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)ŠKOLA BOŽSKĚHQ )SRDCE jDANĚ
časopis pro katolíky, zvláště pro zbožnéspolky &.bratrstva,

vycházi“ počátk em každého 'měsíce.
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POŘADÁ 'F'.PETR HLOBIL v RAJHRADE.
&m_——_—_—m——__________m$'
$“"—_———W——'—————wťaamtgčřw— *—“3

Na »Šxom Božexáno Sancm PÁNEG předplácí se na rok 6 K. -— S přílohou )ANDĚL Branný:
10 K. . '— S přílohou. »KVĚTY MARtANSKlŽc10 K 60 h. — Jednotlivá čísla prodávají se po 70h.

Administrace a expedice těchto časopisů jest v Brně, Biskupská .*ullcečis. 1
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OB 83 H č. l. Pobožnost ;: úcta ke sv Rodině. (Hl. . úmysl). — Odkaz (Báseň) — O _právech
katol křesťanů v českoslovanském státě — Tvým jménem Maria. (Báseň) — Jediný
B_ůhjest veliký. — Škola. — Novoroení. Vzhůru srdce. (Básně). — Obrázky z katol
misií. -— Svobodné vlastí. Marii Panně. Vlaje prapor svobody. (Básně.) — Různé
zprávy. — Díkůvzdání božskému Srdci Páně ——Denní úmysl.
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t:!d'clv svažují—fw v P! : vydalo svým členům za podíl na tento rok krásné 4 knihy
1. Perikopy t. j. epištoly a evangelia na celý církevní rok s poznámkami a vysvětlivkami pro
čtenáře, čímž nabývá kniha ta veliké a praktické ceny 2. LS.;Š Baar-za V různých b ar vá ch.
sbírka zajímavých a poutavých povídek ze života, velmi cenné čtení pro lid a lidové knihovny.
3. Matka, t. j.: kniha pro matky od K. Balíka; jsou to ponaučení a pokyny křest. matkám, jak
mají syny a dcery své vychovávati, aby se dočkaly z nich radostí. 4. P am čti Františka ]. Vá
váka, souseda a rychtáře milčického z let 1770—1826, a jsou to velmi zajímavé zápisky s mnohými
dějepisnými obrázky. Dědictví svatojánské v Praze zasluhuje veškeré chvály a uznání za šíření do

"brého čtení o katolickém tisku. Kéž by se mohlo vykázat každého roku aspoň [000 nových členů.
Redakce.

iZasvěceni rodiny Bož. Srdci Pánč“. Právě vyšla tiskem od P. Alío n sa Da ň h yC. Ss.R ,dávno pottebná knížka 0 „Za sv čc ení rodin y Bož. Srdce Pán č." Má tři
části. V první — „Rozklad křesťanské rodiny“, — llčí stručně autor stinné stránky nynějšího života
rodinného. Rodina vrhá se v propast nevěry a nemravnosti, tomu odpomoci lze pak jen návratem
k Bož. Srdci životem křesťanským a pravou láskou, slovem _vyvolí—lisi rodina Božské Srdce za svůj
vzor, a zcela se Mu zasvětí. V části druhé podává autor význam a důležitOSt tohoto „Zasvěcení'*;
odůvodňuje to tím, že Božské Srdce rodinu založilo, povýšulo a posvětila. Podán též vznik a účel
,.Zasvěceníf“. Vylíčen též stručně _život, cesty a blahodárné výsledky prvního apoštola „Zasvěcení“
P. Matea Czawley--Bacvey-?, jejž provází obzvláštní požehnání“ Pia X. a Benedikta XV. Ze zkušenosti
P. Matca vypravují se dále tři zajímavé události. V části, třetí probráno „Zasvěcení“ prakticky, jak
totiž má býti provedeno dle úmys.ů a přání sv. Otce Benedikta XV. a vylíčen život v pravdě. kře
sťanský po „Zasvěcení“ . Brožurka končí výzvou sv. Otce, aby všechny dle možnosti rodiny na celém
světě zasvětily se Božskému Srdci a plnily povinosti, plynoucí z tohoto „Zasvěceníff Zasvěcení rodiny
Božskému Srdci Páně, jest takřka požadavkem naší doby. Duba naše odstranila vše náboženské z ži
vota veřejného, chce nyní i rodinný krb odciziti víře náboženství a mravnosti. Proti tomu staví ny
nljší sv. Otec pevnou hráz v „Zasvěcení“ , jímž volí křesťanská rodina. B. 8rdce za svůj vzor a dle
něhož chce se říditi. Nestačí aby jen v kostelích bylo ctěno B. Srdce, i v domácnostech chce : '“
S'vůj trůn, Svůj oltář, Svůj obraz. Šířme proto, zvláště veld. duchovnnstvo, toto „Zasvěcení“ .ve svých
farnostech & pomáhejme tím sv. Otci Benediktu XV., jenž pokladá toto „Zasvčcení' za záchranu
nynější rodiny! Brožurku na požádání v každém množství zasílá kollej Redemptoristů na Cervenceu
Litovle. Morava. Cena So h.
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SKOLA
BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ.

ČaSOpis pro zbožné spolky abratrstva mezi Cechoslovany.

S povolením duchovní vrchnosti pořádá

P. Petr Hlobil,
benediktin rajhradský.

l__ Ročníkpadesátýtřetí1919.::

v BRNĚ.
Tiskem a nákladem Občanské tískárny,_ s. s r. o., Starobrněnská ulice IQ.—21. .
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Srdce Páně, budiž s námi, ctnostem svým nás vyučuj, veď nás země pustinami,
ve všech bidách při nás stůj. V službu Tvou dnes odchováme, sebe i své rodiny,.

Tobě věrnost přisaháme do poslední hodiny.VW NMMAV v v"\/—\/\/VV“\/\/Vv\/,v

Pobožnost &úcta ke sv. Rodině.

(Hlavní úmysl.)

Právě v této době, kdy tak ne
přátelské útoky se činí na stav man
želský a tímtéž na roc'iny křrstarské,
jr Velmi důležito, aby všechny rec'iny
obrátily pozornost svou na svatoou
Rodinu nazaretskcu, která jtSt a zů—
stane vžťy llt'jkl'áSTlČjŠm příkladem
točinného života.

PříSVaÍá Rodina nazaretská má
veliký význam; neboť v P'smě sv.
činí se o ní často zminka a ve sv.
evangeliich ku př. u. sv. Matouše.
Sv Matouš udává hned na začátku
svého evangelia rod Jcžse Krista,
syna Darioova, syna Abrahamova.
Vypočtává přetky Krista Pana a
končí 51:0vy Jakub pak zplodil Jose.fa
muže Marie, z nížto se naf'oc'il Jež š,
y nž slove Kristus. Víme, že sv. Josef
byl srouben cem lleSV. Panny, vy
volený od Boha na ochranu nqčistš"
Panny Marie, z n'žto mocí.Duccha sv.
měl naroditi se Ježíš Kristus . Anděl
sám poučil sv. Josefa o tomto ta
Jemstvš, když ZJSVÍVs.: mu, pravil:
losefe synu David-ův, neboi se uvésti
co omusvého Marií,manželkusvou,
neboť co se z ni narocí, zDuch .a sv.
est. Později vidme sv. Rocinu na

cestě (C- Be'téma, spatřn ieme ji ve

chlévč, kcež se „am, 11Ježíš Kristus
Spasitel světa. Sem přišli pastýři a
sv. tři králové poklonit se jemu. Pak
utíká sv. “:Sina před ukrutností He
rodrsa c'o Egypta a odtud se po ně
kolika lctech zase stěhuje ('o Naza
reta, v němž vedli všichni tři členové
této roc'iny svatý, tichý, chuz'obný
živ.ot Až ve 121m roce věk-uJež šova
opět spatřujemc Sv. Rodnu v Jeru
salémě, ve chramě, z něhož se vrátili
:'o Nazareta, kdež každý z nich koná
své povinnosti v morflitbě a práci.
Proč cht-ěl Syn Boží v:!růsti v rodné
Jako prosté dítě? Jistě proto, aby
posvětil svazek manželský a svazky
roginné.

Za c'oby Krista Pána bylysvazky
manželství. a roťinné velice i'ozcrvány,
že nebylo po li('ském ani pomyšlen;
na ozcravčni ]leCll. Oi toho času až
podnrs r'orážero neust 'le na man
želství a život ro;inný, ha dnrs pro
hlaš'rje se za protivnřka společerského
štěstí. Nepřátelé Kristovi útočili a
útočí. dále na posvátnost manžclstvízavaden'ms'iatku občarskél.,0 ha na
prostou rozlukc-u. Tím poc'koptvaji
základy roiinného života a musí na
stati hrozný rozvrat. Co -.-e:y ?st či
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nit' proti těmto nepřátelům Boha a
jeho církve? Čeho třeba, abychom
uchOvali křesťanskou důstojnost mar-
želství a rodiny?

At každá rodina křesťanská u
ctívá Sv. Rodinu a ele sil svých je
jiho pikladu následuje. Ať členové
rodin našich ctí sv. Rodinu a zasvě
cují se jí. Mužové, otcové ctčte sv.
Josefa, pěstouna Páně; ženy, matky
ctěte nejsv. Marii Pannu v její. pa
nenském důstmcnství i v její důstoj
nosti jako Matky Páně, dítky, synové
a dcery, kořte se božskému Dtku a
"Synu Božímu„ Avšak n::spokojte se
pouhým uctíváním sv. Rodiny, ale
následujte ji, jestit' ona nejkrásnejš m
vzorem svatosti, trpělivosti, skrom—
lOSl'Í, pracovitosti a vroucně lásky
“Boží!Již tehdy s úctou a láskou pa
třili obyvatelé na sv. Rodinu; tato

úcta sv. Rodiny zmáhala se víc a více
a rozvinula se teprve za této doby
nejnovější v plný květ, neboť církev
sv. vybrá ze svých pokladů a podává
svým věřícím vždy dle potřeby c'oby
nové a opět nové. A dnes, kdo by
neznamenal veliké n bezpečenství, jaké
hrozí. manželství a ro;.ině? Církev sv.
uvádí před oči sv. Rodinu, by ii naše
rodiny uctívaiy po zásluze a též ná
sledovaly, jako to v církevní modlitbě
krásně j-st vyjádřeno: Pane Ježíši
Kriste, který jsi Marii a Josefu byl
poddán a který jsi život rodinný ne
výslovnými ctnostmi posvětil, učiň
abychom s jich obou pomoci, při:
kladem Tvé sv. Rodiny poučeni a
s ní. věčného obcování zasloužili.

Katolíci, nenechte posvátnost man-»
želství snižovat, nedOpustte rozvrat
pořádaných poměrů v rodinách svých!

„a chudičkémlůžkumatka dětem zmítá
nejstarší jí s čela
smrtelný pot stírá..

Matka. v bolu němém
na. siroty hledí,
ptičata jak malá
vedle sebe sedí.

"

S očí alza kane.
„Děti, pojďte ke mně!“
Hlavičky jim líbá,
pak je hladí jemně.

„Za tatíčkem půjdu
V nebo k Pánu Bohu,
odkazem vám dávám
vše, co dáti mohu.

Zlata, stříbra nemám
dám. vám jinou Matku?z
Mariánský obraz
vzaly na památku.
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O praveeh katol. křesťanů V československém státě
Podává Alois Stork S. ].

Máme svůj československý stát a .Než, nemáme pouze určité povin—
k tomuto státu máme určité povin- nosti k c skoslovenskémustátu, máme
nosti, nejen jako státní občané., ale take urcutá práva, nejen jako rovno

" také jako katoličtí. křesťané. právní. státní. občané, ale také jako
_ Hlavní. povinnosti naši jest, by- věřící katoličtí křesťané.
chom se tomuto zakonitému statu po- Tato práva jsou různá a pocházejí
drobili a Zákony “il předpisy jeho, též z různých pramenů. Pramenem
pokud. ovšem PfPCPOFPJl prikazam mnohých práv občanských je stát.
Bozrmu,svědomitě pllllll. Brawm sve- Stát svým zákonodárstvim nám udě
domitě; nejen ze strachu predvtresty a luje mnohá práva. Jako stát nám udě
pokutami. Tu plati. plnou měrou, „co luje mnohá práva, tak i církev, aspoň
ligy?“ Štve! 113,33“Pfxlllmřfir nám, katolickým křesťanům.Nemáme
s anum V Mme, Ja 5,1mať“ poc.na ] jen povinnosti, máme i práva, tak na
V““ Wide,—131POhaf'Ske Vládě? Ne.“ p'ř. svaté svátosti, jsme-li řádně při
mi?“ „Kazdy mocnostem vyššm (tz—" praveni, na dobré kněze by nás vedli
vládám a uradum zakomtym) poddan a poučovali '
bud'; nebot není mocnosti, leč od Al . ',[„ _, ,. ,
Boha, a ty, které jsou, od Boha zří- kt , e 15011ŠZmama “MÍT“prava,era maji svuj zaklad v prirozenostizeny jsou (t. j. Pán Bůh chce, aby- .. _ , , , , „.
chom se vládě, která se někde ustálila, llcské, která nazyvame prava PFW?—

zena. Tato prava stat nam nedava,
podrobili). Proto, kdo se protiví moc- t t , , __ „ ,
nosti, zř zení. Božímu se protiví, ti f,? Prev? J_lz mame pred státem, a
pak, kteří. se protivš, odsouzení. sobě 5. a u prs us pouz„ Je uznati a nam
zjednávají . . . Proto jest potřebí, aby- Je Chramtlz NŽÚ“hlo p_ravechnemuže
ste byli poddání nejen pro lmčv (t. j. a ,“?Tlgtaěplc ubrati fl 'iusn by Je,
že byste státem byli trestáni), nýbrž pac & Y. izpm „ “,“"v & poOko:
i pro svědomí. (že byste zhřešili). paval b_y51samsve zaklady. _Takove
Vždyť proto i daně dáváte; neboť jsou Fakprělc soukromé pravo maletkovez
služebniky Božími, právě tím se za— 'a OV. le z jmena? dvoy. pravo, ktere
bývajíce. Dávejte tedy všem, čm jste ““,5 le Jak,“ OhszePe “ třeba 1 malo
povinni: Komu daň (patři), tomu daň známe: „ŠVP "abOFČIDSkeSYObOdYa(dávejte); komu clo, tomu clo; komu pravo rocxcu na v,yc1ovu ditek.
bázeň, tomu bázeň; komu č.st, tomu 1. První ] st právo náboženské
cest.“ (Řim 13, 1—2, 5—7.) Tak sv. svobody. Každý z nás má povimíost
Pavel. ' . sloužiti Pánu Bohu, po;'robiti se cirkvi

Zajisté, když v tomto smyslu po- svaté a žití dle svého svědomí a ná
vinnosti své státní. plniti budeme, ne- božerského přesvědčeni, již jako člo
bude v československém státě věrněj- věk, ale ještě více jako katolický kře—
ších, spolehlivějš'ch. a svědomitějších stan. Proto má také právo sloužiti
poddaných nad nás katolické kře- Pánu Bohu a žíti cíle svého svěz'omí
stany. A abychom v tomto smyslu se a katolického přesvědčení a nikc'o mu
podrobili, to žádá na nás Pán Bůh a v tom nemůže a nesmí. brániti, ani

„mrkev katolická. soukromý člověk nebo sp oluobčan'
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ani vlác'a, ani parlament, ari většina
nějaká v parlamentě.

Ovšamby mělvlastně stát uznati,
že jen katolická církev má pravé ná
božerství a k tomu se přiznati a toto
_poc'porovati a jiná náboženství. vzhle
dem k slabosti li; ské jen jaksi trpěti
a snášati, nebot' nelze nikomu násil'm
vnucovati náboženské p_řtsvědčení. Ale
poněvadž nynější státní. útvary toto
stanovisko opouštějí, aspoň tolik mů
žeme a musíme žácati, aby stát uznal
a chránil každému jeho nábožerskou
svobodu, aby ve státě panovala sku
tečně pro každého státního občana
nábožerská rovnoprávnost a svoboda.

Každému ponecháme, necht žije
podle svého náboženského pňsvědče
ní, i když je nám líto, vidíme-li, že
je bludné; nikomu nevnucujme svoje
katolické nábožerství, ačkoli víme, že
kde vlastní vinou od c'rkve sv. se
odloučí, věčně zahyne, ale žádáme
také, a plným právem, aby i nám
katolíkům byla ponechána a uhájena
nábožerská svoboc'a, aby naše nábo
ženské přesvědčení nebylo veřejně urá
ženo, abychom klidně mohli žíti ve
svém časkosloverském státě podle na
uky Krista Pána, podle předpisů svaté
katolické Církve a podle zářících vzorů
našich ČtSkýCh patronů a přecků.

Na to máme právo a nikdo nám
nemůže a nesmí toto právo omezo
vati, žádná vlác'a, žádný parlament,
žádná většina v parlamentě. A stalo-li
by se to, bylo by to násil'm, proti
kterému se právem opřeme, proti kte
rému bude me jako Boží bojovnr'ci bo
jovati-, až si vybojujeme náboženskou
rovroprávrost a svobodu!

Svobody náboženské popřáro bu
de v č-_skoslover-ském státě zaj isté pro
testantům, husitům, čzským bratř'm,
adventistům, spiritistům i židům, ta
ková, aspoň taková náleží plným prá
vem i'nám katolickým křesťanům. A
“jakostát náš zajisté chrániti bude svo
boc'u nábožerskou každého jiného vy
znání a svobodu i těch, k(ož chtějí.
býti bz nábožerstvf, tak, aspoň tak
chrániti musí isvoboc'u a rovnopráv
nost katolického nábožerství.

Toto stanovisko musi uznati kaž
dý poctivě a spravedlivě myslící. člo

věk, i když není katolíkem. Toto svar
novisko skvělým spůsobem uznává vlá
da Spojených států amerických, kde
pod vlár'ou Wilsonovou panuje sku
tečně náboženská rovnoprávnost a svo.—
boc'a a kde katolická crkev klidné a
blahodárně pro blaho svých věř'c'ch
pracuje.

Této svobody se c'omáháme, k io—
muto právu se hlás—Íme.

ll. Druhé právo je právo rodičů
na výchovu svých ditek. Toto právo
je Opět přirozené. Stát je nedává, bylo
již před státem, stát je pouze má
uznati, chrániti, třeba i počporovati
úpravu škol, nesmi je však omezo—
vati, (okonce je nesmí potlačovati.
TO by bylo bezpráví a násilí vůči
právu rodinnému.

Rodičové mají. povinnost, svatou
povinnost c'obře vychovávati dítky
své, a nestačí-li na to, se postarati,
aby vhodná škola jim'v tom pomáhala,
jak si rodičové toho přejí; Oni zodpov
víc'ají. na prvém m stě _za výchovu
svých dítek před Pánem Bohem.

Roc'ičové věřící mají. kromě toho
povinnost nábožensky vychovávati dít
ky své a nestačí.-li na to, starati Se,
by škola tuto náboženskou výchovu
spolu s duchovenstvem c'oplnila.

Této dvojí svaté povinnosti ro
dičů odpovídá rovněž svaté právo,.
které stát omezovati anebo dokonce
potlačovati nemůže a ntsmj. Může
sice školy stavěti a školské zákony“
vydávati, ale jen takové, jaké vyho
vují náboženskému přesvědčení jet—
notlivých rodin.

Nutiti však roc'iče, aby posilaliz.
dítky své do škol, ve kterých není. ná
božerství, nebo ve, kterých se broji.
dokonce proti nábožerstvl a ve kte
rých dítky n'ábožerskému přesvěd
čení svých ročičů se odcizujt, je ná
silí. proti právu přirozenému, k čemuž
není oprávněn žádný stát a žádný
parlament. —Akdyby to i nějaká ma
jorita v parlamentě rozhoala, spá
chala by bezpráví na rodinách kře
stanskýéh a roc'iče křesťanské by do
nutila nejenom proti tomu protesto—
vati, ale i všemožně se brániti a zři
zovati si školy soukromé, ve kterých—
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“by byla zaručena katolická výchova
dítek.

Nechť si rodiče b z náboženství
posílají dítky své do škol b-z nábo
ženství, katoličti ro:ičové nemohou a
nesmějí. tak jednati. Uhájí si své

;svaté právo na náboženskou katolic
kou školu, lepší ještě škOlu než byla
v bývalém Rakousku.

Ani násilí. neustoupff N_bot se
_jedná o povinnosti svaté, z: kterých
bus'ou keysi před Pánem Bohem zod
vaiCati. Jedná se o záchranu a blaho
časné i věčné nejen nevinných dítek,
ale celé mládeže, celého bu oucfho
rpokoleni v naš.m národě. Chceme si
.plně uhájit děcictví svých otců. I
ktomu jsme oprávněni v novém č sko
;slovenském státě..

500

Do s 10 v. Plňzne tedy povinnosti
své vůči státu svému, jak na počátku
jsem to vyložil. Plňme je věrně a obě
tavě a své omitě jako (obři katoličtí
kř_stané. Bůh tomu chce!

Ale znejme také práva svá, práva
sv—ázejména na náboženskou svobodu
a rovnoprávnost a na výchovu svých
dítek dle našeho přtsvěcčení. Tato
práva znejme a těchto práv se domá
hajme. Nedejme se! Bůh tomu chce!

Chceme míti svobodný č skoslo
venský stát, ale chceme si ho upraviti
tak, abychom i my měli v něm svo
bo u a rovnoprávnost náboženskou a
mohli klijně a nerušmě po tolika bí
dách válečných sloužiti Pánu Bohu
dle nauky Krista Pána a zachovati

dlítkám svým poklady cyrilom=todějs e. —

.Ma'rze Tesařova.

Tvým jménem, María!

čvým jménem, Maria, Dennice krásná,
zase se oživí naděje spásná.

Naděj' se oživí, láska se vzpruží,
k lásce a. naději víra se druží.

A s vírou patříme, Maria, k Tobě,
Ty že nás“V)'slyšíš v smutné té době.

Se jménem María na rtech i v hrudi,
"k své Matce voláme, když nás bol trudí.

A Máti vyslyší prosby svých dětí,
Tvé jméno, Maria, ret každý světí.

Jméno Tvé, Maria, včelky med sladký,
vždyt jest to jméno mé nebeské Matky..

Maria, Maria, s důvěrou rcete,
u nohou Marie štěstí jen kvete.

ur
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Jediný Bůh jest veliký.
Novoroční úvaha. Napsal Ignát Z 11a' n č l.

Jan.Křtitel Massilon, biskup v
Clermontě ve Francii, který zemřel
roku 1742, byl znamenitým mužem
své e'oby. Jednou kázal pohřební řeč
při smrti krále Lue'vika, kterému ří
kali „Veliký“. Proslulý řečnzk počal
takto mluviti: „Jediný veliký jest
Bůh,“ což rozebral, e'okazuje: Bůh
jee-iný jest sám od sebe, vše ostatní,
co jest, stvořil, pochází od něho, proto
Boha jediného my jeho tvorové máme
poznávati, ctíti, milovati, jemu slou—
žiti a tak můžeme pak eosáhrouti
svého c'le, věčně spásy. Sám Jež-š
řekl: „Milovati buceš Pána Boha
svého z celého sre'ce svého a z celé
duše své a ze vši mysli své. To jest
největší a první přikázání.“ Mat. ,22,
37. 38. Jince pak čteme: „Bůh chce,
aby všickni lie é byli spaser—ia přišli
ku poznání prave y.“ 1. k Tim. 2, 4.

I na počátku rového občanského
roku vhoe ně můžete použiti slov vel
kého bi kupa Massilona: „Jee'iný ve
liký jest Bůh.“ Léta m její jako ruče,
ku přee'u se žeroucí horská bystřina.
Keosi př padně řekl: „Čas jest ošidná
maškara, ke0 jí věř , může se šeredně
oši; iii.“ Jediný Bůh jest nezměritelný
lety ho neubývá, čas není jeho pánem,
sám porouč. času, čas jest jemu po
dán. Jediné e'obré skutky, které jsme
vykonali a vytrpěli, zajistí nám život
posmrtný, věčný; ty jediné zůstarou
z celého našeho života, at' čtal více
či méně let. _

Protože jest život náš krátký, má
nám ibýti kaže ýokamžik vzz'crý a ne
ocenite-lný. Vžeyť snad od jediného
okamžiku může nčkey záviseti celá
naše v'ččrost. Již starozákonni zbožný
Job povzbuzoval se slovy: „Nebo aj,
krátká leta mjeji a cestou, kterouž
se zpět nenavrátim, se beru.“ Job 16,
23. Dobře známe buď z četby anebo
z vlastn ho názoru, jakým ošklivcem
jest lakomec. Byl keesi takový ne.
tvor, choe il po ulíc'ch města a sb ral
odhozeré sirky, polospálené anebo i
ke'yž zbyl z nich pouze malinenký
kousek. Vše, co tak rašel, zastikal (o

svých bezedných kapes a přijda fontů„
těmito zbytky sirek si topil ve svých
kamnech, aby se v kruté zimě poněkud
zahřál.'Topil pouze naóm'ru zřídka,.
byla to u něho věc vzácná, když se
v jeho kamnech takto shotovený oheň
ukázal. Bue'iž nám tento lakomec při
klae'em, ovšem nikoliv, abychom v la
kotě poeobně sb rali po ulici zbytky
odhozezných a pohozených sirek, což
by bylojistě velmi směšné, nýbrž aby
chom poeobně horlivě pracovali, spo
řlces časem. Žádná ani nejmenš. jeho
částečka nebudiž ztracena, nejcíiž a
nevyje'iž na prázóno ani sekundu ani
minutu. Velké výhry jsou vzácné,
menš. jsou již častějš.. Považme, jaké
pokroky obrovské mohli jsme již uči
niti ve svém životě duševním, lec-y
bychom byli lakotili s časem!

Mezi největší. lieíumily minulého
— devatenáctého — století počítáme
kněze Jar.-a Bosco. Bylnazýván zá—
zrakem své eoby, nebot učir—ilhlavně
pro zaneebarou mláeež tolik obrov
ských věc-',že těžko lze pochopiti, jak
jee iný muž mohl býti tak činným. Do
znal také, že nee—ostáváse mládeži a
lie'u e'ůkladného poučeni vhodnými
knihami. Napsal celou řae'u, asi pa
desát cenných spisů, slohem zrame
nitým, krásným, vzletně básnickým,
a přece srozumitelným, což vše eo
kžzal vzr or svým úžasně velkým pra
cím, jimiž byl zaměstnán po ce-léony.
A nejsou tyto spisy snad nepatrné,
malé knížečky; některé mají i několik
set stran, jako ra př. dějiny italie
560 stran a byly brzy po sobě pat
náctkráte vye ány. A Bosco nespokojil
se pouze tím, že sám spisovalkmhy,
jichž se nee'ostávalo, ale upravoval i
klasiky italské pro mládež. Tak způ-
sobil, že se (ostali eo škol i M_acchia
velli, Ariosto, aro e'ovee'l naj .ti'i v Boc
caeíovi, jehož spisy nijak nejsou eo:
poručení hodné, jejž však razývajt
'ltalové pro jeho kržsu jazykovou
„králem jazyka“, msta, jimiž se tř b'.
jazyk a neuráž: stud. Bosco umel
zrovra báječně vyuzžzti času, že se mu
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zdvojnásobil, nebot nelze ani uvěřiti,
že by obyčejný člověk, který byl tolik
zaměstnán a prácemi zrovna zahrnut.
mohl tolik literárních prací podnik
nouti.

Jak často býváme upozorněni na
pom'jitelnost čaSu a přece chováme.
se, jako bychom měli zde na světě své
stálé obyelí. Denně, ba kažeou hocinu,
minutui sekundu vidíme, jak utíká
čast Každý úder hodin, slunce zapa
dající, vycházející, každý pohyb ra
fičky v hOC-„ifláChkapesních, každý
pohyb kývadla u hoein, každý list,
který padá na poc'zim se stromů,
každá ockvétajict a oc'um'rajíct kvě
tinka'a jiné a jiné úkazy př rodní, zda
nepřipomínají nás na pravdu: čas utí
ká, mizí rychle, použij ho svěr omitě!
Key jindy máme si této ( ůležité prav
dy vzce povšimr-outi, jako na konci
starého a na počátku rového občan
ského roku? Jedná proto svatá c rkev
velmi mouc'ře, že nás volá v tyto dny
do kostela; v poslední dni v roce, aby
chom poděkovali Pánu Bohu za vše
c'obré, co nám prokázal a v novém
roce v prvnim dni nového roku, aby
chom Pána Boha prosili, byi dále
stu milostí při nás stál, nám po
máhal a nás neopouštěl. Ano, měl by
pro nás všechny býti počátek nového
roku (obou, v níž Bohu přednžšme
díky a prosby své. '

Ze života svatého Antonína, arci
biskupa ve Florencii vypravuje se
krásná &poučná legenda. Přišel k ně
mu jednou venkovan a přines—lmu
v košíku nác'herně ovoce, že byla ra
c'ost podívati se na ně. Světec přijal
radostně koš k a pravil k dárci: „Za
plat Pán Bůh!“ Venkovan byl za—
rmoucen a oe'cházel vš-zcek smuten;
myslil si, že by byl zasloužil trochu
peněz a nikoliv pouze několik slov,
jež považoval za naprosto bezvýznam

ná a bezcenná. Keyž se to e'ozvěděl
biskup, požádal venkovana, aby ho
navštrvil. Na stole ležely pap'r, péro;
inkoust &váhy. Přítomní nemchlipo
chopiti, nač tyto předměty tam jsou?
Biskup vzal c'o ruky papfr a napsal na.
malinkou ceduličku:„Zaplat Pán Bůh?
Dal nepatrný proužek pap'ru-na jednu
stranu váhy a na druhou položil košík

s ovocem, jež mu přinesl venkovan.
A hle! Ku největšímu počivu všech
vylila okamžitě váha s ovocem do
výše a váha s cedulkou pac ala hlu
boko ('olů, jakoby na ní byl kus že
leza. Pak pravil Antonín k venkova
novi, který se všecek jako vyjevený
díval na váhu a pravil k němu: „Ne
měj mne za nevděčníka, milý synu!
Ale viz a uč se, že c'obrodiní Boží, kte
rými ti bude odplacero, daleko pře.
vyšuji tvůj c'obrý skutekl“ Buďme
vd ěčni Bohu za všcchiía jeho přečetná
eobrodiní, užívejme rádi a často slov:
„Zaplat Pán Bůhl“ a nikoliv bez-_
významného a nic nezramenajícíl'o
úslovfz „Děkujil“ ,

Využijme každé chvilky k do
brým skutkům! Svatý Pavel napo
mtná: „Hleďte tedy, bratří, kterak
byste“ žili pečlivě, ne jako nemoudří,
nýbrž jako moucří, vykupuj'ce čas.“
K Ef s. 5, 15. 16. Mouýrými se tedy
ukážeme poole těchto slov, budeme -li
čas vykupovati, t. j. neplýtvati jím
jako se neplýtvá věcídrahou, nýbrž
užívati ho svěeomitě kÉobrému. Ano,
nyni j st ( oba milostí., nyní. jso u dnové
spásy, brzy může přijti roc, kdy
nik-to nebude moci pracovati o spáse
své. Nechejme na mtněnt a ůsuoky
lidi, mějme pouze Boha a jeho svatou
věc, jeho přikázání na mysli. Svatý
Arselm z Cantebury p'še: „ ekne—li
ti“ někc'o: pohléeni zpět, sice se sřštz
celý svět a rozpadne v kousky: a
jestli ti toto Bůh zakazuje: poslouchej
Boha, i když se rozpadne celý svět.“

Co Bůh přec'pisuje, nutno vyko—__
nati za vše ch okolnosti, i ke'yby se
pro to celý svět měl shroutiti, Bůh
jest naš m pánem a nikoliv tento svět,
Aro, kro vážně pohl ž na svět_——a
mělibychom tak všichni činiti, Uznává,
že jest“ náš“ život stálý a ustavrcný
boj. K(osi vypočetl, že- kažc'ou
sekunc'u někde ve Světě um'rá člověk
a vzz'olr tomu jsou lidé, kteří žij! je-
mm pro kratochvile, pro radovánky
a věci pozemské, pouze žert Uj! a ská-_
kaji; tancujř, jedí a pijí, jakoby se
jich VáŽI'OSÍ(oby a důležitost čaSu Ill—
jak netýkala. Tu nám nezbývá, než
bojovati proti sobě, proti svým nej
zř zeným žáčoste m a přcmáhati sama
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sebe.. Správně proto nazval tuto ct.;ost,
totižseb zap'rání„ctszostínejvětš ,pro
tože obsahuje v_sobí pokoru i s lu;“

pouze touto ctosti př..-můžemesvět a
jeho žácosti, cožj st velký skutek, ač
nebývá něk. y sp0jen s velkými skut
ky, ale s malými, jež často bývá ne
snaťn jší věc př.—:máhatinež veliké.

Když c'ocház=li naši voj'nové c'o
mů z války a přišli na svou nejbližší
želízniční stanici třeba o půlnoci, pra
nic na to nedbali a co mohli nejrych
leji spěchali ('o svého drahého (o
mova, po němž tř ba čtyři leta toužili.
Pospchjme s po.obr.ou rafjostí a
spěchem, který s: nel-aká pražádných
překážek na c stě své věčné spásy.
Možná, že s:-nám připozdívá, možná,
že uplynula nám již větš'. polovice
naš3ho života. Pospích jme, (oku-i
nás nepř.kvap'. noc, buďme pilni,
pracuj'ce z: vš,ch sil o Spáse Guš:
své. N. po ob jme se Č ňanům, o nichž
pš: misionář Rufolf Pi pcr,„ který
dvanáct let mezi nimi žil: „V ně
j st mnoho ro "in, které po c-;lý Boží
rok nikdy večer nerozsvicují lampy,
ač mají (osti petroleje; činí tak jecině
z té přčiny, ab co nejdéle užili
spánku, aby se mo li co nejřéle pro
spati. Spáti j st j jich nejmilajšj. za
městnání. a nejúčinnějš' zotavení. Mají
ve své řeči př slov'.: ,Ngllí na světě nic
sladšho nad spánek a nic trpč ho nad
(: stováníf Vůbec c;lá postava Č-ňanů
j st pohošlná, chce j.r.om co nejvíce
času promrhati, nikzy nemá pilro, u
něho neplatí. zfsa-f'a ,čas jsou peníze-*.
J:ho zásac'a jst: N přij u-li cms,
přijju z'tra, což má za mjmou'ř jší.
Ku všemu si vezme potř bný čas,
neboť má ho mnoho nazbyt“

„VŠ.-cko má svůj čas . .. j st čas
rození i čas um'rání. Čas sázmi a
čas vytrhování tOho, co bylo Sáz.-no;
j st čas pláč: a čas sm'chu. Čas kv?
lení a čas skákání; čas mluvení a čas
mlčzní. Čas boj *.a čas pokoj—:.“ Ka
zatel 3, 1—8. Ku všjmu tec-y máme
si dle tohoto výroku učinili 1 čas,j'enomkhřichu nemáme mí
ti nikdy pokdy, cožbohuželča
sto o nás neplatí. Sv. Bonaventura
praví: „Jenom tam jst život, kde

není potřebí báti se smrti.“ Žijme tak, _
abychom se nepotř_bovali báti před
smrtí, žijme životem právě křstan
ským a budeme k smrti dobře při
praveni.

Ctihodný sluha Boží P. Clau'ius
Martin, který žil v letech 1619-1696
přál si, aby mohl před smrtí ž.ti ně
jakou cobu vz .lálen všgho ruchu světa
a beze vš.ch hodností a starosti.
Jedné zbožné osobě, kte rá s ním mlu
vila o samotě a pravila, že ji čas
nfsm'rně rychle utzká, odvětil: „ ,
jak dlouhým ] st čas těm, kteří touží
po věčiíostí!“ Životopis-ectohoto muže
P. Matréne praví: „Velmi často mi
P. Clau ius řkával tato slova, byl
jsem tak navyklý, že jsem si jich již
nevšímal. Když ho napomínali spolu
bratř, aby .se štřil, odvětil: „Rád
bych zemřel v č stné posteli a tou
j st pro řeholníka kříž a pokání, před
nímž nik-iy neutíkám.“ Jednou bylo
mu zle a spolubratři mu na jeho c'otaz
sdělili, že lékař oč;kává tuto noc jeho
smrt. Zvolal pln raíosti: „Bur'u tedy
této noci tak šťasten a zemru! ó, ja
kou útěchu mi přináštei'Tato zpráva
j"st nfjpřjemnějš, kterou mi lékař
po celou mou nemoc oznámil.“ Trpěl
mnoho pakostnic'. a pro bol-.sti v noze
těžce se mu šlo. Doncsli mu hůl, aby
se o ni opíral, ale odmtl jí, byla mu
př liš skvostná, měla totiž rukovět
vyř závanou z kosti. Přinrsli mu tedy,
kyž ji o*mtl, jirou, aleani ta se
mu nelbila, byla pěkně vyř závaná.

ác'al, aby mu uř zli v blízkém l;se
c'oc la sprostou hůl a k.iyž ji cíostal,
tépoužívaL Tak byl skromný a se
vš m spokojen.

Učiňme si na počátku nového
občanského roku, že chceme vždy
CaSu (obře používati. N;v'.me, ne
buJe-li tento rok pro nás poslední,
proto rceme: „Ne má, ale Tvá vůle,
Pane, staň se! Ne jak já, ale jak Ty
chceš a uznáš za ('obré! Tobě se ve
vš:m podvolujil“ Jistý Světec volal:
„K'y přij ,eš, ty slaí-ký dni mého
spojení s Bohem? Tu ponoří. se duše
má ('o moře věčné ra' osti a rozkoše.
Buíu opojen, až k Tobě přijdu! Zde
na světě nic nemůže duši mou. po
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těšiti, nic neutíSz touhy srdce mého!“_
Tak mluvili svatí a světice Boží, kteří
5\ stále obohacovali c'obrými skutky.
Klidili v nebi, co tu zaseli na světě..

My však máme příčinustrachovati se,
jdeme cisiou, kterou s: vfce nua
vrátíme. Proto uživ jme času, neboť
„čas jfst krátký.“ ]. ku Kor. 7, 29.

A. M; Kadlčdkóvď

Novoroční .
.as padl rok starý do tůně věčna,
. „Nový“ již dráhu svou započal,

bolesti, útrapy pochoval rázem
štěstím & láskou se “na svět smával

Rozhodil úsměvy blaha & miru
po celé vlasti i okolí, ' '
neslyšíš nářek &' nevidíš slzy,
písně. kol. tebe jen hlaholí.

Nový rok šťastnější pro nás snad bude
nežli byl minulý každý dí, _,

po celé vlasti se pořádek starý,
jak kdysi býval zas usadí.

Válečné vřavy ryk Vutšchne zcela
práce své každý se uchopí,
kdo seznal útrapy minulé doby
ten jistě cíl pravý pochopí.

A proto vítán buď, ty Nový roku,
ve státě svobody Slovanů všech,
zdar přines. každému při jeho kroku,
v srdci pak udus všem bolesti vzdech.

n nj,*' '.II lil

_l„l
É |_ * Á ,.' (?", "l“mh.. , , „

M. T

Vzhůru, srdce!.
zhůru, srdce, nad ty světy
tam, kde sídlí dobrý Bůh,
když ti bolem blednou rety,
když se žalem. chvěje duch.

Vzhůru srdce zvedej; dítě-,
nedbej marných světa cet,
Bůh — tvůj Otec -—'zachrání Tě,
podá tobě štěstí květ.

Vzhůru, srdce, v každé době
tam- je pravý domov náš,
jen ztad blaho kyne Tobě,
zde se po něm marně, ptáš!

Ý+4+
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Skola.
No.:-al Jarolím St. P :. vlí k.

Chrám je rusale mský měl v:'ce před
síni, v nichž zákoníci p'smo svaté
předčítali a vykládali a vůbec ná
boženské přednášky konali. Žáků měli
c'osti. Jeden z nejznamenitějších _zá
koníků byl Gamaliel; škola jeho byla
proslavenou. On dál židům radu, aby
nepronásledovali církve křestar ské. -—
Je—lito dílo lie'ské, rozpadne se zase,
je—livšak to dílo Boží, nic proti tomu
nevyřídí.

Mezi posluchači seděl ve škole
chrámové jedenkráte i“pacholík Ježíš,
když mu bylo dvanáct let. Bylt ostal
i po svátcích v Jerusalemě, aniž to
rodiče jeho zpozorovali, až na cestě.
Hned se vrátili a s bolestí ho všude
hledali, až ho ve chrámě nalezli, kde
seděl mezi učiteli zákona, jich po
slouchaje, jich se dotazuje a jim tak
moudře odpovídaje, že se nad ním
všeci divili. Ježíš navštívil tedy školu
ne aby tam teprve seznal zákon Moj
žíšův a proroky, ale aby dal dobrý
příklad dětem, jež do školy musejí
choditi a aby se židům po prve uká—
zal jako Mesiáš; ale oni ho nepoznali.

kola je semeništěm náboženské
a profánní vědy a dobrých mravů.
Ona má dvojí úlohu: zprostředkovati
dětem ony vědomostí, jichž jednou
budou potřebovati, na prvním m'stě
vědomosti náboženské; za druhé je
mravně a nábožně vychovati, aby se
z nich stali hodní lidé. _

Tuto úlohu škola vyplní, je-li
vedena křesťanskými zásadami, jsou-li
učitelé dobrými křesťany, kteří vlast
ním, dobrým příkladem ztvrdi , k čemu
děti se napomínají; je-li váženo v,ní
náboženství a považováno ne za pouhý
předmět odborný, ale za, věc, jež má“
míti vliv na všecky ostatní předměty
a je pronikati. Takové škole můžeme
beze strachu svěřiti děti své.

Než za našich časů lze často sly
šeti heslo: Oddělme církev od státu
i od školy! Škola nechť je svobodnou,
na žádném náboženském vyznání ne
závislou; náboženské vyučováni at je
věcí soukromou a na kostel obmeze
nou; ve'_škole_nemá býti o vířežádné

zmínky, náboženská Věrouka necht
se nahradí všeobecrou mravoukou,
řekl bychlnaukou o slušném chování.
To by byla modemi a b' zkonf. sionelni
škola, jak ji v některých státech sku
tečně máme. Z takové školy vyšly
by dva druhy lidí: zapírači Boha,
atheisté, nevěrci, náležejí-li lepším sta
vům a revolucionáři, náležejí-li k oby
čejnému lidu. Svobodrí zednáři vědí
c'obře: komu patří děti, tomu patří.
budoucnost! Proto se namahají, aby
všude zavedli bezkonfesionelní školu.
Proti tomu se musíme všemi pro
středky opírati. Nejlepší obranou je
volba takových poslanců, kteří jsou
proniknutí duchem křesťanským a hla—
sovali by proti každému pokusu na
zavedení školy beznáboženské.

Aby děti byly v náboženství ve
škole vychovávány, na to ma'í právo:
1. D ěti s a m y. Neboťmají-li právo
na pokrm, šaty a obydlí., tak mají i
právo na duchovní pokrm, na slovo
Boží., na náboženské vyučování. Ne
samým chlebem živ jest člověk, ale
každým slovem, jež vychází z úst
Božích. Oloupili bychom je o poklad,
největší, kdybychom dopustili, aby se
jim náboženství vzalo. Kde by měly
čerpati útěchu a posilu, aby vytrvaly
na cestě rozšafnosti a neklesaly na
mysli v těžké hodině? Jakou cenu má
náboženství pro člověka, viděli jsme
ve válce. Bez víry a náboženství byli
by vojáci nikdy to nevydrželi a ne
vykonali, co přenesli a co vykonali.
V zákopech se mnohý neznaboh k
víře v Boha obrátil.

Na náboženské vychování dítek
majídáleprávoijejich rodiče;
vždyt děti náležejí rodičům a učitelé
jsou jejich zástupci; musejí tedy děti
pro rodiče a jménem jejich vychová—
vati a vyučovati. Málo bude asi tak
lhostejných rodičů, že by jim nic na
tom nezáleželo, jak jsou jejich děti
vychovávány; i takoví rodiče, kteří
brojí proti církvi, nechávají rádi své
dcery vychovávati v klášterních pen
sionátech.
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Největší právo na dítky má P á n
B ůh s á m! On řekl: Pustte děti ke
mně a nebraňte jim, nebot pro takové
je království nebeské. On hrozil těm,
kteří pohoršení dávají jednomu z ma
ličkých, kteří v Něho věří.

Nejenom na školách obecných,
ale i v ý š š i c h máse mládežv duchu
náboženském vychovávati a vyučo
vati. Na gymnasiích, reálkách prepa
randách učitelských vyučuje se \sice
náboženství a konají pro žáky zvláštní
služby Boží; ale na vysokých školách,
universitách a akademiích je každý
žák, sám na sebe odkázán. Zda-li
chrám Páně navštěvuje, svátosti při
jímá a mravně žije, 0 to se nikdo ne
stará. Jak je ncb;zp„čno, mládežsamu
sobě ponechati, může si každý ('o
mysliti. K tomu mrozí učitelé a pro
fesoři mají o náboženství své zvláštní
náhledy, ba jsou zrovna nevěrci, kteří
Boha popírají. e potom jejich před—
nášky jsou jejich názorům přizpů
sobené, 'leží na bíledni. Věda, praví,
je prý bez předsudků, to jest, nechce
se vázati na žádný článek víry. Co
se též studůjících pokazí. obcováním
se špatnými kolegy! Msto, aby se
učili, vysedávají v hospodách, utratí
čas a peníze rodiči s námahou na
střádané. '

Z ohledu na to zaklácťaj v mno
hýchstátechkatolcké univer;
s it y 5 prof_sory u vlře pevnými a

-s rozvrhem učby, s níž může býti
crkev srozuměna. Tam se studen
tům žádné atheistické náhledy ne
vočkují, tamjsou vz,alováni nebez
pečných cest a povzbuzováni k plnění
náboženských povinností a k pilné
práci. Takové university je i u nás
zajisté nejvýš potřebí.. Na Universi
tách existuju. i katolické studentské
spolky,.které hledí v užším kruhu to
nahraditi, co se škole nedostává. Jsou
sice od svoboíomyslných spolků ne ná—
viděny, odstrkoványa pronásledoVány,
ale OI'ŽÍ se statně a nedělají žádné
tajnosti ze svého náboženského pře
svědčení. Křesťanští rodičové, hleďte,

aby se synové vaši na školách ne—
zkazili; dávejte pozor na jejich ob
cování a napomínejte je stále k do
brému. l student musí býti rodičům
poddán. ,

Necht jsou tedy dítky zbožně
vychovávány! Aby se staly dobrými,
u víře pevnými a horlivými křesťany,
k tomu třeba, aby děti i rodiče spolu
působili. Škola sama toho nezmůže.

Učte se, dítky— na vás se na
před obracím — pilně svatému ná—
boženství. Má vám býti zamilova—
ným předmětem; máte se těšiti na
každou hodinu náboženskou. Mnozí
též se sice na ni těší, ale z nekalého
úmyslu, chtějíce se za jiné hodiny
odškodniti, se baviti a pana kate—
chetu zlobiti. Tak ne; máte se těšiti,
že zase uslyšíte něco o Pánu Bohu.
Dávejte ve škole tak dobře pozor,
jako v kostele, vemte si VŠ.-.chnok
srdci, chovejte se tiše'a slušně a učte
se doma katechismus. N_jenom roků,
ale i moudrosti a milosti má vám
přibývati u Boha i u liiíl

A vy, kř-stanští rodičové, po
máhffjte duchovnímu učiteli. 0.1 ro
dičů mnoho závisí. lslabé dítky po
kročí v náboženství, pak-li se jich
ujmete. Hl<.ďte,abyse děti náboženství
učily, přeSVědčte se 'o tom zkouškou
domácí, zda-li se učily, zostřete trest
školní ještě přirážkou c'oma, pošlete
děti do kostela nejen v neděle, ale
i ve všední dny, ponechejte jim k
učení potřebný čas. To všecko sly
šeli jste již v naučení pro ženichy;
.rozpomeňte se na to a řiďte-se .poale
toho.

Kdo již ze školy vystoupil, ten
nemá katechismus a biblický dějepis
jednoduše pohodit nebo prodati, nýbrž
dále ho používati, v neděli několik
stránek z toho přečsti, jíti na kázání,
je to náhrada _za školní vyučování,
zbožné knihy'a časopisy č'sti a vůbec
se v nábožerství dále vzdělávati.. Tak
maji id-dOSpělí v neb;ské moudrosti
pokračovati' a milostí vzrůstati rok
od roku.
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Sv. tří králové klaní se" Ježíši.
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Obrázky; z katolických misií-.
Podává Maxmilian Weinberger.

l_deniku misijní sestry na cestě do
Betléma a Jerusaléma.

V Římě 11. prosince 1912.

Je půl šesté hodiny z rána.. Na
posledy obcuje dvanácté sester před
talekou ctsrou v útulné LOmŽtClkapli
Spolu se ciihodnou generální přetSla
venou mši sv. Po m promlouva k nám
kněz několik slov na rozloučenou,
ktr ré nz's za c'aných okolností zvláště
Loj mají. Pak nám udílí požehnání na
C.s:;u.N 'slec uje jízc'a knacraží. Temné
& zachmuřené nebe pne Se nad věčo
ným městem, nad ulicemi v tu dobu
ještě prázdnými.

Na nádraží očekává.nás otec jedné
znašich spolusester. Loučení je ovšem
těžké, nebot není jistoty, že se zde
na svete Se svými milými ještě shle
dáme. Ale zmíněná sístra potlačuje
násilně přirozenou bOlíSÍ a poukazuje
na blažené shledání v nebesích. Za
j'zdy pozdravujeme ještě z daleka náš
milý klášter, který nám z pěkného
návrší jakoby kynul na rozloučenou.
Mnohá milá vzpominka za (obu tam
strávenou tone nám na mysli.

Čím dále se od Říma vzcalujeme,
tím horší jest počasí. Prucký vichor
šlehá déšť ('o oken. Vlak prob há je
dnotvárnou, bařinaiou krajinu. K
jedenácté hodině v noci přijíždíme co
Brindisi, kde pro nás v hotelu Conti
nentál bylo objeenáno několik světnic
za obydlí.. Z našich oken vidi-„mepř;
stav a moře, na kterém příštího cne
se vydáme na costu (o našeho rového
i'omova.

Pondělí, 13. prosince. ——
„Okolo 7. hooiny zrána odebraly jsme
se do HtjblÍŽŠLhO kostela, abychom
obcovaly mši svaté. Ovšem, velký
náš počet vzbudil všeobecnou pozor

nost. Několik dětí přichází k nám,
táže se na naše řeholní jméno a roz
šiřuje rychle zprávu o sestrách, které
jecouí'o Betléma. Konečněpřicházíme,
provázeny četným zástupem chlapců
a děvčat do kostela. Kostel je velmi
starý, ale bez jednotného slohu. Ně

kolik žen klečí před oltářem. Jakmile
zpozorovaly, že klekáme na kamennou
dlažbu, přinášejí nám úslužně sedadla.
Z jejich, jakož i z chování zř'zenců
hotelu k nám soudíme, že obyvatelé
Brindisi jsou milí lidé; ,

V hotelu není žádných cizinců,
takže v poledne obědváme samy mezi
sebou. Pokrmy jsou chutně -připra-.
veny, ale my nemáme stání., nebot“
krátký jenom čas zbývá nám, než se
rozloučímes Evropouase vším milým,
co v sobě chová.—

Náš parník jmenuje se Salzburg
(Solnohra-c). Jako odpočívající obrov
ský vodní pták s černobílými křídly
leží pyšně v př'stavu. Nadešla hojná,
kdy nás má na svých perutich nesu

o(o zaslbené země. Loď je majetkem
rakouské paroplavební Společnosti.

Před odjezdem zvolily jsme si
ještě jednoho z apoš.olů za ochránce
na cestě; byl to sv. Petr, jenž nás
chránil na c_stě (o Biléma.

V jedné hodině zazní znamení k
odjezdu. Za krátko již nelze rozeznaii
postavy, stojící na břehu. Na loci je
málo cístujcfch. Duchovní stav je
zastoupen dvěma arménskými kně
žími. Moře je bouřlivé, ale my si ve
deme statečně. Ostatne zaujímá celou
naši mysl velkokpý pohled na zapa
dající slunce. A když po západu slunce
vychází měsíc a nepřehleunou 'voclní
hlat inu svým stříbrným světlem oza
řuje, pak věru není těžko povznésti
srdce k Bohu a jeho Všemohoucnost
a (.obrotu velebiti.

Úterý, 14.prosince. Dnes
je moře ve špatné míře, všem dává
více méně své vrtochy c-.titi. Přes to
mohly jsme přistoupiti ke stolu Páně.
Jak cojímavý je úkon sloužení mše
sv. na širém moři! Ostatně neudálo se
toho dne nic, co by stálo za zmínkus.

Střeaa,15.prosince. Ještě
dva dni císty dělí nás od Egypta a
přsiavního města Alexandrie. Okolo
čtvrté hoainy se nebe zamráčilo a
spustil se veliký liják. S velkým úsilím
lámou se vlny o naši" loď, ale marně,
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lod jim statně odolává. Po několika
hodinách nepoboda přestala.

Pátek. 17. pros in ce'. Jsme
již na egyptské půdě, v zemi pyramid
a prastarých pomníků, tam, kde kdysi
tisíce svatých poustevníků v modlitbě,
práci a pokání svůj život ve. službě
Boží trávili. K našemu velkému pře
kvapení bylo nám _na palubě řečero,
že v Alexandrii dva dni se zdržíme a
stravu na lodí po ten čas nedostaneme.
Vydaly jsme se tedy na cestu do města,
abychom nějaký klášter vyhledaly,
kde bychom mohly býti pohostěny.
Asi deset minut cesty od př'stavu
našly jsme klášter otců Františkánů,
při němž je. kostel, zasvěcený svaté
Kateřině. Tam setkaly jsme se s
kvardiánem P. Leonhardem, jenž byl
před lety našim srstrám na Korsice
prokázal dobré služby. Ochotně za
vedl nás do kláštera sester Františká
nek, které docela na blízku mají své
ústavy. S'stry přijaly nás s otevřerou
náručí a pohostily nás, seč byly.

Alexandrie je krásné, rozsáhlé mě
sto. Obyvatelstvo skládá se z katolíků
pravoslavných a mohamedánů. Život
je velmi p'strý a možro říci, že si
tam národové celého světa dali dosta
veníčko. Časem razí si karavana na
vysokých velbloudech cfstu lídratý
mi ulicemi. Obraz je tak malebnýr a
za.iímavý,_že i neumělec je v pokušení
učiniti si aspoň tužkou náčrtek zají
mavých pohledů.

Ned ěle,-1C).prosince. 01.
hodině vyjíždí „Salzburg“ opět z pří
stavu. Moře je poněkud bouřlivé. Ně—
kteří crstující drží se statečně. Jiní
a sice většina, starají se, aby rybám
nescházelo potravy. Také dvě ze. se
ster to odstonaly. Ještě hůře bylo k
večeru. Po š'sté hodině zachvátila
mořská nemoc všecky bez výjimky a
každému z nás bylo všecky stupně
smrtelné úzkosti prodělat-i. Praví se,
že dobrým ochranným prostředkem
proti této ošklivé nemoci je vytrvalý
_smích! Alenení to pravda! Myjsme
to zkusily, ale. nic nám to nepomohlo.
' Pondělí, 20.prosince. V

ustanovenou hodinu přijíždímedo Fort
Saídu. Zde je nejkrásnější jarní po
časí. Nejbližší náš cíl je nyní Jaffa,

Úterý, 21.prosince. Dnes
ráno o 7. hod. zakotvil náš parník v
přístavu Jaffském. Četné čluny, je
jichž majitelé o závod křičí a povy
kuji, blíží se k lodi. Jejích oděv jest
p'strý, nejvíce barvy červené, žluté,
nebo mod-ré. Hbitě, jako tanečníci na
provaze, lezou na palubu a o cestující.
zrovna se derou. Na jednom člunu vi
díme hnědý kabát Františkánů. Je to
bratr Emil v průvodu vysokorostlého
Araba, jehož mírné rysy vzbuzují dů
věru. Betlémský farář poslal je nám
naproti.

Při celní prohlídce nečinili nám
celní úředníci žádných obtíží, čemuž
jsme se velmi divily, aro, nežádalí od
nás ani listin průvodních. Asi v pěti
minutách přišliyjsme ke klášteru Casa
Nova, kde otcové Františkáni nás
vlídně přivítali. P. kvardián rozumí
francouzsky, ale nemluví.. Diví se, že
ač je nás jerom šest, náležíme pěti
různým národrostem, nebot jsou mezi
námi dvě Francouzsky, 1 Vlaška, 1
Španělka, 1 Angličanka a 1 Holana
danka.

Dopoledne ubíhá rychle. Pro nás
je tu mnoho r.ového k vidění. Bratr
Emil a jeden křesťanský dragoman
vedou nás k domu koželuha imona,
kde sv. Petr zázračným viděním byl
poučen, že Kristus Pán je Bohem ne
toliko židů, ale i pohanů. Jaffa j'st
jedno z nejstarších měst světa. Podle
staré pověsti stavěl prý zde patri
archa Noe svou archu. Chodily jsme
rozličnými bazary, které mají ráz
opravdu orientální, východní. Jaká
to směsice lidí, krojů a zboží všeho
druhu! Hlavy domorodých prodavačů,
turbany pokryté, stály by opravd
za vymalování. V některých bazarec
lesknou se. hedvábné látky a jiné tka
niny do červena, modra a do žluta,
sedláři vychvalují své p'strobarevné
postroje pro koně a mezky. Ztak mno
hého krámu nebo dílny proudí nevy
slovitelný zápach. Časem zazní hlasité
„balenk“ (pozor!),ježto řadavelbloudů
táhne ulicí. Mnozí chodci i kramáři
dívají se na nás zvědavě, ale žádný
si netroufá nás nějakou poznámkou
uraziti.
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O 1. hoí. 20 min. v poledne od
jÍ'dí vlak do Jerusalema. Jerusalem!
Mně se io zlá býti krásným snem,
ze kterého mne brzy vyruš. chladná
skutečrost. Ale nikoliv! Je 10 blažena
skulečrost! A mimo to nemus'mc Sc.o
nic slarat.'_'_Naš: zavazadla jsou již

nosičů m'sí se 5 hlasy cestujících.. S.
nevýslovným vnitrným pohnutím zpí—_
váme v duchu Magnificat. Jsme v Je
rusalemě. Tři povozy jsou pro nás po
hotově. Jerusalem necháváme ležeti
v levo, neboť naš: cesta nás vede
přímo _c'o Betléma. Je r.oc. Hvčzly

_. Dřevěný kostelík

na čréze, j'z.'.ni .l'stky jsou koupeny.
O VŠ:—chrose postaral c'obrák bratr
Emil. Za člyry hodiny máme viděli
J:“rusalem. Dráha, kterou jedeme, ná
leží francouzské společrosii. Krajina
je neúlog'ná, skalnatá. Tu a tam vi
oěli na pahorku osamělou vesničku
nebo siarou zř'ceninu. Najednou zazní.
pronikavé zap'sknutí. Vlak stojí. Křik

_z_X_Vlll. století.

sv'tíš klilným leskem. Za slabého
svitu měsíčního vidíme kamenité, ne
o-bíčlané pahorky, v pozadí. š3davé po
hoří, hory-to Judské, o.něco dále Mrtvé
moře., všechno jen v-neurčitých ob
rysech.

Konečně přicház'me ('o Belléma.
PřÍkrými, křivými ulička-mi vystupu
jeme na pahorek, odkud bílé mzěslov
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září měsíce se lcskitouc', lze přehléi
r.outi. Kaplan faráře betlémského, P.
Athanasius, vÍtá nás u vchoz'u (o tak

iřcčené mléčné jeskyně. „Chvála Je
ž'škovi“, zní. jeho poz*'rav. Vede nás
nejprve ('o kaple ncjsvětějš'. Svátosti,
'potom do kaple Panny Marie. Sotva
že můžeme naš: pohnutí oparovati;
tak- je veliké. Potom nás vec'ou misio

, náři c'o domu pro nás určeného, vz iá
leného oij skyně asi tři minuty. Vše
je k našmu přijití připraveno. P.
.Athanasius odevzjává nám klzče a
praví: „Nyní jste tedy doma.“ Na
chofbě nás čekají tři křstanské A
rabky s hoř'cími lampami. V pěkné

:světnici stojí připravena večeře. Ky
tice z nádh'rných květin z'obí stůl.
Když máš misionáři vyzvali, abychom

—o8. hodině ráno se cťostavily (o zmí
něné j skyně, odešli.

Sotva jsme bylysamy, padly jsme
na kolena a děkovaly Bohu za ochranu
na dlouhé c_stě a pol bily jsme po
svátnou půíu, která má od této chvíle
"býti našim c'omovem'. B zlěky jsme
si vzpoměly na naši drahou, neza
po menutelnou matku zakla-ratelku. Jak
vroucně asi děkuje v nebi Pánu Bohu,
že konečně její dlouholeté přání, v
B'tlémě m'ti klášter svého řádu se
vyplnilo.

Středa, 22.prosince. Noc
byla po tolikerém rozčilení poměrně
c'obrá. O 3. hodině probuilo nás ko
krhání kohoutí. Náš klášter leží na
"kopci města, v malé zahradě. Zoken
vi líme v pravo i v levo pole btlém
:ských pastýřů a v pozadí řadu niz
kých pahorků, které zvláště v září
zapadajc'ho slunce s: pěkně vyjí
mají. Jak ticho a kliJno je všecko

okolo nás! Člověk jakoby dýchal štěstí
a spokojenost.

Pátek, 24. prosince. Do
poledne. přišl jeden z misionářů a
pozval nás, abychom se po.!ívaly na
:slavnývj, zi patriarchyj rusalemského
do B tléma. Přicház. sem totiž ka
ždoročně na jitřní mši svatou. Okolo
dvou hožin ofpoledne bylo nám po
přáno vilěti malebný průvo', jediný
svého druhu. Řekové v bohatých rou
chách, Rusovés dlouhými, na ramena
spac'ajícími vlasy a vysokými “boty,
Turci v širokých kalhotach, které se

pofobají v'ce řásným sukním a nad
kotn'lcy se svazují.. Egypťané, Armé
nové, Arabové, (o vllbloujích koží
zccla zahaleni, chlapci ve žlutých a
ble pruhovaných c-louhých tunikách
táhli v p stré nádheře okolo nás.
Terasy před domy byly plny zvěfa
vých diváků. V č.zle průvodu hrála
hu ba. Mohly jsme patriarchu velmi
dobře vijěti.

Asi po hošině přišel francouzský
kor.-sul, přivtal nás velmi vlídně a
ujistil nás, že se nám nebude nec'ostá
vati př ležitosti, ve službě opuštěných
a nemocných zjárně působiti.

Sobota, 25.prosince. Na
přímluvu ctihotžných otců misionářů
mohly jsme ve svaté j skyni samé v
tutéž hoýinu a na témž mstě obco
vati mši sv., kdy Syn Boží se naro. il.
Stř brná hvěz 'a poznačuje oro msto,
kt ré jsme vrou ně zul baly. Bohužel,
náleží svatyně Spíše rozkolníkům, než
katol kům, kt>ř. si od oněch všelico
musí dáti l-.biti. J.skyně jst costi
dlouhá, ale úzká a je osvětlena ve
dne v noci 53. lampami. Váp:ncové
stěny jsou část čně mramorem a ta
petami vyloženy. Cho ba ve skále
vyt saná vede ke hrobům sv. Pauly
z Eustachie, vznešných to Ř'manek,
kt ré v Betlémě kVetoucí kdysi klá
št ry založily. Na bl zku ukazuje se
takej skyně sv. J.ronýma, k:?et nto
slovut lý bojovník za v ru v mo;litbě
a stu iu žil _a přehled Psma sv.,
známý pole jménem „Vulgata“, po—
ř'dil.

Patriarcha vzkázal nám, že nás
vš chny v klášt ře misionářů mizí
přijati. O 3. hod. ofpoledne jsme se
mu přerstavily. Je velké postavy a
důstojného vz zření a pln milé blaho
sklonmsti. Ujistil nás své st.lé o
chrany a pozval nás, abychom před
započtm své činnosti navšt víly Je
rusalem. Tím se uskut ční naš: nej
vroucpějš' přání.

Uterý, 28.prosince. Dnes
vasvát k Mláďát k, m'nily jsme na
všt viti j skyni, krvi malých mučed—
níků posvčcnou. Bohužel, otev rá se
tato t prve k sedmé hor"-.iněvečer.

„tvrtek, 30.prosince. O
půl 8. ho.'—iněráno jedeme do Jeru
salema, za vedení našeho věrného
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vůdce. Po jzdě jedné hoc'iny, na sil—
nici r'obře stavěné, přij'ždíme k bráně
Jaffské. Jaký to pohled naskytuje
se nám, kyž jsme jí prošly! Zdá se,
jakoby se. tu s; šly vš chny třlc'y Jé
rus'alemského obyvat. lstva. Arabove,
Ži; é, Bec'uini, až po zuby ozbrojení,
křičicí. maloobchocnfci tlač-se v pe
stré směsici. Osli a velblouci s těž
kým nákladem razí si c stu povyku
jicími davy. Nec'akko Jaffské brány
vypina se vz;'orovitě a hrozivě věž
Daviova. V ulici leží krám vedle
krámu, většinou s růženci, [nábož—
nými obrázky a knihami. Př'včtivě
pozc'ravuj-Íce,zvou násprocavači, aby
chom covritř v<šly. Ale na to si asi
dlouho ještě počkají, nebot' naše to
bolky jsou téměř prázc'ny.

Naše první návštěva byla v Bo
ž'm Hrobě, ra orom vzneš..ném mstě,
za kt;ré tak mrozí křižáci Svou krev
prolili. N lze věru vyl'čiti pocity,
kt ré se kř stana zmocňuj', kr yž po
nejprv ('o této svatyně vstupuj . Po
svatná bázeň, nevýslovný (oj m u
poutá v tu chvíli vš cky smysly a
schoprosti (ušvni. Oplt a opít l;
baly jsme posvátrou pů u a kropily
svými slzami. Jak (oluho jsme před
skalou, mramorem obložrrou a bo
hatě. vyzroberou pro “lily, nemohu
říci. Skoro nám připai alo, jakobychom
se or “svatého m sta nr mohly-ari od;
louč'iti. Avšak venku Či kali jin., kt ř'
rovnéěž cht-'“li zce svoji pobožrost
vykonati. Musely jsme jim uhrouti.
Teprve nyní zpozorovaly jsme ve
svatyni tmavou poštavu. Byl to ř:cký
kněz, jenž tam vžr y stoji-', přij maje
almužnu af proc'ávaje sv'Ce. '

_Prohlížíme si nyní chrám Božího
Hrobu. Je to velko! pá stavba, ale
nrst jného slohu. ;Různá kř sťarská ,
vyznam maji. tam svá vlastní, msta :
a podle toho také vypará sloh a
vritřni výz oba té kt ré části chrá
mové. Chrám obj má skálu, ve kt ré
leželo tšlo Páně. Co tu vzpom'ník na
posledni. okamžiky Spasit lovylgPři
kažcém kroku ukazuje ,se „nám káy
men, kt rý nám jecrotlivé okolnosti
Jeho umučení připom.ná.; de> byl
zbaven svých šatů, tam, v ,kapli_.bo.
lestn-é Matky, stála Maria seqsvatým

Janem, když Ho katané přibljeli na"
křiž. O několik kroků dále je pahorek
Golgatha. Oltář v byzantském slohu
označuje msto, kde Spasitl pněl na
kř ži „a poslecn ch sedm slov pronesl.
Toto posvátné msto je nyní Celépře
klenuto, lampy vš. ch velikost. a ba
rev sv.t. jako hvězc'y v t_mnotě.

V kapli Aamově ukazuje nám
vůdce památnou trhlinu ve. skále,
ktrá se při smrti Páně vlnovitě oa
výchoc'u k západu utvořila. Poc'le
starobylého pocání otevřela se skala
právě nad ] skym, kde byl starozá—
konní. kněz M.lchisedech hlavu Ada
movu pochoval. Tak se stalo, že krev
Páně kapala na lebku prvnho hř š
ného člověka, aby takovým způso
bem prvotní. vinu, pramen to všeho
li ského neštřst , na ostatcích našeho
praotce smazala.

Asi 30 kroků od Božího Hrobu
klečely jsme pak ra hvčzc ě z mramo
rových (esek utvořené. Hvězca, dle
starobylého po<ání přikrývá msto,
kce sv. Maři Maggalena s pláčem
hlec'ala Krista Pána. O něco dále se
ukazuje msto, kde nábožné ženy
tělo Spasit lovo vonnými mastmi po—
mazaly. Velké.lampy s matným skle m
hořa tam ve cne v noci. _

K jedenácté hodině učinily jsme
svou poklor. u růstojnému strážci Bo—
žího Hrobu. Přiv tal nás vtlmi sr
dečně a vyslovil naději, že brzy vice.
iťašich Sastl' nás buce násleiovati,
aby ku zm rněni b'dy mezi chudým
obyvatelstvem země svou prac. při
spely.

_Poobědě u Casa Nova, zavedl nás
jeden z Františkánů na t. rasu, od
kud celý Jerusalem můžeme přehléd
routi. Zc'e (iv me. se jemným obry
sům různých kost-lila věž', šthlých
mirarc tů, ncsč trých včtš ch a men
š'ch kopul. Uprostřed vypíná se mo
hutná kopule chrámu Bož ho Hrobu.
V lr vo vi. me velkolrpé stavby mef
šity Omarovy ra hotře Moria, na tom
též mstě, kde stával chrám „.ala+
mounův. Dále táhne se hora Olivet

„ská se svými z lcnými stráněmi. _—
'Dlohá řaca arabského pohořz, jakoby—
ponořena" c'o mo; rého moře „vzducho—L;
vého, lemují. obzor. ' . ' 



00 19 do

Hlas našeho průvodce probouzí
nás z němého obcivu čarokrásné vy
hlídky. Je čas,.abychom ve své cestě
svatým městem pokračovaly.

Jdeme dolů ulicí, zvanou via
Dolorosa, t. j. cesta bolestná, kterou
kráčel Spasitel s křlžem na horu
Kalvarii. Jak dlouhá a pustá je to
cesta! Vicčti tam jen rum a zř'ceniny.
Kráčime pon temným poeloub rn, kam
světlo denní nikdyřúplně neeopadá,
spěcháme okolo (omů, které nejsou
hrobům nepOeobny. Hrubé, neote
sané kameny, popukané sloupy po
značuji jednotlivá zastavení křžové
cesty. V úzké, špinavé ulici potká
váme Imohamedány, arabské pohá
něče velblouců, arménské kněze, pro
tivné žieovské postavy, také ženy,
které vesvé řásné šaty úplně.zahaleny,
jako st ny v neproniknutlném temnu
domů zrakům našim se ztrácej'. Jen
tu a tam prokm tá úzkou uličkou
kousek modrého nebe.

Když jsme několika úzkými u
ličkami prošly a mezi zbytky zdí a
rumem si cestu proklrstily, stojfme
najednou na prostranstv', kt ré ob
rovskou zdí je ohraničeno. Sem při
cházejí každý pátek židé, aby „svou
záhubu oplakávali. Skláněj'ce hlavy
z předu na zad, říkají žalostné nářky
proroka Jeremiáše. Starci i mlaf'istvé
dcery Sionu, l bají uctivě z:“j'c-í trhliny
ve zcivu. Hluboká soustrast j'má'nás,
když vidíme žalostné jejich hořekovam.

Židovský kroj ženský má celkem
ráz kroje starozakonniho. Ženy se
odívají poc'obně jako jejich přeckyně
ve Starém Zákoně. Zahaluj se ve"louhé
bílé závoje, kt. ré. časem poněkud po
zvéc'ajj, aby. lépe viděly svoje okolí.
Pak viděti blec'é obličeje “jemných
rysů, tmavými vlasy olembvané, kt. ré
zlaté sponky a korálové šňůrky ('rží
pohromadě. Řžsnaté tuniky z p.stro
barevné, měkké látky, jsou rovněž
zlatými četkami a řetzky, perlamia .
drahokamy posazeny. "

Kroj mužů je (le jejich. půvoe'u
rozdílný. Nosí pravidelně. dlouhé ka
deře, které před ušima ('olů .VíS!,vy.
soké beranice, pod nimiž scvrklý o—
bličej zdá se ještě hubenějši. Dlohý'

kabát, pod ním kaftan z je mné látky,
jsou spjaty uprostřed. těla širokým
pasem.

Vracíme. se křižovou Cestou a
vcház'me (o kaple sester naša milé“
Pani ze Sionu, tak zvané kaple „ECce
Homo“. Socha „Ejhle člověk“ z bí
lého kamene stoj-í.na m'stě, kde Pilát
zbičovaného Spasitele ukázal lidu.

O něco dále stojí. chrám Bičování
Páně, kt-rý Opatruji otcové Františ
káni. Železem pobita branka vede eo
svatyně. Branka je tak n'zká a úzká,
že tř_ba hodně se ohnouti, abychom
mohly c'ovnitř. Také toto posvátné
miato bylo, jako mnohá jiná, místa
ve Svaté zemi, zneuctěrto. V roce
1618 cal tam paša Mustafa bey své
nejkrásnějš. koně ummtiti. Den na
to byla ušlechtilá, cenná zvířata na
lezena mrtva. Večer téhož dne cíal
tvrc'ošjný moflim jiné koně tam uv
mít-titi. Těmto nedařilo =:-elépe, než
předešlým. Dal te y zavolati nejmou
cřejšl učence a učitle islamu na po<>
rar u a tázal se jich, co by mohlo býti
př'čiiíou této událo-ití. Jednohlaz-ně
o: pověděli učení mo .limové, že místo
kde byl Ježš bičován, je křesťanům
svaté. a že Bůh nedopustí, aby bylo
Zneuctěno. Teprve nyní nechal paša
:.nvatyni prázdnou, ale křesťanům již
nevrátil. Konečně r. 1838 odevzřal
Ibrahim paša zříceniny Frartiš
kánům

„Svatyněje chuc'obně a ješnozťuše,
ale důstojně vyzdobena. Hlavni olttář
stojí na m'stě, kde Kristus Pán byl
bičován. Ulomek ze starého sloupu,
který tam první křesťané zúmyslně
nechali, poznačuje ono m'sto. Ačkoliv
kostel není farním, konaj se tam nic
méně pravidelné služby Boží. Nával
věř c'ch je tak velký, že často nemaji
ani r'osti m'sta.

Naproti kostelu bičování Páně
stoji budova, paláce Pilátova. Nyní je
to turecká. kasárna.

Místo ustanovení nejsv. SvátOSti je
na hoře. Sionu.

-'O_tud odebraly jsme se na m'sto,
které se považuje za roe'iště Panny
Marie. Nalézá se v klášteře „B lých
otců“, vec'le něhož 'stojí nádherný“
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.chi'amsv. Anny, kt ry se vyp'na nad
domkem rodičův nejsvětějšf. Panny,
Joachima a Anny. Jenom několik

“kroků od kostela sv. Anny viiěti tak
řečený bravni rybnik, ve ktxrém se
;umývali beránci k'oběti určmi a kde
„Kristus Pán uzlravil člověka 38 let
nemocného.

S pahorku za městskými z.lěmí
_viiime-ú.olí. Josafat a potok Cedron,

„jenž se ú olim vine. Naproti nám
vypíná se hora Olivetskíi, o něco
dále čtyřhranný pomník s kopuli;

je to hrob Panny Marie. Docela na
bl'zku ukazuje se jskyně smrt lné
úzkosti Páně. Bohužel nelze nám,

ježto den pokročil, také tam naši
pobožnost vykonati. Temnými, křivo
lakými uličkami, ve kt rých se to
;hemží Židy a Araby, vede nás vůíce

(omů. Bez něho bychom se tam
byly mohly za žádný způsob od—
vážiti.. V evropské čtvrti učinily jsme
rychle několik nutných nákupů. Jak
se z.lá,. nepřeplatily jsme koupených
věc?.naa jejich cenu, což je zie velkou
řÍokost'. K páté hodně vrátily jsme
se konečně co našeho milého, malého
města Betléma, plny ra.osti a díků
za oblržené milosti..

Tim končím svůj denník. Není
pochybnosti, že se nám na našem
novém působišti nebuže nec'ostívati
různých zkouš.-k a utrpsní. Avšak
smíme se vzhledem k tomu, co náš
Božský Spasit ] právě zíe na těchto
posvzltiých mst ch za nás trpěl, zpe
čovati, pti kalich, kt rý nám Boží
Prozřet -1r.ost připravila ?“

.A. M. Kadlčdkovd.

Svobodné vlasti.

okončen je krutý boj,
“ jež vlast česká bojovala,

veselí kvas každý stroj,
z poroby že k slávě vstala.

Probudil se český lev,
jež byl vězněn tři sta roků,
marný jest nepřátel hněv
i všech jiných vlasti soků.

Objímá dnes druha druh
„Na zdar“ vlasti provolává.
radostí se chvěje luh
k životu že zase vstává..

Svobodná je naše vlast
i ta její stará práva,
nedá. si je více krást,
z poroby je vyorává.

Nadešel již onen den,
po němž prahlo lidské plémě,
uskutečněn dnes ten sen,
naše že jest česká země!
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Marie Tesařova.
Marii Panně.

ak jitřenka, když ráno září, U Tebe bolest má. se zhojí
když země klidný dřímá sen, mé duši dáš své lásky slast
tak, Maria, Ty s'vojí tváří vždyť, Maria, Tys Matkou mojí
z mé duše plašíš\každý sten. a dobře víš, co kříž jest. strast..

Ty každý mráček zháníš s čela, O María, Ty dobrá Mátí,
Ty tišíš na rtech bolný vzdech, mou duší sladce zkolíbej,
má. prosba letí k Tobě vřelá: přej Tvojí stopou vždy se bráti-ý
V Tvém náručí mne dlíti nech! & v srdce mé svou milost lej.r

A. M. Kadlča'kova'.

Vlajc. prapor svobody.

Ulaje prapor svobody Volá chrabré syny své
po všech českých krajích kol, hájit práva odvěká,
písní hlásnou zaznívá. volá ať se práce té
město, víska, luh i dol. nikdo z vás zde neleká.

Vstala máti Čechie Proto s chutí do práce,
vstala v plné" síle své, do níž volá, česká. vlast,
pod prapory svobody práce ta at zanechá
český národ k sobě zve. v každém srdci Čecha slast-..

si"
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Život' náboženský mezi katolíky
v,"Německu lze si přec'staviti .dle sta
tistiky, naSvědčuj-ci, že v Německu
každý katol .,k schopný přijmati svá
tosti průměrně jednou za měs'.c při
stupuje ke stolu Páně. Také na frontě
přijímají.katoličtí vojínisvátosti každý
měsíc. Na frontě stalotse to prostě
zvykem. — U nás ovšem nedá se ná
boženský život s touto statistikou ani
z daleka srovnat. _

Jubileum církevní organisace v
Polsku. Posledního června slavilo ka
tolické Polsko 1001eté výročí crkevní
reorganisace, provedené papežem Piem.
Vll. Rozdělení. dieccsí: arcibiskupství
varšavské jako metropole a G biskup
ství, trvá codnes.

Svěcení na kněze v katol. kostele
severoněmecké diaspory. Dně 2 čer
ence 1918 byl v diasporovém kostele

u Eutinu (Holštýnsko) vysvěcen osna
bríickským biskupem dr. V. B;.rnin
gem, jenž sám přijel biřmovati, na
kněze jáhen a francouzský důstojník
H. (2 arcidiecese (“ambray) ze zaja—
teckého tábora v Eutinu. Do něme
ckého zajetí dostal se 8. června 1916,
putoval z tábora do tábora, až v
Eutinu se mu podařilo dosáhnouti ký
ženého cíle. Poněvadž 2. července,
svátek Navštívení P. Marie, není c'r
kevním, právem připuštěný den pro
svěcení, vymohl mnichovský nuncius
v ímě svolení. Svěcení súčastnilo se
kromě velitele tábora sedm zajatých
katol._kněží. Eutinští katolíci malý
svůj kostel pro řídkou slavnost krásně
vyzc'obili. Po Svěcení složil novokněz
v ruce biskupa osnabriickského slib
věrnosti a poslušnosti svému dis cesnímu
biskupu. Prvotiny měl v neděli 8.
července v zajatecké kapli. Válka tedy
umožnila svěcení Francouze na kněze
v diaspoře sev. Německa.

Ucta k sv. Janu Nepomuckému;
V zemích koruny č:skě zasvěceno jest"
.sv. Janu Nepomuckému v Čechách
216, na Moravě 62 a ve Slezsku 15

293.
úhrnem

Na diecese na Moravě připadá
na olomouckou 40 a na brněnskou 22.

Požidovštělá vídeňská universita.
Na vídeňskěiuniversitě bylo. ve škol
ním roce 1917--18 zapsáno 8 procent
arijských a 92 procent semitských po
sluchačů. Tato skutečnost musí u
vš ch spravedlivě myslíc ch lidí, i bez
jakéhokoliv záujetí v otázce plemenné.,
vyvolati vážný podiv; s kulturního,
sociálního ale i s vojenského stano
viska v cobě, kdy každý mladý muž
s trochu rovnými ú y patřil co pole.

Návštěva rakouských universit v
posledním semestru. Bohoslovecká fa
kulta vídeňské university měla v letě
1918 154 posluchačů, právnická 1386
(21 hospitantek), lékařská 1303 (z
toho 582 žen), filosofická 1852 (964
žen); tedy vš: ch posluchačů ve V dní
je 4695 (1567 žen). V lnšpruku bylo
celkem 781 studujících (z toho 109
žen). Ve St. Hradci 914 (z toho 245
žen). V Praze na německé universitě
793 (z toho 182 žen), na české 2444
(ztoho 855 žen). Ve Lvově 2168 (z
toho 370 žen). V Krakově 2522 (674
žen). V Černovic ch na bohoslovecké
fakultě 58 posluchačů; ostatní fakulty
jsou uzavřeny. Na všech rakouských
universitách bylo tedy 14.375 poslu
chačů (3982 žen).
- Válka, revoluce a kultura. Maxim

Gorki sděluje ve svém listě, že za
války, ale hlavně za revoluce bylo

chrámův & veřejných kapli,

'zpustošeno & vypleněro v Rusku 17
musejí, 36 obrazových galerií, 146
veřejných a 37850ukromých knihoven,
13 divadel a 316 čtáren.

Papež Benedikt XV a vyučování
náboženství ve školách. Nedávno byla'
římská komise pro' vyučování nábo
ženství v římských municipálních ško
lách přijata sv. Otcem v audienci. Ve
své promluvě označil sv. Otec všechny

ty, kčož pracují ve vyučování naň žer-ství, za své spolupracovníky
tom zdůraznil, že vyučování nábo

_,
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“ženství je plo občanskou a mravnou
výchovu absolutně a nezbytně nutné.
SoučaSně litoval, že náboženství ve
veřejných školách italských není. vy
kázáno přslušné m'sto.

Nová hvězdárna Jesuitů. Jak o
znamuje maeri ský „lmperial“, vy

.staví J,suité v Seville velkou buc'ovu
pro universitu, jež bude spojena s
hvězdárnou, opatřenou nejnovějšími
přstroji astronomickými. Jest známo,
že v řádu jtsuitském byli a jsou četní
vynikající hvězdáři, kteří výzkumy
svými si získali světové slávy; na př.

'věhlasná trojice Jesuitů-hvězdářů: P.
Secchi, P. de Vico a P. Perry. P. Sf-cchi
jest vš;obecně uznáván za největší.
autoritu o slunci a konstituci jeho a
za nejpře'dnějšíhobadatele v důleži
tém odvětví moderního hvězdářství
— ve spektrální analysi. P. de Vico
objevil osm komet a výpočty jeho
zjednaly mu jméno nejschopnějším
hvězdáře všech věků. Rovněž slavné
jméno má P. Perry. O vědeckém vý
znamu jeho svědči mezi jiným, že
před několika lety ho vyslala vláda
anglická na vědecké výzkumy do
Kerguelenu, na Madagaskar a Co jižní
Ameriky. Jesuité mají na ostrovech

“Filipínských největší hvězdárnu, na
kterou platí vláda americká subvenci
50.000 dolarů. Rovněž mají řadu hvě
zdáren v různých dílech světa, jejichž
výzkumy a vědecké práce jsou v od
borných kruzích vysoce oceňovány.

Zidg' v zápolí. Pešťské listy při
nášejí stále drobné statistiky. Tak v
Trnavě je v kancelářích invaliz'ovny
zaměstnáno 145 osob, ztoho 125 je
židů a jen 20 křesťanů. V zajateckém
táboře v Nezideru má hlídkovou službu
domobranecký prapor čslo 11. Ze 64
důstojníků je 62 židů. V kanceláři
praporu. je 14 poddůstoijníků, z toho
11 židů, v kancelářích zajateckého tá
bora je 68 mužů, ztoho 35 židů. Při
tom se nesmí zapomínati, že židé tvoří.
jen 5 procent všeho uherského oby
vatelstva. — „AltkOmány“ přináší se
znam 86 důstojniků 12. honvét'ského
pluku, kteří všichni jsou židé a v zá
polí. Pouze jediný žic'ovský důstojník
tohoto pluku je na frontě. Stejně je
tomu tak u pěšího pluku č's. 10, u

dělostřeleckého pluku.. Ers'ig—Ujvárua
u debrec'nského pluku č. 3. V honvéd
ském pluku košickém jsou všichni dů
stojníci, kteří. slouži. (oma, židé. Dne
21. července čtal doplňovací prapor
honvé. ského pluku č. 12 celkem 2819
mužů a 564 podcůstojníků. Tolik pod,
důstojníků vzniklo tím, že všichni
žic'é, v kancelář ch zaměstnaní, byli
povýšeni na podčůstojníky. Všechny
uherské pluky stoji od začátku války
daleko od svých (oplňovacích okrcs'ů.
Jen peštské ('omácí pluky pěš; č.32
&honvé ský č.1j50uv Pešti,poněvadž
v nich slouží. většina ži;ovských vo
jáků, kteří tak mohou v Pešti vedle
služby vojenské pohodlně starati se
o své obchody. — (Zpráva je z října
4918).

Nový York tone ve zlatě a rozkoší.
Americký dopisovatel „Dai-ly Ma lu“
líčívesv mlistě—jakreferuji„Miínch.
N. N.“, život, který zavládl v Novém
Yorku nyní, kdy horečná činnost vá
lečného průmyslu a nřekotný chvai
válečných obchodů všeho druhu za
plavily město zlatem. Fantasie žád
ného romanpsce nemohla by prý
překonali intensitu života, který se
nyní ve sku'ečnosti rozvinul v Novém
Yorku. Dcsud nikdy nebyl Nový York
tak přeplněn, tak bujný, hlu—'ný,plný
zábavy a zároveň ptacovitý, jako v
tomto roce, v dcbě, kdy mnoho ji—
ných států počíná klesat pod tilou
krvavé tragedie. Všady je překotný
kvap. Nový York stal se střediskem
am tických mifionářů ze všech částí
Spojených států. Nejskvělejší doba
Monte Carla bledne, je-li přirovnána
k přítomnosti Nového Yorku. Všichni
Američané, kteří jindy v zimě jezdili
c'o. Evropy, přišli letos c'o N. Yorku.
Ještě nikdy nebylo hl vní měst) tak
p eplněno lidmi, kteří se chtějí bavit
a rozhazují z ato plnýma rukama.
Ani v c'oběocelové hausy —así před
15 lety — kdy každý nový vlak, který
přijel na Manhattanské nác'raží, při
vezl, jak se zdálo, r.ové milionář, ne
byly hotely a divadla tak přepíněny,
po skvělé Fifth Avenue nejezdilo *olik
přepychových povozů všeho druhu a
ve Velké opeře nezářilo tolik brilantů
a perel, jako nyní. Přepych a drahé
vášně dostoupily svého vrcholu. Přij—
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de-li někčo z vážné Ar glie, plné obětí
& odříkání, c'o Nového Yorku, je z po
čátku zaiažen ohromným r0'dílem
života v Americe a v Anglii. Zdá se,

00

jakoby byla oddělena Amerilu odž
velké trageoie těžkou clonou, která
nepropustizni hlasujenz dal by tušitir
co děje se ve starém světě.

0000

Poděkování. Plnlm tímto svůj slib
a vzdávám veřejně nejvroucnější dlky
Božskému Srdci Páně, Panně Marii, sv.
Tomáši Akvinskému a sv. Aloisovi za
vyslyšení mych proseb, aby se obě moje
děti štastně a ve zdraví z ruského zajetí
vrátily Prosby mé byly vyslyšeny. Před
vánočními svátky přišly obě děti zdravé
a štastně domů ajá mohu poslední dni
švého života ve štěstí a ve spokojenosti
prožívati.

Čten. Školy Bož. Srdce Páně A. K.

Díkůvzdání božskému Srdci Páně.
“'tJ

? Vyškova. Plním učiněnou přípo-—
věd, vzdávajíc nejsv.Srdc1Ježišovu nej—
vroucnější dík za milostivou, až nápad
nou ochranu v době podzimní epidemie..
Dík přichází opozděně. Kéž nejsv. Srdce
Páně promine otálení a požehná slovům
mym, aby čtenářové vždy a všude “hle-
dali a očekávali důvěrné pomoci od.
dobroty přelaskavého Srdce Božského
Spasitele.

J. L.

00000

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božsky'm úmyslem, za kterým 'I'y 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 &myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeh'ké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S Congr _
lndulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. 11.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její 'nejvyšší hlavu, z a.
úctu a pobožnost ku sv. Rodině nazarets ké 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 Otcet:
Srdce Ježíše a Marie, zachraň církev, naši vlast a národ náš československý!

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. 1862.)

Sv. Josefe, vzore &patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustkyzá
_100 dní jednou za den Lev XIII. r. 1891.)

Sv. Michaeli, archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!
Heslo apoštolské: Ctíti sv. Rodinu.

Úmysl v únoru 1919: Duch křest. ve vojsku rašem'.

(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 přlsaháme do poslední hodiny.V\ \ AA./\./\/\AA-M\_/\MM_/\/\A_/\A/'VWV V"\/*\/\f\/_\/“V\/'W\NVW\/\

Marie Tésařova.

V Srdci Páně. —

Srdci Páně, ach. jak milo dlíti, Oceán tu lásky nejvroucnější,
neznám lepší místo na světě, v něj se vrhnu s blahou rozkoší,
jen nech, Jezu VTvé mne Srdce vjítl, pak ze šťastných budu nejšťastnější
tam bol krutý více nehněte. srdce radostí mi poskočí.

V Srdci Páně dlít chci do skonání,
vpusť mne, Jezu v Tvého Srdce stan,
v Srdci Tvém jest sladké umírání,
z Něho půjdu přímo do Tvých bran.

Marie Tesařova.

Prosba.
!

Matičko viz chorou děvu, Jen ty mne Matko neopouštěj,
„své spíná k Tobě dlaně, mi štěstí vscj zas v duši,
své oko zvédá k dřevu kříže, vždyť to mě srdce u Tebe jen
duch spěje k nebes báně své blaho, klid svůj tuší.

Jest jedinou mi těchou v žití
Tvá láska & kříž svatý,
ó Mátl v děsném vlnobití
mí ukaž trůn svůj zlatý.
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Proč trpí Pán Bůh zlé.-?
Úvaha na 5. neděli po Zjevení Páně.

Od Jarolíma St. Pa vl il: &.

Hospodář nasel dobrého semena
na své. pole. Tu přišel v noci jeho ne
přítel a nasel koukole mezi pšenici.
Onen hOSpodářje P..n Bůh; on stvo
řil člověka a vůbec všecky tvory
dobré. A Bůh vzhlědl na všecko, co
byl učinil, a bylo to velmi dobré,
praví svaté Písmo v kapitole o stvo
ření světa. Tu však přišel ďábel, to
jest ten nepřítel, v podobě hada a
nasel koukole zlé ž dostivosti a hříchu
do srdcí lidských. Eva byla jeho
první ' obětí, Adam druhou, Kain
třetí.

Jak známo, daří se koukol vždyc
ky lépe než dobrá bylina; netřeba ho
hnojiti, ani pěstovati, zni opat'ovati.
Tak je to s koukolem hříchu. Vidíme
to na potomcích Kainových, kteří
byli samí zlí a i potomky Setovy
k zlému svedli.

Patříme-lína tento svět, vidíme
sice mnoho dobrého zboží, ale též i
mnoho pleVele. Vedle křesťanů, kteří
slouží pravému Bohu, je mnoho po
hanů, kteří se modlim klání, “anebo
vzdělaných lidí, kteří v nic nevěří.
V jedné zemi e svatá Eucharistie u
ctívána, v jiné za modlu pova žov na.
Zde vidíme z stu'py lidu pospíchati
k bohoslužbám do kostela; druzí se
na ně dívajía _zůst'vají ležeti v po
steli. Zde vidíme dobré duše každý
den jíti k svatému přijm ní, kdežto
mnozí jiní již od svatby nebyli u
stolu P ně. Tu se modlí kl šterní
panny takřka dnem i noci v náhradu
za ty, kteří žijí bez modlitby jako
dobytek ve chlévě. Jedni zachov'vají
přísně nedělní klid, druzí mají právě
v neděli nejvíce pilno. V mnohé o
dinějsoudvoje d i: jedno poslouchá
dobře, druhé poslouchá špatně; jedno
činí rodičům radost, druhé jen starost
a bolest. Zde nám skýtají čisté panny
nejvzácnější příklad liliové nevinnosti;
hned vedle odd'vají se_ mnozí nej
ohavnějším neřestem, navštěvují vy
křičenédomy a válejí se v kalu neči

stoty. Zde pracují pilně chudí lidé a
živí se počestně; tam se“ obohaCují
druzí lichvou a šlbalstvím a stávají
se milionáři. Kdežto jedn' se postí-,
_hýřídruzí a plní své břicho, ježje je
jich bohem. A kolik zlodějů a vrahů
plíží se mezi lidem, kolik lakoty a ne
spravedlnosti je ve světě! Vpravdě
svět ten se podobi šachovní desce
s polemi bílými a černými, s bílými
a černými figurkami, s lidmi dobrými
a zlými. '

Nebylo by lepší, co by 'všeci zlí
byli vymítěni? Co by země byla o
bydlena jen dobrými lidmi? Tak se
n mzdzi!Nežbožská o t P-st dí
svými vlastními cestami. Služebníci
hospod řovi chtěli hned jíti na pole
a plevel vytrhati; ale hospodář řekl:
Nikoli! Abyste s plevelínevytrhali zá
roveň pšenice! Nechejte oboje růst
až do žní Žní je poslednísoud. Teprv
při něm nastane rozluka; dobří pří
jdou na pravou stranu, zlí na levou.
Prozatím trpí Bůh zlé mezi dobrými
on to trpí, když dobří jsou všelija
kým způsobem od zlých pron sledo
v ni, když tito ' oci své k zlému zne
užívají, on nechává plevel růsti po
spolu se p_šenicí. Proč? Předně k vůli
zlým, za druhé k vůli dobrým, za
třetí k vůli sobě.

K vůli zlým. Bůh stvořiv
člověka, dal mu svobodnou vůli; tétosvobodné vůle mu nechcev
odňati. Nikoho nechc'e nutiti k
službě své; vynucená poslušnost byla
by bez z sluhy, P n Bůhby neměl
na ní ž dnéradosti. Nechce-li člověk
P nu Bohu sloužiti, tak necht jde,
on mu nebr ní. Když byl P„n Ježíš
velebnou Sv tost olt řní předpověděl,
a mnozí nechtěli tomu věřiti a raději
od něho odešli, nechal je Ježíš; a k
apoštolům na to pravil: Chcete i vy
odejíti? Než apoštolé nechtěli. Hle
pravil Mojžíš k lidu israelskému, já
“jsem v m předložil požehn"ní a klet
bu, pak je to jejich věc. Pan Bůh jim
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nechá jejich vůli. On to trpí, když
.zlí dobrým zlé činí, ž do jisté míry
Kdyby chtěl všemu zlému zabr niti,
musel by neustále zasahovati do oby
čejného světového poř dku a zazraky
konati. Konání zazraků je však vždy
„jenom výjimkou.

Nebeský hospodz'ř trpí dz'le zlé
lidí mezi dobrými, protože chce jimnechati čas k obrácení a
polepšení se. Z plevele nebude sice
nikdy pšenice, ale z neSpravedlivého
může se vždycky ještě st ti sptaved
Zlivý,z hříšníka světec, jenž mnohem
více dobrého vykoná než obyčejný
zbožný člověk. Zkušenost tomu i na
svědcme, že obr cení hříšníci jsou
velmi horlivými v nábožnosti a ctno
stech; proto dí Spasitel, že v nebi je
větší radost nad jedním hříšn kem po
k ní, činícím než nad 99 spravedli
vými, kteří nepotřebují pokání.

P 11 Bůh je Shovívavým a milO'
"s_rdným;proto netrest hned, ale vy
ck v , mnohdy mnohé léta,- zda-li se
hříšník obrátí. Kdyby byl plevel hří
chu ihned vyhubil, neměli bychom
'ž dného svatého Pavla, ž dného sva
tého Augustina, ž dné svaté Magda
leny a mnohýchvjin ých ne, kteří přece
mrkvi tak velice'piOSpěli;učeníci chtěli
ohen s nebe naň svol .ti; szsitel je
k ral: Nevíte, jakého ducha jste. Pro
rocr předpověděli o Mesiášoví, že na
lomené třtf'ny nedolomí a doutnají
crho knotu nezhasí.

Vldíme-li nějakého zlého člověka,
;.tak ho hned nezatracujme. ale my

slerrtie si; Snad, přece přijde jeden-." -. D- ]! ll ii
_i“ “nžn ] “\či' “ ží V , * ' ?_

dnes, kdyby byl P'n Bůh nebyl mě
Se mnou strpení? Kdyby mne byl jako
plevel hned vyhubil, mne hned ztre
stal, jakžjsem byl zasloužil, kde bych
»ted' byl?

.. Nebeský hospodář trpí zlé k
Vu_ll d o b r ým, aby totiž dobří
měli příležitost, věrnost svou k Bohu
OSVCdCltla z sluh pro nebe si získati..
Kde,není nepříte u vojska, tam nen
z'dneho vyznamen ní pro statečnost
zvdné medajle, ž dného z služného
krize, ž.dné odměny. Beze zlých ne
mell by dobří ž„dné příležitosti cvi

čiti se v různých ctnostech, jako na
příklad v tichosti, v trpělivosti, ] scc
knepř. telům, shovívavosti, odpuštč
ní, sebeov ;d ní, pokoře Bez tmy
nepřijde světlo, jak se patří, k plat
nosti, bez deště a bouře nevážili by—
chom si n.ležitě pěkného počasí, bez
nemoci nevěděli bychom, jakým do
brodiním je zdraví.

Když svatý mučedník Achacius
— on patří k 14_5v.spomocníkům —
stál před římským prefektem Bibi—
:nem a.svědectví dával Kristu P;nu,
t zal se jej soudce: Proč netrestá váš
Kristus, kterému se klaníte, císaře a
všechny, kdo v:s pron sledují a u—
smrcují? Jeli Bohem, jak tvrdíte,
musí _muto býti velmi lehkým, i mocné.
císaře potrestati. Achacius věděl, jak
mu odpověděti: Kdyby v.s chtěl P n

„na místě potrestati a usmrtiti, upadli
byste do věčné z huby, a my, jeho
služebníci, nemohli-bychom se osvěd
čiti, zniž moc jeho milosti.

Proč dopouští Bůh, aby církev
jeho byla pron sledov na od nepřáte—
lů n boženstvi? To se děje k jejímu
dobru: st va se tím dokonalejší, moc
nější a trvanlivější; včas boje stkví
se velkolepěji než včas míru. Proč
musí nťítl*d0bl'á žena zlého muže?
Kdyby ho neměla, nebyla by tak
dobrá, tak nabožna, tak šťastná na
věčnosti. Těšme se tedy, m.-me-li m
trpěti, od zlých lidí; je to k našemr
duševnímu dobru, ke sp se duše.

Konečně trpí Bůh zlé lidi i k
vůli s o b ě, prořože je totiž nejvýš
spr; vedlivý, nejen k lidem dobrým,
ale. i zlým. Uplně zlým jejenom d';bel;
na zlých lidech však se vždycky ještě
najde nějak dobr. vlastnost, oni
přece ještě konají někdy něco dobré.
ho, nějaký šlechetný skutek. P._n Bůh
však odměňuje každý dobrý skutek.
Není-li mu možno hříšníký odměniti
l vou nebeskou, věčnou bla žeností,

pro jejich nekajicnost, tak je odmě
ňuje dlouhým pozemským životem,
pozemskou blažeností; nechť-.v;-je na
živu & d v jim štěstí. Potom mu
nikdo nemůže předhoditi, že by by
nespravedlivým. Též však davu zlým
za dobré,co činí, milost kobrácení se.
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Zda-liji sktečně ku svému obrácena
použijín je jejich věc

Njní musíme t_edy zlé mezi se
bou trpěti, protože i Pí.n Bůh je trpa.
Přijde den, kdy plevy budouz epše
n'ice vymítěny a koukol vybr. na.
Bylo by žídoucno, aby se zli obrátili

a usli smutnému osudu. Modleme se
k nejsvětějšímu srdci Marimu za 0
brácení hšíšníkn. Hled'me, =bycl*om

[. * ež
bude do ohně hozena. ale mezr dobré
z: už. co nebts kých sýptk.

+900
Marie Tesařová.

VVe stínu kříze.

ak bezpečno jest ve tvém stínu
ty kříži svatý spočinout,
když žal mne svírá. téměř hynu,
tu k Tobě jdu se přivínout.

V mé srdce, Kriste, z ran Tvých kane
tvé lásky nehynoucí tok,
klid duši mojí rozervané
tvůj otevřený skýtá bok.

Ve stínu tvém cos duší b_ýbá,
tam tichne krutý bol a žal,
mi láska Tvá strast z čela zlibá
pak ráda půjdu s křížem dál.

Na Kalvarii, drahý Pane,
za Tebou mužně chci se brát,
— když v stínu kříže noha stane —
ve stínu tom chci umírát.

Dělníci na vinici.
Napsal Ignát Zháněl.

Král Šalomoun píše: „Srríchs bo
lestí smíšen bude a po radosti napo—
sledy bývá žalost. “ Přísloví 14. 43.
Na nic na světě nelze se docela spo
lehnoutí, vše jest tu vrtkavé, nic
nemá stlosti. Smích, radost nikdy
netrvají dlouho, ale jak dobře praví
Šalomoun, každé radosti'jest přimí
sena kapka trpkosti, nikdy nevl; dne
_v našem pozemském životě pouze
smích a veselí, a'le každému veselí jest
přidána menší či větší dávka bolesti.
Zde na Světě nikdo tedy nečekej pou
hých radostí, jediného upokojení, že
bys tu mohl býti naprosto a veskrze
šťasten; štěstí dočká se ten, kdo vy
trvá aždo konce a uslyší při posledním
soudu slovo Spasitelovo: „Pojd'te,' po
žehnaní the mého, vládnete kralov

stvím připraveným vz'm od ustzno
svení světa, neboť jsem ačněl & dali
jste mi jisti, žíznil jsem a dali jste mi
píti; hostem jsem byl a přijali jste
nne, nah jsem byl a přioděli jste
rrne; nerrocen jsem byl a navštívili

jste rrne; vžal řijsembyla s ' u
-ii jste rrne. “ Mat. 25, 34.—36.V je
diném nebi jest stál; radost st;Jlá
spokojenost, nebot „čeho oko nevi
dělo, zni ucho neslyšelo, ani na srdce
lidské nevstoupilo, (jest to), co Bůh
připravil těm,kteří ho milují.“ 1.
ke Kor. 2, 9.

A jako v obecném žvotě nepa
nuje nikde a nikdy pouze jediná ia
dost, jediné veselí, podokně jest i v
životě naší milé svaté církve. Neděli
„Devítník“ započíná nové období v
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církvi, což také naznačeno Ztím,
“Že Žív ří m i“ . fíalo é
roou . Až do této neděle pa
novala v církvi radost, ozýval se
hlas, oznamující narození našeho mi
lého Spasitele zpěv andělů na luzích
betlémských, radostném poselství, je
"sdělil anděl pastýřům, hvězda třem
králům, slova, která pronesl stařec
Simeon, když byl uznán za hodna,
aby mohl vzíti Ježíše na své lokty.
0:1 neděle „Devítník“ ozývá se v
církvijinýhlas; t žcírkev, která pro
Zpěvovala chválu Bozí radostnými slo
vy, opomíjí chvalozpěv: „Sl va

iná _výsostech Bohu a na zemi pokoj
lidem dobré vůle.“ Luk. 2, 14-.Nezní

_jižradostné „Allelaja“, kterým církev
radost svou vyjadřuje, ale mše svatí
v neděli Devítník počíná slovy smut
nými.: „Bolesti pekla obklíčily mne
zachvátila mne osidll smrti.
17,5.

Proslulý duchovní spisovatel Lud
vík z G anady- píše: „Veliký jest roz;
díl mezi Bohem a člověkem. Zdá se
mi, že není mezi pasledníznitě'nito
rozdíly, že Bůh at“ koná, co chce, ne
činí nic ani z.prospěchu ani pro po
třebu, nýbrž z pouhé pohnutky své
dob.-otivosti, kdežto člověk, ubohý,
neprrt'ný tvor touží po zisku a jest 
dychtiv, aby ze všeho, cožkoliv pod—
nikne, vyplynul mu nějaký užitel a
prosněch “

N__š přelaskavý Otec nebeský
„chce, aby všickni lidé byli spasení a
přišli ku poznání pravdy,“ K Tim.
2, 4, poto ust-.novil ve své nesmííně
] sce a shovívavosti, že dá nm „míru
dobrou a natlačenou anatřesenou a
vrchovatou,“ Luk. 6, 38, čímž nás
všechny chce navnaditi, abychom byli
dob y_nidělníky na jeho vinici. „Proto
brrdne, batři, pevni, nepohnutelni,
vždycky přehorliví v díle P ně, vě
douce, že pr ce naše není nadarmo

“v P nn.“ [. ku Kor. 15, 58. _Sluha
“BožíDavid praví, že zachov vati při
k zání Boží jest dílo sladší nad med
a dodává k tomu: „Služebník tvůj za
jisté ostříhá jich a v ostříh ní jich od
pl ta mnohá. Žalm 18,12. Bylo-li še
třiti a zachovávati přikázání Boží

Zalm.

!
jižve tarěm zakoněsladší nad med,
byla-li těm kteří je zachov vali věrně
a svědomitě, zaslíbena mnohá odplata
a odměna ne mírná, jak_é_city mají
převl deti v n s, kteří žijeme v zá
konu milosti? Sv. Bernard praví: „Ve
*tarěm zákonějesttěžkějho a špatná
odměna, nebot byly slíbený časně a

vezdejší věci. Jho církve jest však—r ěr . - ne

zdz'ly býti hroznými povinnostmi, kte
ré ukl d ,zve církev k věcem, které
slibuje“ „Nazval-il David již dávno
před Kristem přik z ní sladkými a
odměnu za jejich zachováv ní veli
kou, můžeme tím větší oček vati od
přelr-rskavěho Krista.

„Smluvivpaks dělníky den r na
den, posl lje na vinici svou.“ Mat.
20, 2. Není zajisté potřebí, tg zati se
po příčrně, pro kterou posl .l hospo
d..ř dělníky na vinici? Neučinil tak,
aby tam lenošili a odpočívali; nepo
slal jich ku hře a nevybídl k nečin
nosti, nýbrž k potu, činnosti a pr ci,
aby vinice byla ř dněobděl na. Prráce
jest na sv ete nasrm údělem, naší nej—
světější povinností. Život n s všech
jest bojem, či chceme-li, mužeme ho
nazvati během 0 závod, obchodem
nebo křížovou cestou nebo jak se na
zývá v evanděliu, vinici.“ Vždy a
všude oček v nás mnoho práce, ne
bezpečí; nikdy nejsme bez křížů a
trápení všeho druhu. Proto vol-;..lijiž
ve starém zákc—nězbožní a bohabojní
lidé: „Naložil jsi soužení ná náš
hřbet. . šli jsme skrze oheň a vo
du, “ t. j. upadi jsme V rozličn ne—
bezpečí. Žalm 65,11.12. Pracujmea
přičiňujme se, aby naše práce byla
dobr , vyt:val , aby pak„ zkoušení
naší víry bylo shled no k naší chv le
a sl vě a cti při zjevení se Ježíše
Krista.“ [. Petr 5, 7.

Jest zajisté podívno, že jiždávno
před Kristem vyslovovali mnozí lidé
tytéžz sady! Tak na příklad proslulý
b sník Hesiodor píše: „Bohem jest
stanoveno, že ctnostipředch zíp áce.
Jinýstarý učenec, Epimarchus, praví:
„Bůh prod: v; ctnost všem smrtelní—
kům za pot jejich obličeje.“ Jak se
tedy jasně praví v těchto výrocích,
není ctnost majetkem lidí, nýbrž da
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rem nesmrtelného Boha ; Bůh nepo-_
skytuje tohoto daru smrtelníkům znl
za zlato zni za stříbro, ne za draho
kamy, ne za jiné věci, ale za cenu
potu tva—„řečili za pr ci, bez níž ne
lze si mysliti ž dné c nosti. C nost lze
získati pouze bojem a zápasem. Naše
staročesképříslovíobrazněpiaví:„Bez
práce není kol če.“

Po ulicích svého rodného města
Assisi chodil v zimě prose o almužnu
tamější rod- k Fi'zntišek z Assisi.
Byl velmi nuzně oblečen, všecek se
tř sl zimou a byl již napolo zmrzlý.
Tak ho uzřel jeho vl stní bratr, kte
rému, jakož i celé jejich rodině'bylo
odporno, že František vstoupil 'do
chudého ř du a chodě po ulicích jako
žabák žebral. Uštěprčně mu vzkázal:
„Nep'odzl bys, mi krůpěj potuř“ ——
Světec duch: plně odvětil: „Řekněte
ne“ u b:.:tovi, že jsem vše prodal
příliš draho mému Bohu.“ A jak
niluvil tento světec, podcbně ITlLlllli
všichni ostatní světci i světice Bc-ží.

V; st věr '““fwr'e
vzor pilnosti a pracovitosti. Čteme již
v knize star0zákonní „Přísloví“: „Jdi
k mravenci, ó lenochu, a zpytuj cesty
jeho a uč se moudrosti: kterýž nemaje
vůdc—, ani přikazatele, ani knížete,
připravuje sobě v létě pokrm a shro
mažďuje ve žních, by potom jedl.“
Přís. 6, 6. Podobný" výrok čteme v
téže knize: „Kdo shromažďuje ve“
žních, jest syn moudrý: ale kdož
v létě chrupe, jest syn zahanbení.“
Přísl. 10, 5. Ano, věcně pravdiva zů
stanou slova moudrého Siracha na
pomínající ku stálé práci těmito slo
vy: „' ehož jsi v mladosti své neshro
maždíl, kterak najdeš v starosti svéř“
Sir. 25, 5.

Sv. B mard vystihl výborně ne
zbytnost práce srovy: „Kdo nekoná
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práce iidské, zaměstnává se prací dá. ,
belskou.“ Sv. Jan Zlatoústý praví:
„Bůh stvořil člověka ku práci a dal
mu k tomu vhodné údy. Lenoch pro
tiví se tedy pořádku, který ustanovil
a založil Bůh.“ Sv. Pavel výslovně
přiznává, že nikomu nebyl za svůj
celý život na obtíž, že, čeho potře
boval ku svému životu, vše si opa
třil prací rukou svých. Cteme totiž o

něm: Prodlévaje v měStě Miletu pra—
vil k staršm církve v Efesu, které
k sobě povolal mezi jiným také toto:
„Stříbra a zlata neb roucha nežádal
jsem od nikoho, jakož sami víte: ne
bot pro potřeby moje & pro ty, kteří
se mnou byli, sloužily ruce tyto.“'
Sk. ap. 20, 22. _24. Proslulý malí
Apelles říkával: „'f ádný den bez čáry.“
Uiiňme i my svým heslem slova:
„?ádný den bez neustáé, vytrvalé
práce.“

Pravým hrdinou práce by“ pro
slulý náš spisovate František Bartoš,
který pracova až do své smrti stá e,
neúnavně. Podobně činným byl ně
mecký kněz a spisovatel Jindřich
Hansjakob, který churavěl hroznou
nervositou a přece mohl s dobrým
svědomím o sobě napsati: „Mám mno—
ho chyb na sobě, mohl bych o nich.
napsati celou knihu. Ale jedno mi
dala dobrotivá Prozřetelnost, lásku
k duševní práci. Nemohu býti nikdy
nečinným, mou jedinou radostí jest
práce.“ Opat kláštera u sv. Mikuláše
na Starém Městě Pražském Anselm
Vlach napsal roku 1735 komusi, jak
bylo tehdy zvykem, do památníku:
„Cím větším budu, tím více budu
pracovatif“ V Rajhradě měli v klá
šteře v letech 1728—1767 bratra
laika, rodilého ze Saska a vyučeného
knihaře, jménem Ivana Stillera. Byl
z počátku vratným, ale svou pílí zí—
skal sobě tolik učenosti, že byl po
sedmnáct let správcem bohaté klá
šterní knihovny. Duchaplně řekl ne
božtík Vymazal, chtěje povzbuditi ku

. stálé práci: „Každý rozumný člověk
jest věčným studentem, t. ]. má se
stá e dá e pině vzdělávati. A co tuto
řečeno o práci duchovní, platí rovnou.
měrou o práci tělesné, o níž mají
naše národní rčení, říkadla a přísloví
mnohou zlatou pravdu. Na příklad:
„Z pilnosti se štěstí rodí, lenost holou
bídu plodí. — Kdo chce čeho dojít,.
musí za tím pojít. — ("astá krůpěj i
kamení prorazí. — Malý červík velký
dub ztráví, ne proto, že tuze kouše,.
ale že se často točí. — Přičinlivému
dvojí život. -— Kdo dbá, ten má. —»
Slepička po zrnečku klove a tím sytá
žije.“ '
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Sv. Augustin napominá: „Nesta
čí, abychom pouze zevně bděli, nýbrž
potřebí bděti také vnitrně v srdci, -ve
víře, naději, lásce a skutky.“ Chtěl
říci: Bdi ve svém srdci, aby žádná
nezřízená žádost do něho nevešla,
bdi ve víře, aby žadná nevěra do
něho nevnikla, v naději, aby nás ne
postrašila žádná nedůvěra, v lásce,
aby nás nepokazila žádná láska ku
tvorům; skutky, abychom nikdy ne
byli enošni. Ano, umiňme si, že práci
učiníme obsahem svého života. Le
nost budiž nám neznáma, by neplatilo
o nás přísloví Salomounovo, když
píše: „Přes pole člověka lenivého jsem
šel a přes vinici muže blázna: a hle,
všecko porostlo kopřivami a tmí při
rylo svršek jeho a ohrada - ka

menná byla sbořena.“ Přísl. 24, 30. 31.

Pracujme tedy pilně práci, kterou
nám stav náš ukládá, at jest to práce
duševní, at tělesná; každá práce zdobí
člověka. “Moudrý Alkuin dával radu:
„Pracuj vždy tak pilně, jako bys
věčně 'měl žít! a pracuj tak nezištně,
jako bys zítra měl zemříti.“ Jak
sladký jest odpočinek po práci, tak
sladké jest vědomi, že jsme použili
každe c'hv le k usilovné práci, popi
suje takto náš básník:

Nejlépe chutná jádro,
jež jsme sami vyluštili:
nejvíce těšívá zlato,
jež jsme sami vydobyli.
Nejvíce těšívá perla,
již jsme sami vylovili _.
a tak nejvíce těší pravda,
již jsme sami odekryli.

JablonSký: „Moudrost otcovské. č. 67.

C írkvi svaté.

Církvi svatá, váso drahocenná.
co květů sličných v sebe pojímáš,
Tys drahokamem božským ozdobena,
svět celý s Bohem dlouze objímáš.

() Církvi svatá, přístave ty Spásy,
kdo zakotví v něm v bouřích života
Ty vítězem jsi — budeš na vše časy,
na skále stojíš, svět kdy kolotá.

() Církvi svatá, čistá choti Krista,
Mu: .,Na kříž s ním!“ lid volal zbloudilý,
i tobě, Církvi, mnohý kříž ten chystá
i věnec z trní pro tě uvili.

O Církvi svatá, lásku znej svých dětí,
my pro tebe a s tebou, chcem jít v boj,
Tys překonala bouře po staletí
jen v tobě skryt jest věčné spásy zdroj.

Vždyť & námi Bůh 11Jeho Matka svatá,
rty naše barví Beránkova krev.
nás nepřemůže pekla zloba klatá,
ni nepřátel tvých zarputilý hněv.



.00 32 00

Marie Tesařova.

Srdce Dcina Ježíše.

Srdce Páně zřídlo lásky vroucí, Ach, jen pojďme k Srdci Ježíšovu,z něhož láska šlehá plamenem, On nás volá v Srdce svého stan,
kdož by jen zůstal kamenem z kdož by láskou zůstal nezdolán,
koho nesžehl by plam ten skvoucí? toho srdce by snad bylo z kovu.

Jako rubin září jeho rána Ne —-ten kamenné by srdce měl
z ní se proudí rajské vláhy' zdroj, kdož by velkou lásku Pána zřel,
pro Ježíše kdož se dává v boj a byl chladným k Srdci
nebes štěstí jest tu pro něj sehrána Ježíšovu.

M. T,

Prosba.

_Tobě, Máti moje, spínám dlaně svoje,
bol kdy krutý svírá znavenou mi hrud',
nad oblohu výše, do nebes až říše,
jako skřivan letím, záchranou mi buď!

Myslí mojí snivou vzlétám s prosbou tklivou
k Tobě, Máti drahá, slyš můj chvějný hlas!
Zaplaš chmury s čela, at jsem štastna zcela,
a z mých retů zavzní píseň štěstí zas.

Vím, žes dobrou Matkou. žití cestou vratkou,
milá Máti Boží, dítě svoje veď;
něžnou rukou svojí ochraňuj mne v boji,
"chraň ji zlého pádu, uprostřed všech bčdi

Veď mne cestou žití, jas kde věčný svítí,
nedej zahynouti v bouřích života;
kdo se Máti Boží, ve Tvou náruč vloží,
tohd neopustí Tvoje dobrota.
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Bauman :

“Stáří čili zive-tem vzhůru.

„Nemyslete nikterak, křestané, že
přátelství "Spas“iteiovo oplývá' pouze
sla-stmi a lahodami. Žádá po nás iod
vahy 'zocelené s-trastmi a vycvičené
utrpením. Přátelství, Jež má Syn Boží
k nám, chce nz's posíliti k námahám,
uvyknouti válce. Je něžně, ale není
změkčilé; Je ohnivé, ale není chabé;
.Je sladké, „ale „není lisavé. A dobře
vězte, křesťané, kdykoliv Ježíš někam
zavítá, "žepřichází se svým křížem a
dává v něm podíl těm, které mi
.luie . . .“

*
*

Nu,:že, Bohu budiž chvála. Ve
věku, v němžjsem žil, byl Ježíš Kri
stus mnoho milovz'n. Toho jsou mi_
dokladem nespočetní lidé, kteří ]souce
voláni,vstoupili do řehole. Tot odpo
věď tisícerých srdcí na výzvu Frdce

.oroho, o němž Montalembert pra-vil
vzpominaje na ob ět vlastní své dcery:
„Když tolik mladých srdcí oddává se
mu ve květu života a nad ějí, není to
než náhradou za dar, v němž se nám
sám věnoval. A „tato obět, která nás
křlŽUJC,je pouze odpovědí l'sky lid
ské na l'sku Boží, jenž dal se za nz's
ukřižovati.“

Ale není to pouze v klášteře, ve
svatyni, je to i ve světě v životě
všednim, na polích i mořích, domai
v obchodě, ve vědách a literatuře,
ve všech okolnostech společenských
majetkových, kde Srdce Pz'nědoposud
mezi námi dál a dále-dobývá vítěz
ství. A všecky tý svaté ženy, které at“
v man želství, at ve vdovství, at“v pa
nenství obětovaly vše, co tu svět.
ccní, kdože _leučinil tak čistými, tak
velikými, tak vznešenými, tak ušlech—
tilými, tak dobrými, ne-li l'ska k 0
nomu, jenž Jediný Jest ]ÍCh hoden a
]611ŽJ6očekává? Poslyšte, co dí jedna
z takových žen :

Bylo to 3. července 1847 na zám
ku Boury. Podvečer při západu slunce
vracely se dvě vznešené vdovy, dvě
sestry _ze.své návštěvyna hřbitově,
kam byly zašiy pomodlit se na „dra

%
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Bok. Kyselý.

(Cat dam.)

hých rovech. .Přibližovaly se k domu
IOZIT'ÍOUVQJÍCC'o Bohu a duši, Jedna
z nich, pokračujíc v zábavě, pravila:

„Paulino, vmysli se dobře ve skuteč
nost, >ževšecko, co se nám tolik na
zemi líbí, není naprosto ničím Jiným
než stínem, a že pravda všeho na
světě Je v nebi. A milovat, neni-liž
posléze milovat nejslastnějšim požit
kem na zemi? A milovat Lásku samu,
milovat Ježíše Krista, není-liž to vr.
cholným zdokonalením lí'sky? Nikdy
bych se nebyla utěšila při velikém
svém neštěstí, kdybych nebyla znala
tuto l'sku, l'sku, ]ež trvá vždy!“

.Když Jsme přišly domů (pokra—
čuie pí. Cravenová ve knize své: „Vy
pravovr'ní sestřino“), posadily Jsme se
na lávku bavíce se dále hovorem. A
když _isem]Í řekla: „Tys přeštastna,
že tak Boha milui'eš, odvětila: „ó,
kterak bych neměla milovat Ježíše
pomyslím-li na div, který v mé duši,
učinil, cítím-li, že když Jsem byla tolik
milovala, potom měla, co Jsem milo
vala., posléze to pozbyla a byla vr žena
na pokraj zoufalství, že shledávám
dnes duši svou tak přetvořenu a tak
oplývající štěstím, že všecko štěstí
dřív poznané není nic, zhola nic 11
srovnšní s ním? “ “

Byla Jsem překvapena slyšíc ii
tak mluviti a zeptala isem Se: „Ale
kdyby se ti vrátil nyní život, _1a.k_1si
o něm snila s Albertem, kdyby ti byl
přislíben na dlouhá léta?“ A odvětila
bez váhf'ní: „Nevzala bych ho.“ '""

Nazítří rz'noopouštěla Jsem zámek
Boury. Sestry své Alexandriny neměla
Jsem již uzříti. Tato rozmluva zname
nala vrchol odříkz'ní a dokonalost lá
sky, po níž _iínezbývalo než umřít.

asla Jsem později, že Jsem ]Í nepo
chopila a že slova- ta nezn ěla mi
v srdci Jako poslední „s Bohem“.

* **

_ _Alekde na zemi najdeme Ježíše,
tuto l'sku nejvyšší? Kde nalezneme
jehovslovo, kde s nim pohovoříme?
Kdeže Je přítomen, kde žije? Slovo
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jeho je v evangeliu, přítomen jest ve
své Svátosti. Promluvme si, bratře, o
obém. “

Evan Felium, píše jeden starý kněz,
které je knihou všech věků, je přede
vším, jak se zdá, knihou věku po
sledního, našeho. A proto jsem si na
vykl tento denni, posilUjící a blahý
pořádek, „životosprávu“ starých lidí.
Každého Jitra před prohlédnutím po—
šty umíni' jsem si po'rOZJimat str'žn—ku
této svaté, božské knihy. Na štěs:.i
mohu se dnes obejít bez vysvětiivek
a poznámek, které se věsí na SlOVO
Mistrovo a přerušují je; není mi třeba
přilepků na soše z mramoru a zlata,
odeutání ode všeho lidSkéhO,jak vy
šei v původním svém inspirovaném
znění, čteme-li jej v originále, Je tak
přímý a poctivý a nabývá tvářnosti
bijící v oči. D01em čtenélto je ne—
srovnate'ný, působí vždy čímsi no
vým na rozum i srdce.

Bytuje tam Mistr, rabboni, všude
a vždy tak, jak jej lidé kdysi vídali,
jak jej slýchali, je to zkrátka jeho
fotografie a fonografie zároven: Jsme
s ním, uněho a jak se-chví—vzduchem
čaromocné a všemohoucí jeho slovo,
již působí v duši, co bylo vysloveno.
Věřím v pravdě, že jsem u něho.
JSem tak s ním, že když jsem od
ložil svatou knihu, leckdy potřebuji
chvilky, abych se vzpamatoval, abych
se vrátil .v pozemskou skutečnost
místa-a hodiny, knimž mne poutá
tíže mě smrtelnosti. Slovo Ježíšovo
povzneslo mne k němu.

Hovoře o evangeliu, napsal La
cordaire paní de Pitray dne 7. září
1857: „Jak světlo jeho stává se jas
nější a sladší, čím více blížíme se
smrtí! Čtu-li evangelium, každé slovo
zdá se mi bleskemi“

Když jsme s l'yše li Ježíše, tře—
ba mluvit s Ježíšem, třeba potom
darovat Ježíši, a to vše, čehosi
žádá. Je to ona denní rozmluva, již
zoveme modlitbou, a modlitba je ob
vyklé, důvěrné obcování lásky. Ale
žel, tu neumím než toužit po její
slasti. Abych o tom hodně promluvil,
zda dotknul'se kdo mých ledových rtů

iliíhlem žhavým, jako se stalo proro—ovi? '

království , Kristovo takovýeh

Nemáme “pouze slovo, hovor, e
vangelium Kristovo ve službách své
lásky, nýbrž máme jeho skutečnou
přítomnost, máme jeho bokkou o
sobu v Eucharistii. Eucharistie je pe—
čet nově úmluvy mezi Kristem a kře
stanem“ Přijímání se jmenuje „svá
tost iásky“ a Emanuel je nové jméno
Boha bydlicího mezi námi: Emanuel
— Bůh s námi.

Ježíš nazývá Eucharistii také
„tajemstvím víry“. Děsí—těSnad toto
tajemství, bratře můj? M'ne alespoň
přitahuje. Stojí tě mnoho přemáháni
tento akt víry? U mne tryská bez
děky z duše a srdce zároveň. Duch"
můj nemusí v eucharistickém těle
Ježíšově pátrati po těle hmotném a
smrtelném jako je tělo naše pozemské.
Tělo, které nám tu Církev katolická
představuje, bychom je poznali, jemu
se klaněli, to je tělo vzkříšené, promě
něné, jemné a slavné, utrpení nepo
drobené, jako je v nebi. Jaké světlo,
jakou útěchu čerpá víra má z tohoto
učení! Pravda ovšem, nemám ponětí
o takovém stavu; ale chápeme—ližjistá
tělesa zvláštní jemnosti, jichž vlast
nosti ohromuji dnešní vědu? Nežádá
po tajích vědy důkazů ve prospěch 0'
hromného tajemství mé víry, ale věda
mou víru usnadňuje doznávajíc vlastní
svou nevědomost, a já spoléhám pln
důvěry na slovo Boží.

Posléze'se ptám, zda Ježíš Kristus
přítomný na našich oltářích, přijíma
ný v Eucharistii, navštěvovaný ve
svých chrámech je tolik zbožnými
katolíky milován, jak by milován
býti mohl? Pravda je, že právě ve
Svátosti, v tomto tajemství lásky je
milován něžně a vroucně.

Nikdy, v nižáclné době, v nižádné
zemi nevidělo světové, eucharistickéonu
triumfu. Ziji tu v Lille u prvotního
krbu těchto proj evůa na zítři _iižpíšio
velikém kongresu eucharistickém v
Montréalu... Ale raději bych pro
mluvil o svatém, důvěrném obcování
Spasitelově s jeho služebníky, kterí
žijí ve světě. Vzpomínám na příklad„
který mne ještě ve vzpomínce oviva
libovůní, jak kotouč kouře kadidlo
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vého, který mi přichází z dálky prch
lých let.

Je to vzpomínka na tři svaté kmety,
které jsem před padesáti lety vídal
každodenně před nejsv. Svátostí ve
stoličním chrámu sv. Kříže v Orle—

-ánu, kde jsem konal osm let boho
slůžby. Jeden byl hrdý šlechtic, kdysi
člen tělesné stráže Karla _\X_.,rytíř
ř.du sv. Ludvíka, druhý byl plukov
ník ve výslužbě, Elsasan, třetí byl u
čený matematik, někdejší výborný
profesor polytechniky, jakých málo,
muž, 0 jakých strýc Frederika Oza
nama říkával: Patří mezi doktory
Sorbonny, jde-li o diSputace, k pa
peži, jde-li o důležitá rozhodnutí a
mezi matematiky, aby šel přímo do
ráje. _
. Jména jejich: hrabě de Banans,

plukovník Tharin, bratrovec biskupa
štrasburského a Nouel, profesor speci
elni matematiky v Orleánsu. Tento
Chodíval nejraději- adorovat do ti
chých kapliček, kde býval sám se
svým Spasitelem. '

_ ! obdivoval jsem tyto muže úcty
hodné, kteří nikdy nevynechali ho
diny denní své stráže, jak si ji každý
byl určil, před Králem králů. Jaké.
bylo tu jejich chování! Jak se tu mod—
lívali! Co asi hovOřili tak sebraní, ne
pohnutě klečíce před velebou svého
Krále? Toť tajemství oltáře. Jenom
po smrti posledního bylo nalezeno v
jeho spisech a_sdvacet listů, v nichž
svatý kmet dal překypěti své duši,
již božský Přítel právě byl zahrnut
svými slastmi. Tot, věru, srdce člo

věka spočínuvší na Srdci Kristovl.
Nikdy jsem nečetl tolik živé vrouc
nosti, ani v nejhoroucnějších adora
cích mystiků. —

Klanitel přicházel jako unášen
na perutích: „Celou cestu, ó Ježíši,
hovořil jsem k tobě: Miluji tě !“ Tam
pohřížilse jako zdrcen v nevypravitel
né dokonalosti Kristovy: „Tys b 1_
tak blízko mne a já jsem se cítil tak
blízko tobě...l“ Když minula ho
dina, nemůže se odhodlati, aby se od
trhl od příliš krátkého svého štěstí:
„Nutno tedy odejít, ale neopustím
tebe. Jdu věnovat síly své tvojí službě,
ale abych se opět vrátil. Ubohý od—
počinek pozemský! Každé chvíle člo—
věk cítí, že pomine. Ale odpočinek ne
beský! Každé chvíle-pocítíme, že ni
kd'y neskončí. O Bože, můj, dej mi,
abych tě vždycky miloval a vždycky
tě opět ujištoval, že'tě miluji!“

Když rodina ' učenoova svolila,
aby byly intimní tyto poznámky uve
řejněny, napsal tehdejší biskup orle

. ánský předmluvu k ním, v níž vyslo—
vuje svůj obdiv. Znal velikého toho
křesťana a vroucího přítele Ježíšova
v Eucharistii. „Ještě s výše nebeské
bude nám _vyprávěti o své vítězné
rozkoší a ohnivá jeho slova zjeví na—
šim mladým lidem, nám křesťanům,
kte rak _Ježíš Kristus je doposud mi
lován a jak živě působí v srdcích
hodných Srdce svého.“f

Bůh oltáře má tedy na dvoře
svém cherubíny mezi lidmi i ve světě,
jako má je Nejsvětější v nebi u trůnu
svého mezi anděly.

09040

Obrázky: z katolických misii.
Podává MaxmiliánšWeinberger.

jak se' cestovalo za časů svatého
Františka Xaverského.

Cesta do zámořských misií'bý
vala za dřívějších století pro misioo
náře nadmíru obtížná a dlouho, někdy
celé měsíce, ba léta trvala, Teprve
když byly nalezeny kratší cesty a
začaly jezditi železnice a parníky,

byla na cest'ch i větší bezpečnost
a doba cestovžní se značně zkrátila,
Na př. jízda sibiřskou drahou Od nfs
do Pekinku trvá sotva tři neděle a
rychlopaíník urazí cestu do Bombaye
v Indii asi za čtrnácte dní.

Cím zdlouhavější a nebezpečnější
byla asi cesta do Indie pro apoštola
sv. Tomáše, jenž tam hl'sal svaté
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evangelium! A sv. apoštol Pavel, jenž
toliko ve známých tehdy krajinách
římské říše apoštoloval, shrnul všecky
útrapy svých misionářských _cest v
tato slova: „.Třikráte jsem tonul na
moři, den a noc v hlubokosti mořské

"jsem byl. Na svých mnohých cestách
zakoušel jsem nebezpečenství na ře
kách, nebezpečenství od lotr ů, nebez
pečenství v městech, nebezpečenství
na poušti, nebezpečenství na moři,
nebezpečenství mezi falešnými bra
třími; žiljsem v práci a bídě, v bděo'
ních mnohých, v hladu a žízní, v po
stech mnohých, v zimě a nahotě"
(2. Kor. 11, 25 a n.).

Podobnými slovy mohl i veliký
nástupce sv. Pavl , apoštol Východu
sv. František Xaverský, mluviti o
svých zkušenostech na svých misio—
nářských cestách. Tehdy se cestovalo
docela jinak, nežli dnes. Tak mnohý
cestující napsal svou poslední vůli,
tak mnohý zabalil do svého cestovního
vaku svůj rubáš, prve nežse do indie
vydal na cestu. Z pěti královských
korábů pozůstáva lotloďstvo, které kaž
doročně. na jaře z hlavního města
Portugalska, Lisabonu, plulo okolo
Afriky na východ. Byly to pyšné lodi
kupecké se svými vysoko strmícími
patry na přední a zadní palubě. Ale
běda, jestliže je zachvátil \ichor a
svou příšernou píseň zpíval mezi ko
lísajícími se a padajícími stěžni a
rahny!

U Kanárských ostrovů se loď
stvo rozdělilo a potom každá loď na
svůj vrub hledala své. štěstí. Bylo to
často rozloučení navždy. Vroucí Te
Deum vznášelo se k nebi, když před
hoří nejjižnějšího cípu Afriky, tak
řečený Mys Dobrénaděje, bylo šťastně
obepluto. Ale tím všechno nebezpečí
nepominulo; bylo nyní třeba na ne
smírné-vodní poušti indického oce
ánu držeti se pravého směru, který
by vedl k cíli.Mělsice každýkapiíán
svá geometrická měřítka a své astro
nomické přístroje, které se vyráběly
v Norimberce v Německu, ale málo
který jim rozuměl a dovedl náležitě
upotřebiti.

A teprv námořní mapyl- Byly
velmi nedokonalé ?. hemžily se chy

bami. Ještě za času sv. Františka
Xaverského mělo se za to, že ostrov
Java, kolem něhož tak čato se pl'avil,
se táhne až,.k nejjižnějšímu cipu
Afriky a že Japonsko hraničí na Ně
mecko!

Stastnou byla plavba, jestliže slu
néčko na modrém nebi pěkně zářilo
a svěží větérek lodní plachty nadou
val. Ale běda, velmi běda, jestliže se
vzduch ani nepohnul, jestliže na
africkém pobřeží u Quineye, zimnicí
zamořeném, lodní plachty mdle dolů
visely a loď jako 'přikována třebas
30—40 i 60 dní 5 místa se nehnula;
jestliže žhavé, tropické slunce na bez
mračném, olověném nebi vařilo a své
palčivé paptsky vylévalo na hladinu
mořskou, zraky oslňující a na palubu
bednami, zavazadly a lidmi zimnicí
se třesoucími, nacpanou.

A potom jídlo.'Tvrdý lodní su—
char a nasolené .maso, po—loshnilé a
červy se hemžící, anebo tak slané,
že mnozí z toho onemocněli. K tomu
trapná žízeň, kterou tato strava v
tak palčivém horku měla' v zápětí.
Z Lisabonu až k průlivu Mozambi
ckému mezi-“Afrikoua Madagaskarem,
ano mnohdy až'do indie, musila pitná
voda vydržeti; půl roku a déle bez
ledu a ochlazovacch přístrojů! Brzy
byla vlažná, potom kalná, pak zelená
a naposled hrozně zapáchala. Oby-_
čejně uchýlil se každý cestující do
tmavého ko'utu a zr-jcpalsi nos, aby
neviděl a'necítil, co pije.

Jaký div, jestliže ke všem těmto
útrapžm i nakažlivé nemoci .se při
družily. Na palubě. leželo na 700 až
1000 lidí, stlačených na způsob sla
nečků, vpestré směsici. Byli tu špa
nělští šlechtici, dobrodruzi, kupci, mi
sionáři, černí otroci a hlavně vojáci
osadního vojska. Brzy stala se loď,
na které. nebylo těch nejpotřebněj
ších zdravotních zařízení, pravidelnou
nemocnicí, kde zdraví a nemocní se
tlačili na malé poměrně prostoře. U
mrtncst bya cerne \cik ;cm ze dne
házenynové mrtvoly do moře.Mnohdy
umíralo 200 až 400 .lidína jediné lcdi
za jediné lavby. Při “svatořečení sv.
Františka averského vypra-vovalsvě
dek Saraiva, jež byl se světcem z Li
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sabonu do Indie se plavil, že všichni
cestující tehdy za poloviční zázrak
pokládali okolnost, že na všech pěti
korábech královského loďstva dohro
mady pouze 40 lidí na cestě až do
Mozambiku umřelo.

Plavba do Indie trvala za nej
příznivějších okolnosti půl roku, ne
zřídka však i rok a půl. Sv. František
Xaverský ztrávil na cestě 13 měsíců.
Tvrdou zkouškou trpělivosti pro ce
stující misionáře byl zvláště pobyt
v přístavech na cestě, kde se loď ná
sledkem bezvětří na delší dobu mu
sila zakotviti. Kdežto nové a nové
země a jejich národové na dálném
východě izápadě po \rěrmvěstcích vo
lali a nejkrásnější příležitost víru jim
hlásati, bez užitku mizela., bylo vě—
rozvěstci po duších takřka žíznícímu
2—3 nezřídka i 6 měsíců v leckterém
malém přístavu zaháleti 'a čekati, až
příznivý vítr další plavbu umožnil.

Počet korábů, kterése ztroskotaly
nebo námořním loupežníkům padly
do rukou, byl děsně veliký. Počítalo
se, že třetina anebo polovice jich cíle
vůbec nedošla. Nasta věro'věstců za
hynulo prve, než mohli na půdu no
vého světa vkročiti. Dne 15. července
r. 1570 byl blahoslavený lgnác Ace—
veda na cestědo Brazilies 39soudruhy
od kalvínských námořních lupičůsu
rově zavražděn. Asi sto let po jeho
smrti přišlo bezmála ve čtyřiceti le
tech jenom 113 misionářů z řádu je
suitského na moři o život. Roku 1719
utonula u Kanárských ostrovů loď
se 40 misionáři,kteříse plavilido jižní
Ameriky. _

Z desíti krátkých let svého mi
sijního života ztrávil sv. František
Xaverský půl třetího roku na svých
cestách na moři; jednou na pyšném
korábu královském, podruhé na lou
pežnické džunce, někdy na kolísavém
malajském člunu, jindy na lehounké
loďce indických rybářů. Ale čas ten
nebyl nadarmo. Tak mnohou hodinu
věnoval duševní spáse spolucestujících
a pro velké oběti obtížných cest a je
jich útrap zasloužil si hojného po
žehnání Božího pro nesmrtelné duše,
pro jejichžte spásu své oběti plné
cesty podnikal.

Ústavmalomocných v Mandaldy.

Pozemský život „.- píše sestra
Anunciata -— jest dlouhým řetězem
radostíi žalostí. Také v našem ústavu
se oboje střídá, ale v poslední době
stíhaly nás skoro výhradně těžké -—
zkoušky. Na počátku roku navštívil
nás mor, potom neštovice. Mnoho
malomocných onemocnělo a také jedna
z mladších sester. Na štěstí pozdravili
se všiclni až na jednu mladou ženu,
která -v pěti dnech podlehla nešto
vicím.

Zavítej, milý čtenáři, v duchu
svém do našeho ústavu. Denně ubí
rají se sestry se svou příruční lékár
nou do různých pavilonů. V každém
z nich je pokoj, vzorně zařízený jako
obvaziště. Po pořádku vystupují ma
lomocní na stupeň, kde jsou přípra
veny voda a obvazy. Obvazy z pře
dešlého dne se sejmou a nahradí čer
stvými, načež se spálí, aby se zame
zila nákaza. Na obvazy používáme
starého prádla a tak se stává. že ob
vázané údy vypadají někr'v velmi
pestře a hrají, jak říkáme \'šmri bar
vami. Ale to je právě to, co nemocné
nejvíce těší a nezáleží jim na tom
pranic, je-li na př. jednanohá černá
a druhá bílá. Nejraději však mají
staré punčochy a j stě více krajky,
které si pak přišívají ke kapesním
šátkům, polštářům a vůbec věcem,
na kterých jsou na první pohled vi
ditelny. .

Každýnemocný má usvého lůžka
malou skříňku. Mnozí upravují si ji
na kapličku a dávají tam všecky o
brázky svatých, které.dostanou. Mimo
to stojí v každé světnici naproti
vchodu malý oltář, který si nemocní
sami kvítím a obrázky okrášlují. V
čase svatopostním ukl"dají si. dobro
volně půst. Někteří zdržují se kou
ření,jiní odpírajísivšelijaké lahůdky,
pijí čaj bez mléka a p. Největší však
obětí jest, že po celý ten čas neprovo
zují žádné hudby, ve které jinak mají
velkou zálibu.

Někdy míváme v útulně pro ma
lomocné a v našem klášteře velmi
nemilou návštěvu; jsou to četní a je
dovatí hadi. Mnoho domorodců u
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mírá ročně uštknutím. Nedfvno vo
lala'naše jedna sestra, kter: ležela ve
světnici nemocna na zimnici, 0 po
moc. Vloudíl se tam had. Na vol ní
sestry uschovalse v bedně, kde byly
složeny obvazy a kde jsme ho ko
nečně po dlouhém hled ní nalezly.
Večervloudílse do téžesvětníce druhý
a n sledujícího dne tře-tí. Jednou do
cela octlse had vs „.le, kde byla zko uška
ze zpěvu.

Když už je o hadech řeč, budiž
zde uvedena pověst, kterou si vypra
vují domorodci o tak řečeném hadu
kr;-lovském. 'Tento had není totiž
jedovatý a domorodci si o příčině
toho vypravují:

Je tomujižd vno, kdy žláZy kré—
lovského hada obsahovaly jed tak
síln ý, že po uštknutí hned n sledovala.
smrt. Jednoho dne byl rolník,—“jenž
nesl v kapse raka uštknut kr. lovským
hadem a v malé chvíli na to zemřel..
1 pozval had své př telySUpy, abysi

na rnrtvole pochutnali. Přilotělo jich
hned velké množství. Avšak rak v
kapse rolníkogě ukrytý, hledal vý
(hod z kapsy a n sledkem toho se
mrtvola jakoby hýbala. Supi, domní
vajíce se, že sedl k ještě žije, polekalí
Se nem 10 & uletělí. Mrzelo jich velmi
že se měli tak velkého zločinu do
pustiti. Jsoutě toti . supi horlivýmí
budhisty, t. j. přívrženci učení Bud
hova a jako takoví nesmějí ž dného
tvora živého požívati. Jejích hněv
svezl se nyní na krg'lovského hada,
který je k takovému zločinu sv děl
a uložili mu*proto přísné pok ní. Na
jejich rozkaz musil se chtěj nechtěj
svého smrtelného jedu.navždy vzd ti.
Svolal tedy kde jakou žoužel, štíry,
s_korpiony, mravence atd. a jal se
.jvrmsvůj jed rozd vatí. Tak se stalo,
ze tato žoužel je nyní jedovat , kra.
lovský had však nikoliv. Pověst do
kl dr ještě, že mravenci jsou od té
doby znetvořeni, protože se příliš
dlouho na svých'nožičkach vypínali,
aby je kr lovský had zpozoroval a
ze Svého jedu jim také č stku po
skytl.

Nedaleko odtud v osadě jménem

Maymio mime menší léčebný ústav
pro rralcrrocné a denně tam dochá
zírr'e. Osada leží již v lorach a tam
nější obyvatelé jsou prostí, hodní
lidé. Mezi nirri je rodina, která n: rn
prod- v; zeleninu a je nám velmi na
klcněm. szí velkou radost, kdykoli
tam přijdeme, ale nejvíce je těší,
příjde-li sestra představen; sama. Pak
nevědí, co by jí měli snésti, jak by
se jí n*ělí zavděčití. Bydlí jenom v
obyčejné cte-trčí , ale jsou šťastni.
T. zaly jsme se jednou dobré, staré
babičky, zdali by raději se nepře
stětor-zle někam blíže 'k něm, že,
by to byla pro ně výhodnější. „O,
nikoliv,“ odpověděla, „v této,cha trčí
žili nejí rcdiče; jsem zde narozena,
zde jsem vyrostla a Se sestarala; zde
bych tež r da umřelal“

D le jsn*e se jí t zaly, zdali by
si nepř la zavítat-i jednou do Man—
dalay ?. na toto velké, kr sné město
se zblízka podívati. „R da bych,“
odvětila stařena, ale byla by to pro
ms 2 bava příliš drahá a takové si
my chudí lidé nemůžerre dopřítíf“
Když ji však sestra představena u
jistila, že jednoho kr: sného dne pří
jede povoz a nejen ji, ale celou rodinu
vezrre, neměla radost těch dobrých
lidí kcnce. , .

Prve než ještě tento list byl d 'n
na poštu, Stí—10se v Mandalay velké
neštěstí. Okolo šesté hodiny večer
pozorovaly jsnfe velkou zá'ř a pravilo
se, že cel čínská čtvrt města je v
plarrenech. Brzy na byla z ř takových
rozn—ěrů, že u našeho kl štera bylo
jasno bezm'la jako ve dne. Požzr
zachv til celé řady domů a _na zír
chranu sousedních ulic nebylo lze po—
mysliti pro veliký vítr, který hnal
oheň z ulice do ulice. Ještě n sledu
jícího r na bylo celé nebe oz: řeno.
Více než 3000 domů a 100 budhisti
ckých kl šterů je zničeno, asi 20.000
lidí bez přístřeší. Ž. r byl tak veliký,
že n'noto ridi v domech i na UIÍCÍCh
se udusíro. Na štěstí zůsta. kl šter
našich'sester, stojící v oné č sti města,
kterí- sousedí se spáleništěm, ohně
ušetřen.

00000
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Marie Tesařova.

Před obrazem Panny Marie.

Lásky vroucí neobsáhlé mořeřed Tvým obrazem má dobrá Matko,
tajíš. Matičko, zde ve chrámě,spínám vroucně k prosbám svoji dlaň,

zde mé duši blaze & tak sladko,
skloniž ke mně vlídnou svatou skráň.

Oči Tvoje něžné na mne hledí,
hlásají Tvou lásku velikou,
Synáček, jenž v náruči Tvé sedí,
sejme tíži moji všelikou.

záříš nám co jitra skvoucí zoře,
toužíme-lí po 'l'vé ochraně.

Shlížej Matko na své bídné dětl
s milostného svého obrazu.
sta, ach sta tnm proseb od nás letí,
Tys nám štítem v každém úrazu.

O Maria,přemilostná Paní,
Matko ustavičně pomoci,
stírej slzy něžnou svojí dlaní,
duši, tělo uchraň nemoci.

Svědomí.
Osud krutý když ti stele
samý bol & samý kříž,
svědomí slyš zvuky smělé.
Nezoufej a pohled výš,
v nebi Bůh, tys jeho dítě
Otec tvůj — ten zachrání tě

číše, tíše něco ťuká.
v srdce tvého hlubině,
jak když zvoníková ruka
srdce zvonku rozkýve
tak to buší, tak to tluče
svědomí to — hlas tvé duše.

V každé době tebe střeží,
napomíná varuje,:
na dně duše tvojí leží,
s tebou tež se raduje
svědomí — tvůj anděl strážný,
jen slyš vezdy hlas ten vážný.

Štěstí na tě když se směje,
mámí-lí tě světa lesk,
svědomí tvé tebou chvěje,
v srdci budí divný stesk,
na světě, viz, štěstí šálí, _
nepřítel tvůj kdo jen chválí!



00430

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA

Émgí Různézprávy.:'
vvv vvvvvv............ YYVV V\f. .lllllllllllllll

Zavřen bude kněz. .. Ve „Skut
cích apoštolských“ 4. kap. čterre,
jak apoštolé Petr a Jen byli pro ne
ohrožené hlas:ní čení Kristova po—
vclzni k zzkcníkin', kteří jim hrozili
přísnjrri tresty, keyty eště dzle
slcvoicžíkl:szli.1fl< Idi a. ;:niirr.
řekli: „Stdte, zoali JčSÍ spravedlivo
přeč'Eclerr,ahyclcn pcsícrclzlivíce
v;s,nežEola . Slcx tčcl tc tt'c'ou z: hy '
piírtueni tžíuti i nzší kněží, zžjim
hen“ zakaacvatiswtanč rrluiti
\ lcstele s kzzztelny \čiícín. K(stel
:žccstc' necl:valiručrci lztclilín'.
Mri však l'Ž (]"ÍĚJÍ ]ÍIT' porotčeti i
\ lcstele. E((izlistř se clystzli, že
lrcct \ lcstelc $( lxc'zti s kněren'
r: l:;zteírčz 1:1 ž<\cč'qí.: nísta
Ic žilc prt3lt. I(rč\:cž1') 13k ta
lcre' pcčírcrí al(riilc IICÍŠ sccizli
stín' všulny, lteií nají Jm špetku
r.-tcž<rsk<lc (štr,(ltč]í1nl(etilně
n zptschrn Jinýn. N pcprd \clno
n 3šl<rkziť, rsrts $<pr: iní výher na
r \111'221(r2,11(15 ;ní: lrc přečin,
pel-rd; tr není těžšílc trestrílc Čfrl',
[(trestzr;het culcrri lterčlclcliv
\)zrzzní retc Jin. c_schz \“ pcc'ctné
írrhi čírr;, Hu: pii Herr nic-
'žrrslťrr, u_in(r: při \3lrr.\:ri t
řzc'r' kazatelslťl'c. při přishlcx-ní

sv: tostrrzi, při n: boženském vyučová
ní nebo cvičení, procesí, pouti nebo
podobných strom.-. žo'čních, buďsi pří
rro nebo nepřírro, prorrlouv; o vě
cech st'. tního nebo politického života,
klítíSUje platné neho navrhované zf
kcny nebe nařízení vl c'ní, c'oporučvie
Ulčité polFEckč org: nisa ce neho stran y,
proti určitým politickým organisacím
neho stran: m blOJÍ, tisk určitčl'o po
litického srr ěru ČOFOIL'ČUJCnebo od
nít , do volehníl'o-z: prsu at ve pro
spěch, at ke škodě některýc kzndi
d: tů nebo stran zasahuie. A co c'nes
nepokl: dají pokrok; ři za politiku? —
Když bude kazatelna kazatelně včiti,
že manželství ]ESÍsv; tost 2 nerozltčř
telné — bude to kritisovzní navrlíc

V v v VVVVV \!.Yoťť...... Y.v VVVVVVVV\/000000000Illlllllll'
vaného z:kcna a zavřen bude kněz,
Když ve zpovědi poradí redičům, aby
dítě dali vyctovati mhožcnsky, Jest
to brorení proti státu a zavřenbude
kněz. Keyž socialisté někdy ve sně.
rrovně navrtnou, aby se kostely za
vřely neho prcrrčnily ve fabriky a
kněz s kazatelny itde proti tomu
prctestcvati, “rt-de to kritisov:ní na'
vrřounčlo szcna a zavřen bude
kněz. Kcyž některý církvi nepřztel
ský ninisti \)Č: nějakčnařízmíproti
církvi : hroe prcnzsledr \.zti biskupa
a kzntel s kazatelny vyzve věřící,
zlý $< pcsuxili pro svelo pzstýře,
zzvřcn hee lnčz. Kc'yž třetí na
[(ltřccpulčhčíícín,ztyčetlic'obré
lnil )“; rr \in) ; špztpýďsevarovali,
zavřen hee kněz. Lal; ře brc'ou se
plniti lnčžin i, kteří hrdou více po

-slc1(lzti E(lz nežli lidí a neohroženě
11:5:ti pinčt křestznsku. Kec z ka
tclílř- ](ŠÍČ nyní rryslí, že netřeba
n íti s: n cstztrct- stranu, Českosloven
slct EÍlžrzl lic'ovou? szcný proti
n;tc žrrslč znaříte, když vstoupíte
c'c Česlcsicurskč strany lidovéa bu
c'etc h((xzti organisace a šířiti Její
tisl. Izl (cstznene při příštích vol
h: (1 tr lil [cs.znců, že proti n.-br žm
shí ha 1: žc': vrzda slab; ! KÍtOlíCi
1 p“ , ' ir'.

Jubileum piaristského řádu. V ko
lejích piaristských konal se tichý svá
tek na památku třístého výročního
dne, ve který posvátný šat řeholní
přijali svatý zakladatel řa'du Josef z
Kalasznce z rukou: kardinála prote
ktora Justiníaniho, a po něm čtrnáct
prvních společníků jeho od zakladatele
samého. Bylo to v Římě dne 25.
března 1617 na svátek Zvěstovr'ní
Panny Marie. Namnoze rozšířeno jest
mínění jakoby řžd piaristický, který
u nás, abychom užili slova vzácných
příznivců, „tak dlouho pro vzdělání
mládeže nťěl přední úlohu“ a v tomto
oboru „získal si nepomíjejících zá
sluh“, nyní zastoupen byl pouze ře-z
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holníky, kteří bydlí ve zbylých do
mech naší provincie v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku. A poněvadž v
každé z těchto kolejí počet členů rok
co rok klesal a mimo to'školní čin
nost jejich od sesti-tnění piaristských
gymnášií (v letech sedmdesátých) ve
lice se ztenčila, možno nezřídka také
slyšeti, jakoby řád piaristský vymí—
ral, neb dokonce že již jest zrušen,
do řádu že nikdo již se nepřijímá, a
podobné domněnky. Ze tomu tak
není, svědčí ZVliště za snaživého ge
nerála nynějšího (Pater Thomas Vi
ňas) dosud čilý duch v řáděi za těchto
těžkých dnů. Dle posledních záznamů
měl řád v Evropě, v Americe a na
ostrovu Kubě 42 provincií se 139 ko
lejemi a 2155 řeholníky. Z toho bylo
ve panělsku, v v Belgii a v Americe
68 kolejí s 1380 členy, v Italii 29 ko
lejí s 307 řeholníky, v zemích koruny
české, v Rakousích a v Uhrách 42
koleje se iósi čierny, Tře: 30.000 žiků
vzdělávali) se v rozličných nižších
i vyšších učilištích řádových ve všech
oborech vědy. A mnoho mužů, vy
nikajících ve vlasti a v církvi, ne
málo povinnováno jest Piaristům za
svou výchovu a za své vzdělftní.
Když po roce mladý Piarista, jehož
význačnými vlastnostmi mají býti ze
jména skromnost, láska k Bohu a k
bližnímu, dokončí noviciát, (úvod do
řehole sv. Josefa Kalasanckého), sklá
dá sliby jednoduché. Potom koní
studia bohoslovecká na pražské uni
versitě. Ve volných chvílích učí se
hře na housle, na harmonium a na

- varhany. Představení přičiňujíse také,
aby se zdokonalil v obou zemských
jazycích a přiučil se dle schopnosti i
některé řeči světové. Ve čtvrtém roce
bohosloví skládá sliby slavné a při—
jímá svěcení kněžstva. Jako kněz
působí buď v duchovní správě nebo
po učitelské zkoušce, na škole obecné
(Praha, Nepomuk) a může, když toho
potřebí dle rozhodnutí provinciálova
nynějším představeným provincie v
Čechách na Moravě a ve Slezsku
Páter Vasil Kabrhel, sídlem v Praze)
i ve vyšších studiích duchovních i
světských dále se vzdělívati. Ve svém
blahopřejném listě na generála řádu

) )

vyslovuje Benedikt XV. „nejvroue
nější přání, aby ty rozličné ústavy,
ZVliŠtě však také tento řád, kdyby
snad činnost jeho tu a tam ochabla,
k dřívějšímu životu se vrátil, a kde
zkvétá, aby vždy více sílil a se roz
víjel a přinášel ovoce vždy požehna
nější.“ Také mnozí nástupcové apo—
štolů projevují upřímné přání, aby
„řád pobožných škol zejména v na
šich zemích nových sil nabyl a pro.
spíval.“ Nechat požehniní sv. _Otce,
požehnání hodnostářů církve a jejich
přání pro naši budoucnost _pro nsá
Piaristy jeSt mocnou pobídkou k no
vému náboženskému“ životu a k nové
radostné působnosti v klidných pra
cích výchovných, které po této hrozné
válce světové bude třeba konati ve
vlasti a v církvi, v rodině a ve škole.
Ad maius pietatis incrementuml Na
větší rozvoj zbo-žnosti At tedy, jak
neučeně praví starý životopisec, ten
stromeček řádu v milé zahrádce ka
lasancké se pěkně zelení.

jFrantiškáni za požáru v Děnděší.
Ve zprávě o velké požární katastrofy
v Děnděši sděluje nekatolický „Ma
gyarorsz 1g“: S velkým uznáním mluví
obyvatelstvo o záchranné prácr Fran—
tiškánů. Všichni mnichové ,kl:_štera
františkánského poskytovali hrdmsk
pomoc všude tam, kde bylo nebezpeč
největší, a kde bylo nejvíce potreba
útěchy. Obzvl *štěvzpomíná se s vděč
ností na P.-Venancia Virágha, který
vynášel a,zachraňoval z hořících domu
idem majetek s nebezpečím vlast
ního života. Díle sděluje zmíněny list:
Cukorská ulice stála v plamenech. Qd
jejího níroží hnala prudká vichřice
plameny na vedlejší stavbu u kla
štera. Vody nebylo, a tak-nebylo
možno chrániti střechu před blízícím
se nebezpečím. Tu přišli mnichové na
šťastnou myšlenku. Reholnícr a asr
25 až 30 theologů vystoupilo na stre
chu a svými těly zachycovali déšť
jisker, .na střechu padajících. Mimo
to měli každý mokrou houbu nebo
hadr, kterým hasili jiskry, padající
na jejich taliry. Tak starali se o ome
zení pož'aru od pozdního večera až
do časného rána. Dle zprávy jiných
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listů zachránili Františkáni tímto he
roismem přes 400 domů. Císař vyslovil
jim za svého pobytu v Děnděši nej
srdečnější díky.

'Schůzka italských kněží vojínů
konala se dle listu „ltali“ v červenci
1917 v Zagradě u Gorice. Súčastnilo
se jí 27 polních kurátů a přes 200
kněží sloužících ve zbrani z 11. a 15.
sbor. velitelství, aby za vedení barna
bity P. Semendria a minority P.

čGéerínellihokonali krátká duchovní cvin .

Středověká kázání trvávala i ně
kolik hodin, a kazatelé živým slovem
nahražovali lidu i četbu, i četbu be
letristickou. Středověká církev jako
matka písněmi Svými své děti odcho
vávala a vedle vážných slov měla
pro ně i ušlechtilé povídky. Nebylo
sice obrazáren a museí, ale vším tím
byl kostel a všecko bylo posvěceno.
Nutno středověk studovati a vymizí
bludné fráze, už beztoho příliš ošu
mělé a zanikající.

Republika kolumbijská. pro vy
hlášení dogmatu o Nanebevzetí Panny
Marie. Vlzda jihoamerické republiky
Kolumbie podala zemské konferenci
arcibiskupů a biskupů kolumbijských
žŽdost, aby ve Spolku s ostatním epi
SkOpitem americkým požedali nej
vyšší hlavu církve papeže, aby pra
stará víra církve o nanebevzetí Panny
Marie byla prohlášena za dogma, t. j.
za učení církve. Žádost jest podepsána
všemi ministry, předsedy senátu a
sněmovny poslanecké, jakož i nei
vyššími státními úředníky. Příštího
roku bude se v Kolumbii k0nati ná
rodní sjezd marižnský, při němž se
vláda a celý národ zasvětí 'ejsvě
tějšímu Srdci Ježíšovu. Je to první
zasvěcení se celého národa neJ'SVě
tějšímu Srdci Páně ve smyslu okruž
ního listu vatého Otce Benedikta XV.

Opis evangelia ze století 12. po
dařio se získati dvorní a státní kniž
mcr v Mnichově. K desíti „pokladům
toho druhu přibyl tam jedenáctý.
Rukopis psz'n jest na 167 pergame
nových listech, jež jsou ozdobeny
malbami. Dle vzhledu jest to dílo

hobavorské školy při'ps a klášteru,

ina jezeře Tegernském. Dle poznámek
jež jsou k rukopisu připojeny a sahají
do _roku 1652, bylo evangelium toto
majetkem kláštera v Sv. Georgenbergu
u Schwazu v Tyrolsku. Klášter ten
byl založen r. 1138. Je tudíž možno,
ze nedaleký klášter Tegernský dal
toto evangelium darem svému no
vému sousedu, nebo že bylo pro něj
)! jeho písařské a malířské škole ob—
jednáno. Vazba nynější jest ze století
15. Nescházelo mnoho a drahocenná
památka tato byla by prodána do
Ameriky. Na štěstí. se tak nestalo.

Jesuité francouzští za války. Je“
Známo, % Zednářská Francie vypu
dila před Valkou násilně a neSpra
vedlivě'řehole z vlasti. „Jersey Bul
letin“ přináší statistiku Jesuitů za
doby války, kterou Zde uvádíme proto,
že nelze napsati ani lepší obhajoby
JeSuitů,' ani větší_obžuloby na pů
vodce hanebného násilí. Až do pří
měří bylb mobiliSOVžno 841 přísluš—
níků řádu Jesuitského. Z těch bylo
98 důstojníků různého stupně, při
různé zbrani. Řád čestné legie ob
drželo 39 osob, vojenskou medailii
obdrželo “26 osob, válečný kříž obdr
želo 303 příslušníků řádu, medarh za
služby při epidemických nemocech
obdrželi 4 členové, medailii marokán
Skou neb tunisskou 3 z řádu, anglické
vyznamenání 3 kněží, cizích sta-tu
vyznamenání dostalo 11 osob;v den
ních rozkazech obdrželo pochvalu _519
příslušníků řehole a smrt na b0j1št1
našlo 154 Jesuitů, z nichž bylo 23
kaplanů, 29' důstojníků, 360 poddu
Stojnlků a 50 prostých mužu.

Pro křesťanský tisk. Vídeňský kře
SťanSko-sociální denik „Reichspost s
celým tiskárenským závodem byl do
sud majetkem vydavatelstva, sesta
vajíciho jen z několika malo _členu,
kteří se zavázali jakéhokoli ČlSt'éhO
ZiSku nepřijímati. Nyní byla za uče
lem rozšíření podniku" založena ko;
manditní akciová Společnost „Herold
s akciemi po 600 K. Během šeStl mě
síců bylo upsáno přes půl druhého
milionu !( a zvol—enana valné hro
madě minulého týdne správní rada_
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valná hromada se usnesla kapitál
podniku ještě rozšířiti a další upiso
vání zahájiti.

' „„ vymiraiici. Pódle časo—
pisu „Ochrana dítěte“ narodilo se
v markrabství Moravském dětí:

.rt.:

Politokres: rokuz1914 1915 1916
Beioun 832 636 462
Boskovice 2915 2016 1444
B“.no, venkov 4661 3448 2398
Brod Uherský 2754 1899 1439
Bud ějovice Mor. 1096 815 507
Dačice 1270 1002 674
Hodonin 3020 2087" 1558
Holešov 2507 1771 1140
Hr: c:.iště.Uh., venk. 3308 2429 772
Hranice 1707 1266 937
Hustopeč 2202 1636 1123
Jihl'.vr,venk. 1321 1005 751
K or ěz'íž,venk. 1538 1133 699
V V\- MDT. 4"QW nf'g Arm

Kyjov 1703 1254 867
Litovel [1590 “1107 887
Meziříčí Val. 1544 1107 791
Meziříčí Vel. 1224 1034 653
Mikulov 1438 1084 748
Místek 1858 1405 1020
Nové Město 1640 1248 894
Nový Jičín 2467 1790 1435
Olomouc venk. 2968 2412 1691
Ostrava Mor. 3585 2476 1950
Prostějov 2360 1872 1202
Přerov 2475 1854 1234
Rímařov 788 535 395
Sternberk 1704 1194 946
Šumperk 2237 1629 1190
Tišnov 1024 730 497
Třebíč 1656 1203 830
Třebová Mor. 2139 1606 1110
Vsetín 1492 1134 801
Vyškov 2939 2103 1230
Zábřeh 2057 1505 1143
Znojmo venk. 2239 1708 1258
Brno, město 2931 2473 - 175
Hradiště U. m. 98 70 76
"Jihlava město 553 464 342
Kroměříž město 374 264 182
Olomouc thO 163 166 133

noj mo město 338 274 247
Uhrnem na M0r.|i78048 57796 41072

ejvčtší pokles vykazují české okresy
Uh. Hradiště, Tišnov, Vyškov a “Kro
měříž—mě'sto,kde počet narozených r.
1916 klesl pod polovici roku 1914.
Ta čísla křičí! ; , „* „4 či

-.awécibiskupa Biicze

00

skrbo ve všech školních & učitelských
knihovnách. V minulé sebůzr na 0!
mm 1914 zemské školní rady haličské
bylo 111.i. jednáno o pastýřském listě
arcibilkupa V" Lvově Ěilczev ského
& u'neleno. že 0 obsahu listu toho.
zvláště o Ital-i _[eho.jednající o „chao
faktoru ryze lidSkém.“ mají poučovaň
mládež nejen katecheti, nýbrž i učitelé.
Mimo to usnesla ee zemská rada
škorní, aby tento pastýřský list se
nacházel v každé školní i učitelek!$
knihovw' V 0.046.Haliňi.

Kardinálské kolegium čítá začát—
kem r. 1919 celkem 58 členů. Dva kar
dinálové jsou reservovaímí.„in petto“,
je tedy deset kardinálských klobouků
dosud volných. Dle národnosti jest

1 kardinálů Italů, 5 Francouzů, 5
panělů, 2 Severoameričané, 2 Jiho

američané, 2 Portugalci, 2 Angličani'
1 lr, Belgičan, Cech, Maďar, Prušáki
2 Rakušanéa 1 Kanaďan. V leějest
24 kuriových kardinálů (19 Italů a 5
cizinců: francouzský jesuita Billet, ra
kouský dominikán Fr'úhwisrth, angli
cký beneditin Gasquet, holandský re-l
demptorista van Rossum a pane“
Merry del Val). Z 58 kardinálů 13 jme—
novalještě Lev XIII., 31 Pius X. a 14
Benedikt XV. Nejstarší kardinál má
89 let, jest jím arcibiskup Cabrieres
z Montpellieru, Nejdéle, 34 let, jest
kardinálem bývalý patriarcha Neto z.
Lisabonu a s 32 lety kardinál Gibbons
z Baltimore. Nejmladší kardinál, arci—
biskup Asculesi z Beneventu, má 47 let.

Regent Alexander a- katolíci. Re
gent Alexander poslal záhřebskému
arcibiskupu dru. A. Bauerovi telegram,
ve kterém muděkuje za pozdrav kat.
duchovenstva a praví: .„Boj našeho
národa za svobodu a sjednocení je v
nejužším svazku s hlubokým křesťan—
ským nábožens m citem. Zásady.
Kristovy nauky dodávalyna
šemu národu v nejtěžších dnech ide
alismu a v nejtrpčím utrpení „„ rzízý
taly nepřemožitelné Obranné síly N sí
junáci se vrhali ve vřavu b1tevní nejen
za zlatou svobodu, ale i za znamení
kříže. Prosím vás, p. arcibiskupe, aby
ste kněžstvu sdělil mou královskou ná
klonnost a pozdrav s vroucím_přáním,
aby vaše kněžstvo bylo učitelem a
rádcem našemu lidu, a aby bylo také
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přesvědčeno, že v našem státě bude
náboženská rovnoprávnost úplně Za—
bezpečena.

[ žasná úmrtnost kněžstva. Za 13
měSíců t. j. od 24. září.24. září r. 1917
do 22. října r. 1918 zemřelo pouze v
arcidiecesi pražské celkem 66 kněží,
z nichž 56 bylo kněží světských a 10
řeholních. Počet zemřelých proti ro
“kům předchozím byl tudíž více jak
dvojnásobný, což jest důkazem toho
stále vyčítaného blahobytu ducho
venstva, jež válkou utrpělo ztráty
největší. Totéž stoupnutí úmrtnosti
kněží jeví se i v jiných dieceSÍCh če—

íkých. Počet nevoslvěcencůznačně polesl. ! s *=

“ Tělo sv. Františka z Assisi bylo
pohřešováno. Nevědělo se, kde bylo
v chrámu assiském pohřbeno. Touto
dobou chrám jest opravován a po
starých skrytých památkách v něm
se pečlivě pátrá. Při tom bylo nale
zeno při opravě hlavního oltáře v
dolním chrámu tělo světcovo. Papež.
nařídil, aby bylo přeneseno do chrá
mu horního a pověřil několik biskupů,
aby nález prozkoumali a ověřili. .

Katolické řády. V bavorské sně
movně říšských radů došlo v sobotu
dne 26. dubna 1906 k debatě a kato
lických řádech. Sympatický působilo
28_ZVláště i protestantští radové s
největším uznáním o řádech katoli
ckých a jich blahodárné působnosti se
vyslovili. Zvláště byl to svob. pan
_Cramer-Kíett, který pravil: „Řády
jsou výběrem kř stanství, poněvadž
Je provádějí v praxi. Proto boj proti
katolické církvi obrací se v první
radě vždy proti řádům a kněžstvu,
Jsout řády a kněžství živým důka
zem neSprávností nauk oněch lidí.
kteří se za osvobodítele lidstva vy
dávají.“ _ Také president vrchní
protestantské konsistoře, Schneider, s
pochvalou o činnosti řádů se vyslovil.

Zukal,/. Dcnuilílcl'tan
v Mnichově. Na jaře 191-8 u
v Mnichově „Dábíice“, když byly p.
VCany'některé škrty. Katolické kruhy
v Mnichově nebVly však opravou
tektuvus pOkOjenv. K=ítolický tis k ozná
mlloze arcibiskup dr. Faulh &be r

vvstoupí v úterý ve večerním káza.ní
roti tomuto dramat l. Volrchrám Pi
„arn- naplnil se r.esčísl;.ým poslu

<líac=irvcm.Arcibiskup dr. Faulhab ],
proslulý řečník a spisovah l, mluvil
o mravních Poklfscích na jevišti a
prohlásil, že „Ěáblico" je msměchem
?";ačrst ženv, na manželství a mraVní
'\nřádfk vůbec, a to tím více, ježto
v \dramatč nemají csob? určitých
šmt "“.,čímž rvsv jednajících mužů a
že: se sevšcobecňují. Arcibiskup po
ukázal dále na nízkou mrav .í úroveň
(kv—ídla v Mnichově a vvn-hlásil za
nejvýš smutně :=. zahaubuií—í, že v

d .. š í vážné (*.bč dávají se francouz
S'fř si./. 'i' ž-rické kus v. Elvíra-.v.í rev uluce

“?"-(ítimfrrcla vždy revoluci socialni.
V-z- č'ívr'á'ém přikáza—zí B -žim v- lí se
ú'ďia k" stát—'.ímu řádu, alv—katolický
Háj-. žádá. rozhodzzč, abv stát plnil
"vou “ vinni—st a. chrá. 'il Š sté přiká—
Zá í B ží v živ :tě v-' i'r j' .ém, Přikázání
“ir—,které je h;)dkiadcm zdravóhv frá
f-vdx'ihožitha. Stát í n\i'á-jl. k, který
:*t'dbá na desatero Božích ni'ikázárí,
tema. žádné cenv a nesl")jí za to, aby
dále trval, nestojí za to, cbr! který
1*.i-rsťanobětowl za takový stát svůj
žith na fro-íts. „Ěáblicr“ uražnw bvl
mravní cit křrsta ského lidu, '1 proto
ki'rst'“ sw lirl žádá zari. s'r' ' *“

„Zavolejte knězeíí' 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 !“ Každýjiný
“ojín, který nalezne vojína. s touto
poznámkou, je povinen předati přání
to dále, aby co nejdříve bylo Splněno.
Spojené státy uznávají právo katolíků
projevíti svou poslední vůli.

Národní írancouz—ká pouť doLurd
roku 1918 byla. navštívená. 25.000 ka.—
“ Světelnéhoprůvoduse súčast
]: daneho důsrojníků 'a. vojáků ze

v --h zemí dohody. Za. Nejsvětějším
;.r.-r':cl francouzský _enerál s hořící

f_crcí. Baldachyn nesli belgičtí vojáci.
2—J. sochou Panny Marie v jeskyni

pyly dOpisy 6000 francouzských kněží,
kteří slíbili v den lurdský sloužiti
"r_i“sv. 3.na tutéž intencí jako lurdský

skup msgre Schoepfer.
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Sebevraždy v roce 1917 ve Vídní.
Počet sebevražd dle statistických dat
v posledních letech poklesl. Co zatím
ještě v r. 1912 pokusilo se o sebe
vraždu 1558 lidí, klesl tento počet
v r. 1913 na 1485, v r. 1914 na 1286,
v r. 1915 na 881, v r. 1916 stoupl opět
na 904 a v roce 1917 klesl na 700.
Jako každoročně, tak také loni pře
vyšuje počet mužských sebevrahů po

čet sebevrahů ženských. LoňSkého ro
ku skončilo celkem sebevraždou 219
mužů a 161 pokusilo se o sebevraždu,
co zatím žen skončilo sebevraždou 116
a 204 provedly sebevraždené pokusy.
Celkem bylo v r. 1917 spácháno 380
sebevražd a 320 sebevražedných po
kusů oproti, 447 sebevraždám a 457
sebevražedným pokusům v r. 1916

008%?

?“
&.

Od Kroměříže. Po d 5 ko v á ní.
Jisté rodině hrozilo nebezpečí, že na
stanou v ní neblahé poměry, poně—
vadž jednomu členu jejímu bylo mou—
dře zabráněno ve splnění jeho neroz
vážného přání. V této veliké nesnází
vzala ro ina útočiště k BoBkému
Srdci a slíbila, že, bude-li vyslyšena,
uveřejní své poděkování ve „Škole

Díkůvzdání božskému Srdci Páně. """"\i
„.o'

Božského Srdce Páně“. A nebyla ve
své pevné důvěře zklamána. Neboť
Nejsvětější Srdce Páně splnilo opět
i zde své zaslíbení, dané svým zbož
ným ctitelům: „Dám pokoj rodinám
jejich.“ Proto, plníc svůj slib, prosí
snažně o lask. uveřejnění tohoto po
děkování N. S.

oi o-zo :o

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Tj sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní;
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené aneposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly &myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké Skulky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. 11.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
ducha křesťanského ve vojsku našem 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 Otcel
Srdce Ježíše a Marie, zachraň církev, naši vlast & národ náš československý!

sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní, jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX, 26. listopadu 1876.)

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

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

Sv. Michaeli, archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!
Heslo apoštolské: Buditi ducha křesť. ve vojsku našem.

Úmysl v březnu 1919; Duch. potřeby u námořnictva.

(Pokaždé odp. 300 dní.
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Ročník Llll.
W

Srdce Páně, budiž s námi, ctnostem svým nás vyučuj, veď nás země pustinami,
ve všech bidách při nás stůj. V službu Tvou dnes odchováme, sebe i své rodiny,

Tobě věrnost přisaháme do poslední hodiny.va. MAMA/\W&*“ QQM*„*H*“M*QWOWvvvyv\/\W VVVVV\

Duchovní potřeby námořníků.

Jest sic.: již po kruté válce, v níž
tolik lidu a lodí na moři zahynulo;
ale nicméně úmysl tento platí i nyní,
jakož i pro budOuCnost. Byl. ustano
ven sv. Otcem již hOdnědříve, ale ka
tolická láska, prýštící ze Srdce Ježí
šova, zahrnuje všechny lidi bez roz
dílu národnosti a řeči. Ostatně týká
se úmysl tento nejen námořníků, ný
brži rybářů a lodníků na všech lodích
válečných i obchodních a na všechny
lidi, kteří se s mořem nějak stýkají.

Již sv. evangelium vypravuje, v
jakém nebezpečenství se nacházeli a
poštolové - rybáři —-na jezeře Ge
nezaretském. Byli by v bóuři jistě za
hynuli, kdyby nebyl u nich Pán Ježíš,
jenž na jejich úzkostlivé volání bouři
utišil. Jestit' život rybářů na moři
velmi obtížný, namáhavý a nebez
pečný; jsout vystaveni tito lidé vše
liké psotě a všem bouřím na moři.
Je-li mďře tiché, jest to pohled ve
lebný, uchvacující; ale je-li bo'uřlivé,
pak jde z něho jen hrůza a strach.
Přes všechny vynálezy a dokonalosti
technické jest i mOhutná loď a všichni
na ní se nacházející u velikém nebez
pečenství v čas bouří na moři. Lodníci
mají na lodích velmi těžkou a namá
havou službu ve dne v noci. Ačkoliv
jsou otužilí, nicméněi jim hrozívá ne
bezpečí, jak na těle, tak i na duši.

O tom mnohdy cestující nemají ani
pojmu.

Zde však odezíráme od nebez
pečenství hrozícího tělu lodníků; více
si povšimneme nebezpečenství, které
hrozí duším jejich, jejich věčněspáse.
Jak to? Jsouce tolik a ustavičně na
lOdích zaměstnáni, nemají času a při
ležitosti konati své povinnošt nábo
ženské. Není divu, že za delší dobu
úplně odvyknOu životu náboženské
mu. Mnohý si z domu donese trochu
zbožnosti, ale pomalu ji ztrácí. Jako
lampička hořící, nemá--li oleje, zhasne,
tak 1světlo víry zhasne, není-l-i živel o
modlitbou, sv. svátóstmi, obětí mše
sv., Slovem Bo'žím a duchovním čte
ním. A kdyby k tomu lodník přišel
pro práci svou a pak__není na lodi
kněze, ktery by měl povinnost 0 du
chovní potřeby mužstva na lodi se
starati. Také mnoho pokazí špatný
příklad jiných, čemuž nelze vyhnouti,
protože jSOu stále pospolu v práci a
v povinnostech. Povahy mnOhých
zhrubnOu a ti působí zase hrubě na
jiné. spólunámořníky. Proto se máme
za jejich spásu modliti. Ale 1vděčnost
nás k modlitbě za lodníky zavazuje.
Právě námořníci jsou to, kteří loděmi
roztrOušené po širém světě lidi zase
spojují a tím způsobem mají též zá
sluhu o rozšíření křesťanství od moře
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k moři až do končin světa. Nyní po
válce, až bude míruzavřen, otevrou
se opět cesty po mořích do dálný'ch
krajů. Opět pojedou misionáři naši
do rozličných zemi, aby se ujali opět
misií, které musili pro válku Opustiti.

' O nebi.

A proto se módleme, jak za mužstvo
na lodích, by o jeho duchovní potřeby
bylo postaráno, tak také za všechny
na mořích cestující, by všichni dospěli
nejen cile své pozemské pouti, ale aby
do'spěli též přístavu blažené věčnosti.

Od JurolímaSt. Pavlík a.

Evangelium o proměnění Páně na
hoře Tábor čte se třikrát za rok:
v pOS'tní sobotu quatembrovou, (na
neděli Reminiscere a ve svátek přo
měnění Páně 6.5rpna.. ! my bude-mc
proměněni, když vystOupíme jeanu
na nebeský Tábor. Svatý Jan viděl
rebeský Jerusalemna ho'řepřeveliké;
slyšel tam Chvalozpěvy vyvolených,
zvláště to radostné alleluja. O jak
šťastní jsou občané nebeského města,
obyvatelé nadhvězdného ráje! Podí
vejme se tam aspoň v duchu! Vidíme
tam nejen čisté a nevinně duše jako
sv. Aloisa, svi. Anežku a mnoho tisíců
jejich následovníků, ale isv. kajícníky,
Davida, kajiciho loti'a, Magdalenu,
Margaretu Ko'rtonskOu, Marii Egypt
skou.

Po prvním hříchu vyhnal Pán
Bůh lidi z ráje; anděl s mečem pra
menným střežil potom jeho vchod.
Kdo ted' těžce hřeší, promrhal a zti a'lil
nebeský ráj. To je ztráta, s níž se
žádná jiná ztráta přirovnati nedá.
Uvažujme o veliko'sti ztráty té.

_Jděme jednou za jasné noci ven
a pohleďme k nebi! Jak podivuhodné
to tam vypadá! Tisíce, ba miliony
světel rozžal si tam Pán Bůh. Je to
krása a nádhera, nejkrásnější ohňo
stroj, nejvelkolepější illuminace. Je to
snad již krá10vství nebeské? 0 ne, to
je jenom záclona, která nám nebe za
stírá.

V Americe je veliký přirozený

park, tak velikýjako nějaká zem, po
divně krásná krajina, ještě neznesvě—
cená; je' to park Jellostovnský. Tak-li
nebe vypadá? ne, to je jen nebes
stínový obraz; pravé nebe je tisíckrát
pěknějši. Ráj pozemský dává nám jen
tušiti ráj nebeský.

Vejděme do chrámu Páně, když
je nádherně vyzdoben, na př. na Boží
Tělo. Jaká to nádhera! Co tu květin
a svící, co tu zlata a stříbra na po
svátných rouchách! Kdybychom tak
mohli viděti svatopetiský kostel v
Římě v den nějakého-svatořečení!
Pravíme, když jsme v nějakém pěk
ném kostele: Zde je jako v nebi! A
přec je veliký rozdíl mezi zděným
chrámem a nebeským chrámem větší
než mezi Salomo'unovým chrámem a
modlitebnou nazaretskou.

Jak to tedy vypadá v nebi.? To
nám může jen tenlp'ověděti, kdo nebe
viděl, jak na př. sv. Jan, jenž při
rovnává nebeské město s nevěstou
okrášleno'u pro svého ženicha. Ve více
kapitolách líčí nám nádheru nebes;
epištoly svátků posvěcení chrámu Pá
ně a všech svatých jsou výňatky z
jeho zjevení. A ač se tu míní na prv
ním místě kat'olická'církev, království
Boží na zemi, to:-':přece se jeho líčení
vztahuje ina království Božína nebi.
Než i nejkrásnější popis zůstává da
leko pozadu za skutečností; nebot
svatý Pavel, jenž též byl v duchu
unešen do nebe, praví: Žádné oko
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nevidělo-, žádné ucho neslyšelo, ani
žádný člo"věksi nepomyslil, co Bůh
těm připravil, kteří ho milují.

V domě Otce mého je mnoho pří
bytků a já jdu z tady odsud, abych
vám tam příbytek připravil pravil
Spasitel. Ba ano, tam jsou pěkné
příbytky. Co jsou proti tomu vily a
paláce boháčů, parky a libosady, vý
stavní a zábavní místnosti? Co jsou
nejkrásnější koncerty a opery pro'íi
koncertům andělským, co je vojenská
paráda v den císařových narozenin
proti nebeským vojskům, co je nej-_
vybran ější dvorní společnost proti SpO
lečn'o'sti svatých na „dvořenebeském?
Marnost nad marnost, řekl by Šalo
m0un, jenž přece měl všechno, co si
srdce jeho přálo. Žádný básník není
s to, vylíčiti slávu nebeskov, žádný
skladatel hudební, zpěvy nebeské dáti
do not, i kdybyrnevím jak svou obra
zotvornost namáhal, žádný malíř, ne
beský ráj v barvách zachytiti.

A teď uvažme: jeden jediný hřích
smrtelný bere nám nároky na nebe.
Před rájem nebeským stojí cherub s
mečem spravedlnosti a nepustí do
nebenic nečistého, ani všedním hří
chem pokálen'ou duši; musí na'před
sestoupiti do lázně ohnivé; čím méně
tedy duši hříchem smrtelným obtífe
rrou; před t0u zůstane nebe na věky
zavřené jako svatební síň před pěti
neOpatrnými pannami._ Když se duše
jednou oddělila od těla, a to smrtelné
hříchy majíc na svědďmí svém, žádný
oheň jí neočistí od hříchu, žádný
kněz ji nerozhřeší, žádný klíč jí ne
otevře brány rajské.

A vzdor tomu, s jakou lehkomya
slností páše mnohý člověk hříchy
smrtelné, aniž by si z toho co dělal;
ž: tím nebe ztratí. Okamžitá zapo
vězená rozkoš je mu milejší než věčná
radost, pomíjející časný statek mi
lejší než statky nepomijející, pokrm
čočovičný milejší než právo prvoro
zenství, zbytky píce syna ztraceného
milejší než bohatě pokrytý stůl v
domě otcovském.

Vypravuje se, když první kupci
přišli do Ameriky, že jim dali domo
rodci zlato za skleněné perly. Jaká
bláhovost! A ti lidé ještě se domní

valí, kdo ví, jak dobrý obchod udě
lali. Není-liž však hříšník zrovna tak
bláhovým? Za okamžitou opovržení
hodnou hříšnou rozkoš vzdává se
Pána Boha, svého největšího dobra,
a věčné blaženosti. Tu bychom se
bezmála mohli tázati: Je ten ubohý
člověk ještě při rozumu?

Popatřme nyní zpátky na svůj
minulý život, na čas dětinský,'m1a
dický, na svůj dospělý věk. Nebyli
jsme snad též tak lehkomyslní? Ne
nechali jsme nebe nebem a raději
hřešili? Nedali jsme přednost tvorům
před Tvůcem? Spokojili jsme se s ne
bem pozemským, pokud o takovém
může býti řeč, a nic jsme se nena
máhali, abychom zaslo'užšli a zajistili
sobě to pravé nebe; šli jsme za dru
hými po široce vyšlapané cestě, která,
jak známo, vede do záhuby, a štítili
jsme se_ těsné cesty, která vede ke
spasení.

ó, jak mnoho máme příčiny, li
tovati svých hříchů, s pohledem vzhů
ru, tam na nebe, jež jsme svými hří
chy pokud, byly smrtelné., pozbyli.
Volejme: Milost, smilc-vání, Hospo
dine! Měj s námi slitování, odpust
nám naši lehkomyslnost, jíž se teď
odříkáme. Ty, ó Pane Ježíši, tolik
jsi trpěl, abys nám uzavřené nebe
opět otevřel a nám tam místo za
jistil, a my bychom si toho dobro
diní tak málo měli vážíti a nic ne
konati, abychom spásy dosáhli? 0 ne!
Od nynějška necheme míti s hří
chem nic; chceme se namáhati, aby
chom duši svou šťastnou učinili.

Francouzský král Karel VII. bo
joval proti Angličanům; špatněse mu
dařilo; již ztratil velkou část země.
Vzdor té velké ztrátě ž'l dále lehko
myslně, a místo aby se vzmužšl a
všechny své síly napjal, co by udržel
království své, nezabýval se ničím
jiným než turnaji, divadly, tancem,
lovema jiným vyraž ním. Tuposlali ze
sousedního města Orleanu rytíře ke
krális prosbou,abyobléhanému městu
přispěl ku pomoci, jinak že padne do

. rukou nepřátelských. Než král rytíře
ani jak se patří neposlouchal; on ho
naopak pozval, aby se podíval na
ty přípravy, jež konal k nastávajícím
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Šlavnostem, hrám a banketůmf Na
konec se ho otázal, jak se mu to
všechno líbí a co na to praví. Tu dal
otázaný případnou odpověď: králi,
na světě se sotva najde druhý kníže,
jenž ztrátu své. říše s tak lehkým
srdcem nese.

Tomu lehkomyslnému králi po
dobají se všichni oni lidé, kteří hřeší
a nic si z toho nedělají, kteříse o krá—
lovství nebeské nic nestarají, ačkoliv
vědí,_že si ho mají podle vůle Boží
za svého pozemského života věrným
plněním všech předpisů náboženství
křesťanského a svědomitým zachová—
váním Božích přikázání zas loužiti. _Mí
sto co by na to pomýšleli, jak by si000

. KADLčÁKovÁ.

místo v nebi zajistili, prOmar'ní celý
život ve strašné lhostejnosti a nevší
mavosti, ztráví bezmála všechen čas
ve hříchu smrtelném, a musí si ko
nečně sobě samým připsati vinu, bu
dou- li od Boha zavržení.

Pán Bůh nás zachraň před ta
kovou lehkomvslností ! Pak-li jsme těž
ce zhřešili, budiž naším předsevzetím:
Pryč s hříchem! Žádného těžkého
hříchu více. Válku a nepřátelství zlé
mu, boj až do krve proti všemu zlu!
Ku předu na cestě pokání, jež vede
do nebe; nebe musí se státi mým at',

toostojí, co chce: nebe je hodno každé0 čti.

0+0

“K BOHU._—

; lunce zemi ozařuje,
od rána až do noci,

' O00 duše lidská Boha volá;
neustále k pomoci.

Teplem dýchá v luh i sady,
jasné slunce na nebi,
duše lidská moc a slávu,
Pána Boha velebí.

Sláva. sláva Stvořitelí,
volá tráva, pták i květ,
duše lidská pevně věří,
že on stvořil nebe, svět.

Všecko tvorstvo se mu koří,
a nklání čelo v prach,
duše lidská klid chce najít,
kdys tam v nebes končinách.

Ústy nelze vysloviti,
vše, co Pán Bůh dává nám,
neboť. co tu oko vidí,
stvořil mocí svojí sám.

0
0:00:00000:OO::000

. KADLČÁKOVÁ .

V SRDCI

I.)" srdci lidském živá struna,
bez ustání zvučí,

COC lásce čisté, milování,
každého z nás učí.

V srdci lidském živá struna.
jak na'housle hraje,
tam, kde blaho, klid a štěstí,
v ty nás vede kraje.

0:00:00:

LIDSKÉM.

V srdci lidském živá struna,
třese se a chvěje,
jednou pláče, smutně vzdychá,
jindy láskou pěje.

V srdci lidském živá struna,
od porodu k smrti,
nepřízeň i lásky city.
bez ustání drtí.

.;.00:0 9:0
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Bounvara .'

Stáří čili životem vzhůru.

Stin. —--Poklesky' a lítost.

Napsal jsem stín. Tot onen stín,
který se schyluje v duši v podvečer
dne, jenž sluje život“. Stirá všecku
krásu, přeludy mizí, přichází rozča'
rování. Končí veškeru radost, jd0u
smutky a lítost. A přečasto nechává
nás, ubohé hříšníky, samotny v tem
notách na pokraji propasti, kam nás

přivedlo ynaše poblouzení, jde hrůza& výč it
Maxime du Camp píše melancho

licky ve svém „SOumraku“: „Ne
věřím,že mezi lidmi, i mezi štast
nými i mezi nejschopnějšími našel
byse jediný, který by mohl po pravdě
říci,že byl ušetřen všelikého zkla
mání, že se dožil stáří, aniz viděl
hróutit se své plány, mizet S\01e na
děje. Tot je ži\ot a takový je ži\ot.
Rozptyluje sny mladé!o člo,\ěka, kácí
výpočty věku zralého, podvracuje ú
silí starce. Zlob se na život, jemu to
nevadí: jde dále svou cesto'u podoben
vozu boha Višnu,1) nestaraje se o ty,
které rozdrtí. Usmrccní jsou ještě
méně neštastní, nej\íc politování
lrodni jsou zmrzačení. Neumio-u li, zů
stanou ochromeni & jako zničení.“

Ro'zčarování přichází, srovná
me--li své dojmy a své naděje včerejší
s dnešním zklamáním a přepočtem.

Cesta se končí, ale jak smutně!
A přece každý vykročil tak vesele na
velikou, krásnOu cestu ži\ota, iozepjal
všecky plachty nadějí větrům, Spěl
k rozkoši, ke štěstí, k bohatství,
rroci, slávě, nesmrtelnosti! To bylo
včera. A dnes? Kdosi pravil: „Zkla
mání jest kostrou našich snťť.

Vzpomínáte na obraz Gleyreuv,
plný melancholické poesie a tak vy
mluvné filosofie? Lodička kolébá se
ještě v proudu dnů. Nese slávu, vizte
tu palmu; nese poesii, vizte tu lout
nu; nese radost, slyšte ty zpěvy;
nese lásku, vizte toho okřídleného

1) V poulniekém místě Djagernatu v Indii
bývá v průvodu vůz s ohromnou :sochou boha
Višnu.

Bok. Kyselý:

(část další.)

genia, jenž trhá listí svého věnce nad
tmavými \odami. Neboť nadešel ve
čer; poslední srpek měsíce vystupuje
na bledn0ucí obloze; koncert končí,
zazní\á tlesko+. Jakýs č10\ěk, krásný
kmet, sedí na břehu. Hůl poutnická
leží podle něho, dokonal 5\ou cestu.
Divá se, pošloucbá, jeho duše je ještě
tam, na loďce. Ale odtud pražádm"
pohled nezalétne k němu, nepřináší
mu úsměvu; ani hlásek, ani znamenj
nevolá ho zpět. Ve chvilce bude sám,
loďka odpluje, letí v dál. A nad svůj
obraz napsal umělec d'va řádky: —
Večer život-a. ——Ztracené
pře lu d y.

Kdo však způsobil, že jsme je
ztratili, kdo je ubil v nás? Někdy to
byl prostě čas, věkem se opotřebo
valy. Příliš dávno už chovám svůdné
ty sny, stavím a znova stavím vzdušné
ty zámky, zno'Va sázím do loterie
osudu, která mne vždy podvede, dá
vám se oslniti kejklemi a skládám
mou naději na lůzné, zlaté obláčky,
které záhy mizí, letíce po nebi. Fo
ručil jsem ubohému svému srdci, aby“
již nedoufalo, již nemildivalo. Vrátil
jsem se z tohoto šílenéřo chvatu,
všecekudýchán. A znaven, ubit jestě
víc nez z klamů vyveden, zastavují
se posléze na vždy.. ena vždy?
Je tomu skutečně, bratře,etak?

A kdo ještě je ubíjel, tyto tak
živé vidiny? Snad kruté rány osudu?
Takové rány jso'u tak častý v našich
dobách společenských převratů a ve
vrtkavých našich společnostech! Jene
Zlatoústý, jak výmlumě bys to dnes
hlásal znova a znova, vida padati
tolik velikánů, vida rozvrat tolika
šťastlivců, jak bys vylíčil tuto „mar
nost nad marnosti“, která udusila
i vztek spiklenců. když byli svědky
nedohledného neštěstí Eutropoiall)

A kdo je dále ubil? Divadlo

1) Eutrop. ministr. císaře Arkadie, po
praven :. 399. Sv. Jan měl o pohřbu točo
marnosti slávy lidské.
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světa Srní-li člověk nahlédn0uti do
zákulisí toloto podrobnto jeviště.,
vidí-li tam všecky ty šalby, mámidla,
přestloje, škrabošky a líčidla; po

__zoruje- li, sedě v hledišti, hru: šibal
stvo a pokrytectví skrývající se pod
masko"u obratnosti, zradu, halící se
v objetí přátelské, nepravost na štítě
cti. A když my sami, nejen jako
zkormouccní a zhnusení diváci, nýbrž
jako oběti šalby v této hře, cítíme i
v srdci b0ule po těchto ranách, jak
by se neměla pobouřiti celá duše,
jak by se neměla venkoncem lOZ
jitřiti? Byla jsem tehdy podváděna,
pomyslí ? dokládá: Ale už nebudu.
A to je chvíle, kdy srdce dle výroku
Champfortova „bud' pukne, nebo se
zocelí. “

*
*

Jsou tedy nejprve srdce zdrcená,
duše zklamané, odvahy pokleslé; ne
vědí už, komu se svěřit, jenom se diví
a neosmělují se co podnikno'ut, neboť
se nechtějí vydat ničemu a nikomu .

Ale pozor, bratře: nepochází toto
bolestné zklamání dílem i z našich
vlastních omylů a chyb? Nečekalí
jsme příliš mnoho od světa a od ži
vota? Co nás oslňOvalo až k oslepení,
nebyl to zrcaleVý třpyt ctižádostí
a pýchy? Nepostavili jsme své nároky
příliš vysoko, snad výš než sahaly
naše zásluhy? A trpíme-li, není vina
snad i_naše přemrštěnácitlivost? Ne
máme kůži příliš jerrno'u vůči bodení
zla a zlých?

„Kdyby měl člověk dvacet let,
ještě by se postavil těmto překážkám,
na něž narazil, těmto ranám. které
ho sklátily. Ale dnes, ve starobě, po
dobá se duše, sražená přisvém vzletu
zkušenostmi života, jenom kouli se
slabené, která ztrativši svou pružnost
a bystrost, padá .k zemi, kde zůstane
zploštělá, nehybná v prachu, nebo
se odkutálínáhodou, činohou chodce.“
Tak ze srdce znaveného, které. má
dosti celého života, naříká Prěvost
Paradol, náš publicista (T 1870.)

, U jiných jest stesk mírnější. Pří
liš pozdě pozorují. že se chybili cesty
života. Pravým životem byl by pro
.ně býval život rodinný. Ale aby si
uchovali, jak aSpoň mínili, svou ne

odvislost, šli kolem svého štěstí, ani
je nepozn'avše. Tak píše starý mlá
denec, téměř šedesátník, Edrrond -—
Roussel) Svému příteli dne 25.1isto
padu 1907:

„Tak jsme tedy dOSpělina konce
putování, ale ty jdeš následován jsa
dvojím pokolením, které již obdrželo
z ruky tvé pochodeň, jež nikdy ne
hasne a již stále rozdmychává věčný
dech času. Ty houpáš na kolenOu
dcerušku své. dcery, budeš ji uspávat
písněmi, které tebe v dětství u5pá
valy, budeš ii vyprávěti pohádky,
které ti vykládala tvá matka. Tys
hlava rodiny, hlava pokolení, tys děd,
jeden z předků, Abraham 'všech těch
malých Jakubů, Priamus této lliady,
otec této měšťanské Encidy. A zatím
co ty tak rosteš, co tvá „dynastie“
zapouští kořeny ve staré naší okle
štěné vlasti, já dozrávám a dohnívám
jako starý, suchý plod, nemaje ani
ratolístky, která by'se rozvětvila,
ani jadérka, které by vzklíčilo.“ A
dne 10. prosince: .A,ch můj starý
příteli, otcovství má jistě své starosti
Ale kdybys věděl, jak smutná a dě
sivá je vyhlídka na osamělost, na
nicotu, jež jde _za námi!“

.Jsou také. n'e'hody, rány osudu:
rodina dnes zámožná je zítra na mi
zině. Lodi ukáže se cesta. mořem a
zítra již nastane ztroskotání. Leckdo
stál na prahu oddechu, odpočinku,
štěstí se nedočkal. Má snad začíti
znova? A je to večer, noc je blízka:

Snad mniš, žes v příbytku, kde chtěls
již pozůstat,

však je to předsíň jen. A Bůuh,
. kdy k němu ždáme,

nám dí: Odvahy víc! a my dmálještěáme
ohromným schodištěm se brat!

Oh, kdyby nebylo víc! Ale jsou
ještě horší věci. Syn nezdárný či ne
vděčný; rozdvojená domácnost;
skvrna, _pohana na poctivém jméně;
plamen hasnoucí ve smrdutém dýmu,
zděděná poctivost na vždy ztracená!
Když mi jednou cos podobného před
Bohem svěřovali dva starší manželé,

1) Advokát ačlen franc. akademie, nar. 1817_
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bylí schváceni úzkostí, oči jejich byly
plny slz. .Ale musili je dusit, ukrý
vat celý den a čekat, až budou se
n oci \olně vyřinout v sarrotě každé
noci. Vždyť jsou lidé kolem nás a
před nimi třeba se usmívat, s nimi
třeba se radovat, nutno brát podíl na
jejich slavnostech, navště\ ovat, při
jímat návštěvy, ukázat se a dusit v
srdci palčivý příboj, který je brzo
vyčerpá. Vídal jsem to na světě.

To jsou srdce, která pukají. Méně
dojímá, ale trpčí jest hrdé zklamání
srdcí, která zatvrdn0u, nebo se 20
celí. Jsou to stoikové, pessimisté,
skeptici, kteří ohrnují rty nad vším,
co obyčejný lid cti, obdivuje zbož
ňuje. Na rtech mají úštěpek, na ja
zyku výsměch; ze všeho se “poškle
bují, vždyt jsou nade vše povzne
šeni! Čtěte jen na sto stran, které
zanechal pod názvem: „Úvah y
ška rohl ída“ Challemel-lacour,
politik francouzský (ír 1896). A rcete
zda není to nejdravější a nejrvav ější
mrskání doby a země, kterou však
právě tento unuděný muž, co na něm
bylo, rovněž pečoval učinit jakou je.

Horší ještě než klam a zklamání
je zoufalost a zoufalí. Uvedl jsem již
Pré\'osta-Paradbla._ Kterak" jen zne
chutil si život tento mladičký muž,
nadaný vsemi dary ducha a zasypaný
již všemi možnými poctami? Velikáš
ství ho zabije. „Mám tisíc dů\odů“,
mše, „býti ctižádostivým; chtěl bych
být mocen, chtěl bych být bohat,
chtěl bych být milován.“ — A jinde:
„Mám o'ddané přátele, dobré kama
rády a, jak všichni říkají, skvělou
budoucnost. A přes. to vše nemine
dne, abych nepocítil několikrát touhu
umřít. Krajní únava, s jakou na vše
hledím, podobá se již zbabělo'sti. Kdo
mi vytýkají, že jich nemiluji, neprá
vem viní, mne ze sobectví. Miluji
sebe ještě míň nežli je. lndiferentis
mus — tot má y1a.st “ Velký Bože,
kam ho zavedbu takové zásady?

Poslézejsou strOJem okázalci, jimž
přece život ukázal vlídnou, pěknou
tvář. Ale zpupná jejich pýcha baží po
převaze, po zbožňování. Vyhýbaj íce
se davům, chráníse tito olympští nad

lidé ve své _povznešendsti každého
doteku s hlínou, ze které. je utvořeno
plémě obyčejných smrtelníků. Alfred
de Vigny, básník totiž ve svém ne—
chvalném období, oblibuje si osarro
cenost, útěk pred lidmi Odibrofanum
vulgus et arcco — Nenávidím luzu a
vystiíhám se ji. „Oh, prchno'ut před
lidmi ——volá — a uchýlit se mezi
několik vyvolených a i ti vyvolenci
musejí býti vybráni 2 milionů.“ ——
Zlobí se netoliko na lidi, ale na celé
st\ďření, jež nazývá dílem pochybe
ným. Aobraceje se na Stvořitele, aby
vyžádal od něho co et ze řízení svě..,ta
píše: „Pravda o 71\ote tot zoufalst\i.
Nic není tu jistého, jeno'm naše ne
vědomost a opuštěnost..... snad
věčná. “ ?:

Tohle je póza skeptika. A krom
toho- staví se do pózy nafoukance
svým titanským obrazem všeobecného
výbuchu, jímž vyhrožuje tomuto u
bohému světu nedochůdčeti. Aspoň
však prozatím odkládá s uskutečně
ním hrozby ve prospěch ušlechtilej—
ších citů, které jsou nejlepším a ie
dinÝm zdůvodněním jeho bytí. Píše
toitiž: „V den, kdy u lidí nebude už
ani nadšení, ani lásky, ani vroucnosti,
ani oddanosti, prohlubně zemi až do
středu, vpravme tam pět miliard sudu
prachu a nechť se roztříští na kusy u
vesmíru.“

Dodejme rychle, že tento anděl
zhoubce stává se k posledním svým
dnům andělem modlitby. On, který
r. 1837 n.Odlil se a doufal u smrtel
ného lože své matky, zavolal. když
ležel sám nen .ocen, svého faráře od
Panny Marie aby se vyzpovídal a
přijal Tělo Páně, což mu vylo'udilo
nadšený, dojímavý výkřik: „Pane fa
ráři, jak dobrý skutek jste tu učinili“
Měl tehdy 66 let; bylo to r. 1863.

Hle, takoví isou tedy tito lidé
ustavičně klamání, ale prodírající se
přece k nadějím. které se jim zatřpvtí
před očima ještě v poslední chvíli:
„Duch plný běd a budoucnosti se
děsící “ tof byla za stara definice
člověka. (Anrmus cala míto'svs, futuri
anxius.) V Aeschy10vě hře Agamem
non je tento typ znázorněn otrokem
stOjícím na vrcholu paláce v Argosu,
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aby dával pozor na znamení, že lodi
se vracejí. Zpívá si, aby mu nebylo
smutno za bdění; ale hodiny prchají,
hvězdy zapadají a pochodeň zvěstu
jící nezaplála. Když teprv po několika
letech opozděný její svit zjevuje se
na vlnách, je otrdk už shrben tízí
čaSu. Nezbývá mu než umřít a chor
mu dí, že „stařec je pouze stín má
tožný a bloudící pokud trvá den.“

* **

Není možno, aby skutečně věřící
lidé byli zklamáni, nebot neSpoléhali
na věci tohoto světa, „jichžto podoba
míjí,“ nemožno, aby se přepočítali,
ježto se světem nepočítali. Život o
všem aní jím nedostál všem Svým
slibům, ale na tyto sliby oni nedali
a jakož nebyli nikdy oslněni tím, co
měli, tak nebyli nikdy ani ohromeni,
ani zmateni, když ho ztratili.

Netřeba jistě podotýkati, že duše,
které tak dobrovolně málo cení věci
konečně a vratké, jsou duše největší,
a že tento cit odpovídá právě jej !Ch
velikosti. Měří všecko na světě dle
Boha, zda tedy překvapuje, ze na
lezají vše malým a nízkým dle svých
vznešených názorů a nebeských tu
žeb? Když tak probírají všeliké stvo—
ření, od hvězdy až po květ jediného
dne, nežastavují se u ničeho, věnují
tvorům sotva pohled, úsměv jediný
všem odpovídajíce: Krásný jsi, dobrý
jsi, ale nejsi můj Bůh!

trosek zřícené minulosti a ze
sklamaných nadějí vystavěli si v naší
době praví křesťané v srdcích oltář a
na ten povýšili Onoho, jenž jediný
neklame. Jsoůce odpoutání ode všeho
nahodilého, jak dí _kíásný výrok Pís
ma, že „jejich život spojený s Bohem
neustává růsti víc a víc až ke sklonku
jejich dnů.“ \

Nedovedu řící, bylo-li za mé mla
dosti populálnějšíl'o jména v EviOpě
nad oslavovaněřýo Silvia Pellica "po
vydání jeho'knihy Miei,Prigíďní (Má
vězení). Muž ten snil o osvoto'zcní své
vlasti. Ze sna toho se probudil v
„olověných žalářích“ benátských a
za závorami Spilberku v Bině. Fo
tďm se slávou spisovatelskou dosta
vila se i popularita. Ale což byla sláva
v očích t'o'kotó velikého křesťana

když devítileté věznění vštípilo mu
v srdce lásku k Bohu samému? [ do
brořečil utrpení.., Jednomu příteli
v Paříži píše 12. března 1840: „Moje
mladóst byla jen horování, hrdostí
nicotná filcsofíe, šílené rozhazování
mých světáckých myšlenek. Abych
poznal Boha, bylo mi třeba desíti
letého hrobu. V děsném tom tichu
slyším pravdu, vidím její božskou
kráSu. Nedovedu ani dosti velebiti
Pána. Jeho zdánlivý hněv byl jen
lásktmf“ Dne 31. ledna 1854 blízekjsa
smrti, poslal kmet pro svéhó' zpověd
níka a vítal jej úsměvem: „Otče, cí
tím, že odcházím. Ve dv0u, třech
dnech budu v ráji .. Zhřešil-li
jsem, odčiniljsem. Když jsem na
psal knihu o svých vězeních, měl jsem
nějakou dobu marnivou myšlenku, že
jsem velikým mužem, což nebylo
pravda: toho jsem litoval celý svůj
život.“ Pbtom s klidem ve tváři,
vesel, jak ho dávno už nikdo neviděl,
dal si hlasitě předčítati modlitby u
mírajících. Když se zpovědník do
modlil, pohlédl na Silvia, Silvio .bvl
mrtev. ' \“

Vraťme se do Francie. Bylo to r.
1876. Jeden z nejslavenějších tehdy
romanopisců, Paul Féval, pozbyl všec
ko'svě jmění ve věku, kdy nelze už.
pomyslit na získání jiného. Byla to
hotOvá zkáza, která naň dolehla i na
jeho ženu a osm dětí. „Ale, můj milý,
Bůh nám zbývá,“ říkávala mu zbož
ná a šlechetná jeho chot', „trestá-li
nás, to proto, že nás miluje.“ _
„Cože, Bůh rrne miluje! Bůh mne.
milujel“ opakoval zoufalec. A od té
dOby frivolní spíš romanopisec nežil,
nepsal už než pro Boha a jehb službu.
Říkával: „Kdybyste věděli, jak slad
ko je modlit se a nemyslit nic jiného,
než, na lásku Boží, když člověk žil
dřív oslavě světské lásky lidí!“ Místo
spisovatele po'hana měli jsme spiso
vatele křesíanského. Bůh je rek, který
se nejraději zmocňuje-pevnošti pro
lomením hradeb.

Zklamání politická, zármutky vla
stcnců, tot trpký chléb našich revo-j
lučních dob. Dvě léta před smrti, 18.'
září 1818, vzpomíná hrabě de Maistre
někdejší Evropy a patří na současnou
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'a on, takovývěštec, neodvažuje se
předvídat a předpovídat, jaká bude
Evropa- v budoucnosti-. Píše: „Co

jsem viděl ve svém věku? Šilenství a
zločiny. A ptám se: co uhlídám? Zdá
se, že té doby je nám zapovězena
všeliká naděje. Příliš brzy či příliš
pozdě jsme se octli na světě, zakusili
jsme všech hrůz bouře a nemohli
užíti slunka, které vzejde teprv nad
našimi hroby. Bůh zajisté nedopustil
takových převratů, aby sám nečinil
ničeho. Ale co učiniř“ NCXÍ, čeká.
Ví pouze tolik, že „Bůh nesmazuje,
leč aby napsal.“ Ale co napíše? A
veleduch želí jen, že umře dřív, než
přečtete toto písmo Boží.

Bolest vlastence a to podobná
bolest vyjádřena jest v posledním li
stu Berryerově') hraběti Chambor
dovi ze dne 18. listopadu 1868: „Můj
králi, praví „se mi, že se blíží má po

lední hodinka. Umírám v žalu, žo
jsem se nedočkal triumfu vašich dě
dičných práv, která by oprávnila vý
voj svobod, jichž Francie potřebuje.
Odnáším do nebe své modlitby za
blaho Vašeho Veličenstva, královny a
naší drahé Francie. A aby nebyly ne
hodny vyslyšení u Boha, opouštím
svět, jsa vyzbrojen všemi zbraněmi
náboženství. S Bohem, sire, Bůh vás
opatruj a zachraň Franciil“

A jiný žal, týkající se života ve
řejného, služby v církvi a .vlasti.
Montalembert nikdy se neutěšil vida
se odstrčena s tribuny politické, na
níž po dvacet let sváděl tak skvělé
půtky pro Boha a svobodu. Lacor
daire, který dobrovolně opustil svou
kazatelnu v Notre-Dame, ví, kde lze
nalézti klid srdce. „Příteli — píše mu
— Cicero, když se uchýlil do svého
Tuskula, daleko od proslaveného řeč
niště, když psal pokojné stránky své
filosofie, zdál semi vždy krásnou po
tavou starověku. Nuže,-my křesťané,
máme v samotě, čeho Cicero neměl,
máme sílu a moc dobra, jež složena
v_duši z bludu vymaněné a sjedno
cené s Bohem. Ani byste nevěřil, jak

1) Advokát Berryer ( 790- 868) stou
penec vévody do Bordeaux, který jako nápadník .
trůnuírancouzského žil v Rakousku pode jménem
hr. Chamborda.

děkuji Bohu, že mi pOpřálútěchy osa.
mocenosti. Jak bych byl dnes nesta
sten, kdybych nemiloVal klidné slávy
Skryté neokázalostii“

A konečně je i žal z toho, co ne
'mohlo býti dokončeno, a přečasto také
trud nad zhroucenými podniky. 1 o
takové trýzni nám svědčí Lacordaire
a udává prostředky proti ní: „Když
člďvěk ztrávil svůj život v nazištné
práci a na, konci dlouhé nečinnosti
vidí, že nesnáze převažují jeho tužby
a úsilí, tu duše, třeba stále lne k dobru
přece pociťuje trpkost oběti, jíž vý
sledky neodpovidají.“ A hned doklá
dá: „Ale obrací se k Bohu ve sklíče
nosti, kterou ctnost sice zavrhuje, ale
dobrota Boží promíjí.“

A co mne se týče, znám bratře,
ještě větší lítost a krutější zklamání,
než ze ztracených dnů a neuskuteč
něných počinů; je to žal nad potaž
kou pravdy a ctnosti, jichžto jsme
služebníky, ale služebníky bezmoc
nými a vždy odstrkovanými; Po
slyšte, co dí P. Gratryljz „O Bože,
jak bolno vědět, že mám pravdu, že
hájím Spravedlnost a vidět, jak 210
a temnoty je přemáhají, po nich šla
pou a cítit záro'veň, jak síly duše,
zdesateronásobn ěny rozhorlením a tře
ba-li odvahou až na smrt, ničeho ne
zmohou! Ach, tot vrchol bolesti a
malomyslnostii“ A to je žal přítom
nosti, našich starých dnů." -_

Ale takové porážky týkají se
vlastně Boha. On pfk je sh0vívavý,
protože věčný. Pravda, ovšem jsou
to i naše porážky. Ale Bůh, jenž nás
poctil úkolem, bychom pro jeho věc
bojovali, neslíbil nám hned šťastného
vítězství. A nejčistší, protože nejne
zištnějš'i sláva ona jest, jež pozůstává
v připravování triumfů, jichž nepo
známe. Co__dozdaru, záleží na jedi
ném, aby pďvinno'št byla vyplněna a
a svědomí čisto. & _

Budiž třeba vše ztraceno kromě
cti! - , .

A potom bývá úspěch vždycky
také čestný? Když člověkdospěl štast
ně k cíli a pohlédne za sebe, zda se,

1) Aug Gutry, znamenitý bohovědce &
filosof (1805—73)
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leckdy nepřihodí, že krem nadání vle
če ssebou, třeba__j,enomna rubu svého
roucha slávy, trochu prachu z cesty,
ne-li bláta z kolejí? Ro'stand dí v „Cy
ranu“:

Tu vizte: když se příliš v žití daří,
ač právě zločin duše nesmutí,
přec tisíc drobných cítit nechutí,
jež ne-li výčitku, přec trýzeň tají.
U plášťů vévodských i v hranostaji
zklamaní hojných, želů chřetí lem,
když jde se poschodišti nádherném.
A tak i vám, když zvolna jdete svistí
na hávu smutečním uvadlé listí.

To je stín, který vrhají na stáří
klamy a žaly života, přítmí, které
mlhy pozdních dnů podzimních šíří

nad tímto slzavým _údolím. Když
jsem se včera procházel polem, viděl
jsem šedé jejich pruhy, _jak těžkými
mraky halily nejprve údol, potom va
lily temný svůj chlad na úbočí a po
sléze zabraly ce'ý širý kraj ve svůj
ponurý, nesmírný smutek, Tu mě1
každý lístek na stromě, každé stéblo
trávy, všecko všudy mělo svou slzu.
A i mou duši to proniklo, že sesmut
něla, zaslzela.

Ale pole mají, bohudík, ještě ji
nakOu symboliku . .. Pohovořme si o
ní. Promluvme o uchýlení se na ven
ko'v, o jeho'klidu, dobrých stránkách,
poučeních, povinnostech. ! to se hodí
k zábavě, když den se chýlí k večeru.

(P. d.)

W
A“. M. KADLčA'KovÁ.

nHDĚL DÁHĚ.

ichý večer v kraj se snáší,
v duši klid se vkládá,
lučiny se v mlhy halí,
rosa na ně padá.

A v tu chvíli _„Anděl Páně“
s věže zahlaholí,
zvuky krásné vítr nese,
přes hory & doly.

A v tu chvíli v kraji celém,
zmlká všecko žití, '
Matku Boží vroucím Zdrávas,
vše jde pozdraviti—.

A když slední úder zvonu,
zavzní s Věže tiše,
v sladkém spánku vše si hoví,
a pokojně dýše.

,Anděl" Páně“ krajem letí.
v duši klid se vrací,
novou sílu v modlitbě té,
vyprosím si k práci.
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Bičtwání Pána.
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Pokora Panny Marie.
Napul 1311“ Z 11l n ! l.

0 svátku Zvěstování Panny Ma
rie vzpomínáme na událost, která__se
přihodila v městě Nazaretě. Z roz
kaZu Božího pozdravilanděl Marii
sloiry: „Zdráva buď, milosti plná, Pán
s teb0u, požehnaná's ty mezi ženami.
Ona pak (uzřevšijej) užasla nad řečí
jeho a myslila, jaké.by to bylópozdra
vení.“ Luk. 1, 28. 29. Uslyševši pak
vše, nazvala se Maria „dívkou Páně“.
Luk, -1, 38. Maria, která Se nazvala
dívkou Páně, stala se pak Paní celého
světa, Tak'po'výšil a odměnil Bůh
Dokomdu Marii; tak ctí a oslavuje
Bůh ctnost pokory,

Svatá Zita, která byla po 48 let
služk0u v rodině Fatinelli, bydlící v

.italském městě Lucca, byla po celý
svůj život vzorem pravé pokory. Ku
každému chovala se s' takovou skrom
ností, jako by byla jeho podřízenou.
Billa.-lis kým na cestě anebo při práci,
odpo'vídala jenom „na to. nač .bvla
tázána; mluvila jen, co_bylo potřebno;
stála, chodila a odpočívala tak, že
se to každémulíbilo; její obyčejnou
průpovědí bylo: „Jak liboí“ Každé
její slovo. každý pohyb, všechno její
vnější chování jevilo skromnost, již
v srdci nošila a ze srdce vycházela.
Bylo-li slvšeti, že ji někdo chválil
anebo dokonce podiv nad ní vyslo
voval. tu polila se jeií tvář ruměn
cem studu a cítila se všecka nešťastna.
Ale dostala-li důtku, ddmluvu, byla-li
uražena, poháněna, rozehřála se a.
prosila za prominutí. Rozzlobila-li se
paní nebo pán anebo někdo z do
mácích a dával—lilna jevo zloSt svo'u

' neobyčejným slovy, vrhla se mu k
nohám a prosila za odpuštění. aniž
měla nejmenší vinv. A tu se stávalo,
že bylo zneužito od spdluslužebných
někdy její trpělivosti a skromnosti;
na příklad poslali ji za prudkého
deště, kdy se lily s oblaků proudy
vody, někam daleko a poničili, aby
přinesla jistou věc;'myslili, že Zita

důkladně'romokne a že tak budoumíti s ní kratochvíli. Zita šla oka
mžitě, nijak se nerozpakujíc a ač ne

měla sebou žádného deštníku, vrátila
se, jak byla vyšla, suchá, aniž se jí
dotkl déšť, což způsobilo, že postou
pila značně ve vážnosti a byla pova
žována za svat0u.

Známjest sice příklad velké po
kory ze života našeho svatého krajana
a . patrona sv. Klementa HOíbauera,
ale protože dobré a krásné máme-dle
výroku učence Platona poslouchati ne
jednou, ale dvakráte i třikráte opa
kuji ho: byv vysvěcen ve věku 35

“let na kněze v ltalii, v městě Veroli,
chtěl zůstati ve své širší vlasti v teh
dejším Rakovsku a tu pracovati o
spáse nesmrtelných duší, ale musil
odejíti a odebral se do Varšavy, která
byla tehdy hlavním městem králov
ství polského. Tehdejší král Stanislav
ll. Poniatowský velmi si oblíbil Hof
bauera a chtěje uznati také nějakým
zjevným způsobem jeho zásluhy, sám
mu osobně odevzdal vysoký řád' Bí
lého Orla. Ho-fbauer přijal ho sice,
nechtěje nijak uraziti krále, ale z po
kory “honikdy nenosil &vůbec nikdo
o tomto vyznamenání nevěděl, až ho
našli po jeho smrti. Jednou chodil
Hofbauer po h_dstincich-varšavských
a sbíral almužnu"pro své studentya
sirotky, které přijala živil. Jeden roz
jařený host však naplil mu do obli
če\je. Hofbauer zůstal klidný,“ neroz
ho—rlilse, jakoby se nic nestalo,_ utřel
si slinu a řekl- „To bylo pro mne,
nyní mi, prosím, dejte něco pro mé
chudé !“ 'A pokora tato měla skvě'ný
výsledek. Host se okamžitě vzpama
toval, uznal svou 'surovost a zůstal
vždy přítelem Hofbaurovým.

Velkou úlohu má Maria vnaší
svaté víře. Byla zahájena pozdravem,
který k ní pronesl anděl, osloviv ji'
slovy: Zdrávas Maria! ' \

Stále se potvrzuje pravdivostslov
sv. Pavla, řkoucího: „Nemáme zde
města zůstávajícíro, nýbrž hledáme
budoucího“ K Židům 13,14. Mnozí
již myslili, že staví tu na světě pro
věčnost! Bohatý Říman Piso vystavěl
si skvostný palác s přepychem ne
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'z'vyklým,rnčl při něm obrovskou, po
dle tehdejšího vkusu zařízenou za
hradu, v níž nechyběly vodotrysky a
vše, co patřilo ku nádhernému sídlu.
P02val si také císaře Augusta,“ který
vše prohlédl s velkým zájmem a
zvolal: Piso, děláš mi nadějí, tak jsi
stavěl, jakoby .im byl věčný! Jinak
si počínal kterýsi kalif,tojest maurský
vladař.

Vystavělnádherný palác, byljako
z říše pohádkové., ale poznávaje mar
nost všeho světa 'dal nad bránu do
kamene vyrýti slova: Jediný Bůh jest
velký! Podobně moudře počínal si
kterýsi velmož v Benátkách, který v_v
stavěv sobě na hlavní ulici skvostný
palác, dal na jeho vchod připevniti
nápis: „Ne nám, ale Tobě, () Pane,
budiž sláva a čestl“ Pro věčnost
stavěli apoštolové a Ježíš sám jim
předpověděl, že budovu, kterou vy
stavějí, nic nezničí, že „brány pe
kelné ji nepřemohou,“ Mat. 16, 18
a jinde pravil Spasitel k apoštolům:
„Aj já s vámi jsem po všecky dni až
do skonání světa.“ Mat. 28 20. Z
dvanácti obrovských balvanů skládá
se základ naší svaté církve, který u
pevnili krví svou svatí apoštolové.
Nemá nepravdu, když píše jistý spiso
vatel: na prvním balvanu této věčně
trvající budovyjes't zaznamenánojmé
no Boha Otce, na druhém Boha Syna,
na třetím Boha Ducha svatého a na
čtvrtém jméno Panny, ze které se
zrodil Ježíš.

„Maria užisla nad řečí andělo
vou a myslila, jaké by to bylo po
zdravení.“ Luk. 1, 29. Pozdravem
tímto bylo uznáno od samého Boha,
že hodnost Marie jest nade všechny
stvořené tvory, že jest, jak se mo—
dlíme v litanii loretánské, „Královnou
všech andělů, všech svatých“. Když
dorostl francouzský král Ludvík XV.,
vyvolili mu jeho rodiče za nevěstu
dceru sesazeného krále polského Les
zinského, Marii Leszinskou. V oněch
dobách nebylo větší cti, kterése mohlo
dostati osobě ženské, než, že byla
vyvolrna za choť krále francouzského,
tehdy ve světě prvního a nej mocněj
šího. Bylo tedy obrovské překvapení
pro rodinu sesazeného krále, když
obdržel tuto čestnou zprávu. Leszin

ský vstoupil do světnice, v níž byly
jeho chot' a dcera a pravil jim:„,Po
klekněte a děkujte Bohu! Mám pro
vás radostnou zprávu!“ Zbožná a
hodná dcera měla na mysli pouze
blaho svého otce a pravila: „Otče,
budete králem polskýmř“ „Nikoliv,“
zněla odpověď, „ale ty budeš l'ran
coužskou královnoul“

Jak jest vznešená Královna nebe
a země nad královnu pozemskou!
Proto bylo překvapení Panny Marie
nevypsatelně veliké, když zvěstoval
jí anděl poselství a řekl: „Zdrávas
Maria, porodíš syna a nazveš jméno
jeho Ježíš.“ Luk. 1, 31. Býti Kra—
lovnou nebe, jest zajisté nej_většíčest,
která mohla se státi lidskému tvoru.
Není proto divu, že Maria, osvícená
Duchemsvatým, pravila: „Pán vzhlédl
na ponížení služebnice své, neboť aj,
od této chvíle blahoslaviti mne budou
všecka pokolení.“ Luk. 1, 48. “

Služne Bohu, ctěme matku svou
Marii vždy, ale hlavně ve svém mládí,
aby naše stáří bylo pak požehnáno
a—my žili v milosti Boží. Podle pří
kladu Marie buďme pokorni, pamět
livi slov Písma: „Nebot' každý, kdo
se povyšuje, bude ponížen a kdo se
ponižuje, bude povýšen.“ Luk. 14, 11.

Ve Španělsku čítají mezi svá nej
větší a nejznamenitější poutní mari
ánská místa horu a klášter Montserrat.
Jednou byl tam cizinec, kterého vodil
domácí kněz po-svatyni a po celém
klášteře. Byly za hlavním oltářem;
tu se mnich zastavil a zvolal radost
ným hlasem. „Vease la nostra biblio
teca! Ejhle, naše knihovnal“ Cizinec
byl překvapen a díval se, kde jsou
skříně, kde knihy, též si myslil, že
snad teprve ho povede do knihovny,
a pátral, kde jSOunějaké dvéře, jichž
však nebylo nikde pozoiovati. Stáli
v uzounké chodbičce. Podivná to
knihovna bez knih, myslil si!_Alé tu
mu napadlo: jaká skvostná a původní
myšlenka! Ano, není skvostnější —
knihovny nad zde umístěnOu! Tisíce
tisíců malých a větších tabulek tuto
umístěných jsou skutečně knihy, v
nichž se do'čítáme, jak patronka Ka
talohie jest svému lidu milou a vždy
pomáhající matkou! Kráčeli dále a
stále se před mnii ukazovaly nové a
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další knihy mariánské. Jsou tam všeclvr—ny možné odznaky bídy lidské,
všech podobách a v ohromném množ
ství Berla na berli, voskový úd je
den na druhém. Pak lidské vlasy,
hnáty, všelikě nástroje, ba i řetězy
zajatců a uvězněných. Tuto zase koule
z pušek i děl, tam meče, šavle píky
od vojáků, kteří děkují takto své

-„Madonna de las Batallas“, ,Matce
bojů“ za zachránění. Tarro, kde se.
setkává více chodeb, visí prapory
vojenské a soukromé, z nichž rrnohě
jsou prostříleny četnými koulemi. Zpí
vají neslyšitelnou píseň své „Virgen
delas Victorias“,svě „válečné Panně“.

Pozdvihněme zrak svůj Vzhůru! Tam
na stropě visí bezčetné lodičky, uměle
a neuměle vyřezaná, jako diky plavců,
že unikli rozbouřenému rrto'ři. Kolik
bídy lidské a nouze uklidnilo milo
srdně srdce Marie! Umlkli již na věky
přemnozí,snad všichni dárcové těchto
zajímavých knih, ale jejich hlasy hlá
sají na všechny věky slávu mocné
Matky, zpívajice k Její poctě nikdy
neumlkajíci Chvalozpěvy.

Připojme se i my k nim, prosíce
vznešenou Pannu, aby i nás vzala
pod svou motnOu ochranu a pomá
hala nám po všechny dny našeho ži
vota až do naší smrti. Amen.

MARIE TESAŘOVÁ, vzpomínm.
(Věnována mému dobrodinci)

B nes hlava má se smutkem kloní,
kdy na Vás vřele vzpomínám

00 C a myslí mou se mraky honí,
a slzy zmáčí bledou skráň.

Jak potůček, jenž hravě plyne,
a ničeho .se neleká,
tak mysl má se k Tobě vine,
Ty Lásko Boží odvěká!

Jak dítě, které v klínu matky,
si s blahou hraje rozkoší,
tak pne se v touze duch můj vratký,
nad světa zrádné úbočí.

Můj Bože, k Tobě zraky zvedám,
a jednou prosbou,.chví se hruď:
u Tebe, Bože, pomoc hledám,
Ty, lékař dobrý jemu buď!

ó, dej mu zdraví, poklad zase,
já-v oběť za něho se dám!
By dále mohl “v ctnosti dráze,
Ti vodit duše 'v nebes stan.

0 0.0.0 0.00:00:0 0:00:0

Jiří Belanger.
Život napsaný P. Aníganem podává Jan '1'a gl ia l'e r r o.

Část

IX. Novicmistr.

Nějaký čas byl neunavný apoštol
sled0ván myšltnkbu, že Panna Maria
něco neobyčejnélo žádá od llělíO.
Psal o tom-důvěrnému příteli a do
dal: „Musim mlčeti, abych slyšel, co
Maria mluvi ke rrněf“ Modlil Se hor
livě a_pomyšlel na to, s přítelem ně

II.
kolik dní pobýti o samotě u Panny
Marie v Chartres, jestli mu to dOvólí
představení. Jeto předtuchy hó ne
sklamaly. Panna Maria chtěla irluvit
k vě nému svému Služebnikoví a více
než dosud od něho ;;ádati. Cn však
netušil že se jedná o d\ojí ob t o
obět zdraví i činnosti. i tak plodné
činno'sti u vojáků, která mu byla tak
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drahou. Byly to oběti nejkrušnější,
jaké rrohl přinésti.

Přál si urrořiti se prací pro věc
Boží a zájmy Panny Marie. Nyní se
to stávalo skutkem. Netuše nic. byl
u konce se svými silami. Z počátku
ho jeho horliiost klamala. ! jiným
se tak vedlo;

První krátká doba odpočinku ně
kolika neděl vrátila mu vzezření zdra
vé a on spěchal ho použiti. V září
vrátila se nerroc, jež ho p_řivedla
blízko'smiti. Rok v ovzduší domácím
plo'žitý v dobrém ošetřování nevrátil
mu sice zdraví úplného, ale póšilnil
ho poněkud. Přece však bylo všem,
mimo něho, zřejmo, že jest konec,
5 namáhavou činností posledních tř'
nácti let, ano s veškerým apoštolátem
u jeho milých vojáků. Při silách vy
čerpaných potřeboval klidnélo způ
sobu života, úřadu, s nímž se dala
spojiti laskavá péče.

_Panna Maria předešla jelo přání
a ponechala mu pro jeho poslední léta
ještě plodnější úřad, než předcháze
jící, totiž výchovu apoštolů pro lid
a armádu.

V'této době zemřel totiž zbožný
a výborný P. Jardin, jeho bývalý
novicmistr, jenž byl ředitelem továr
ny, a začal bohoslo'vi studo'vati ve
francouzském semináři; v a'poštolském
životě řeholním věnoval se spáse děl

níků. P. Belanger byl doja't smrtí
muže, jehož ctil a miloval. P. Jardin
vážil si svéhobývalého žáka, jejž za
světce považo'val a doporučil ho před
svou smrtí představené-mu za ná
stupce svého, [ novicové sami šeptali
si všichni totéž jméno: P. Belanger.
Nedoi/edli přání svoje utajiti, a když
jim dali na pováženou, že zdraví jeho
jest příliš chatrné, tu slibovali, že o
něho bud0u pečovati a vvnasnaží se
ho uspokojiti. Zdálo se jim, jakoby
po'uhá přítomnost jeto jim všecko
nahradila. Tato přání souhlasila o
statně s úmysly představených.

P. Belanger netušil ani nejmenší
ho o tom. Řeholní bratr ho navštívil.
Zbožný nerrocný četl-právě s rozní
cením život sv. Alfonse. Svěřil se
příteli, že slova o p'oviciátě ho- pře
kvapila a pravil: „Uřad novicmistra
zdá se mi ještě hrdznější nežli úřad

představeného kongregace.“ Při tom
ovšem nemyslel nikterak na sebe.
Když vešli, o farního kostela, kde
navštívili božského Spasitele, šeptnul
mu: „Proste Boha, aby vám neuložil
přiliš těžkého břemene.“ Tu změnil
barvu a obličej nabyl výrazu překva
peni. Až vyšli, tázal se, co by slova
ta měla znamenat. Bylo možno mu
to zatajiti, poněvadž _senecítil schop
ným pro úřad mistra. Teprve po ně
kolika dnech se s hrůzou dověděl,
jaké úmyslvs ním mají. Všechensklí
čen, nechtěl věřit„ že by, to bylo
vážn ěmíněno, ale konečně tomu musel
uvěřiti.

Především chtěl ulehčit svému
svědomí, “přednášeje námitky. jež po
važoval za nevyvratné, poněvadž ve
svých očích byl posledním, na kte
rého by měla připadno'uti volba. „Vá
hal jsem Vám řádky předcházející
psáti,“ dodal, „nebot nechci nikterak
zasahovati do rozhodnutí, abych poz
ději v každé bídě a nesnází mohl
prositi Pána Boha. abv mi pomohl.
Z druhé strany však zdá se býti mou
povinností, svěřiti se Vám se všemi
svými obavami. Modlete se za mne!
Proste Pannu Marii, abych se nikdy
nelekal obětí, již žádá ode rrne! My
slil isem vždycky na to, že mne dobrá
Matka odstraní z Arrasu. kde se tak
snadno a příjerrnědalo činiti dobré,
protože všichni jsou přímiví spolku
vojenskému“

Pak psal svému bývalému zpo
vědniku ve velkém semináři a otevřel
mu celé své srdce. Ctihodný kněz na
pomenul ho k přesné a ochotně po—
slušnosti. Teď se rrodlil dlouho před
obrazem Panny Marie zázračné. v
Saint-Omera oddal se pak úplně vůli
Boží a jehoMatky nejsvětější.

Bvla to obět' těžká, ale zbožný
l<něz ji přinesl s obvyklou velkomvsl
no'stí a pevnosti. Jakmile mu lékaři
dovolili cestovati, nastoupil svůj nový
úřad, méně znepokojen svým zdravim,
jako tím, (“onazýval svou neschop
ností a nedostatečnosti.

V no'viciátě, více než všude jinde,
jeho příchod byl považován za zřej
rrou milost Panny Marie. Prvni shro
rráždění, jež kohal, zanechalo v du
ších do'jem nehynoucí.- Začal tím, že
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prohlásil svým n0vicům, že jeho první
úřední výkon mezi nimi jest, složiti
úřad, jejž na něho právě vložili jeho
představení. Připomněl, že svatá Te
rcsie, kdykoliv klášter založila, sošku
Panny Marie postavila na místo pri
orky, a dodal, že své zřelnutí složí
v ruce nebeské Matky. „Ona bude
mistryní no'viců a udělá z nás svaté.“
Tato sl'ďva mluvil tak dojatým a pře
svědčeným hlasem, že iřned si získal
srdce všecka. _

Svatá Teresie, jelio oblíbená své.
tice, vyjádřila jednou svým duchov
ním dcerám u svatého Jo'sefa v Avile
přání, aby jejich malý klášterek se
stal Pánu milO-uzahrádkou, v němž
by se potěšil za nevděk lidský. P.
Belanger byl nadšen t0uto dojemnou
myšlenkou a představil ji jako ideál
svým novým dítkám. „Náš dům se
všemi obyvateli musí zarmouceným
zrakům Páně a jeho svaté Matky po
skytovati útěšný odpočinek, a náš
noviciát musí se státi místem, kde
jich na zemi nejvíce milují.“ Ce10u
svou snahu věnoval zbožný kněz, by
uskutečnil tento ideál, jejž často při
pomínal. _

Jeho první nauka byla příkla
dem. Jako Spasitel začal přesností
vzornou, třebas ho“ představení na
pómínali, by šetřil svých sil. Od za
čátku jevilse jako vzor .umrtvení,
lásky, pokory a záliby v chudobě.
To se dělo“v takovém stupni, že u
noviců, kteří ho viděli &slyšeli každé
hodiny, se utvořilo přesvědčení, že
Panna Maria jim pdslala velikého
světce. Jeden'z nich řekl: „Ve všem,
co; činil, měli jsme vzor. Nezpozoro—
val jsem u něho ani jednoho činu.
jenž by nám nemohl býti příkladem.“

Jako-muž pevných zásad, měl za
to, že musejí býti základem každé ryzí
ctnOSti,_,a přičiňoval se vštípiti je
svým novicůrn._„První jeho zásada
byla, že sláva Bo'ží musí všecko před
cházeti; že zvláště řeholník zavázán
jest, ji klásti na první místo. Tu byl

_ nejvýmluvnějším, když jednal o tom
to velikém předmětu, a často se vracel
k němu, že tvořil základ jeho celé
nauky. ; ,

Bohu dáti opět místo, jež mu ná
leží ve světěi v každé jednotlivé duši,

byla jeho snaha nejhorlivější. U ve
dení duší byla jeho první starost, pře
máhati sobectví a nahrazovat ho tou
hou po cti aslávě Boží. Často říkával:
„Jsme revolucionáři, neboť stále dá
váme přednost svému štěstí před zá
jmy Božími, Stvořil nás především,
abychom ho poznali a jemu 510užili.
Naše spása srrí toliko býti následkem
jeho vlády v duších. V knize života
jest naše štěstí toliko na rubu na
psáno, čest a sláva Bozí zaujímá první
stránku.“

Rozčildšval se nemálo nad hroz
ným zákonem z r. 1901 proti-nábo
ženským kongregacím. Když bylo
rozhodnuto, že jeho kongregace -ra
ději všecko vytrpí, než by žádala od
satana a jeho pochopů dovolení Boha
milovati v jeho chudých a dobré či
niti, tu zvolalž „Jaké štěstí! Jest dů
ležito pro čest a slávu Bo'ží, odporo
vati zákonu nespravedlivému. Činíme
to? Tím lépe! Čest a sláva Boží nade
všecko! At žije Bůhl“ _Rád' připbmí
nal místa Písma svatého, v nichž Pán
Bůh prohlašuje svou vrchní vládu:
„Já jsem Hospodin Bůh, a nen'íjiného
vedle mne. Své cti nedám jinému.“ '

Stále vštěpoval n0vicům pro po'z
dější život naučení řka: „Kažte ()
Bohu samém, o právech Božích, člo
věk má jen právo na peklo.“ Též jim
radil, aby studOvali horlivě knížečku
nadepsanďu „At žije Bůhl“ jež ob
sahuje tyto nauky.

Bolelo ho trpce, slyšel-li _rouhavé
řeči o, Bohu a Panně Marii. asto mu
vyklouzla slova vyňata ze spisů svět
cův aneb čerpaná z vlastního, milují
cího srdce: „Ubohý Ježíš, kdo myslí
na něho, kdo podporuje jeho zájmy?
Učinil vše, aby byl milován, a On
nemá přátel! Dábcl nic nevykonal,
aby srdce přivábil, a má nesčetné
přívržence.“

Žíznil po pokoření nepřátel Bo
“žích a pronásledovatelů cirkve. Do
volával se božské spravedlnosti a
p_rahl, by viděl soudný den, kdy práVa
Boží konečně a navždy zvítězí.

Všemožně vštěpoval svým žákům
pocit, jejž sám měl, jenž pronikal
všecky jeho činy a celý jeho život:
Něžndšt k Bohu a k Panně Marii. Ta 
to něžnost ukazovala se zvláště tím ,

„W)\1'
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že vyhledával vše, co osla\o'\alo Boha.
Rád předstawval za příklad domek
nazaretský řka: „tam se nnolo ne
mluvilo. A o čem semluvilo? O cti a
slávě Otce nebeského. “ Stále rrěl na
itech slma evangelia: „Hledejte nej
prve království Božího a sprav edlnost
jeho, a toto všeclo bude \an při
dám.“ A poněvadž se považoval za
nesclopna, novice pionikmLti touto
velikOu myšlenkOU,naporrínalje, aby
každý den při ranní nodlitbě p:osili
o lásku plO čest a slávu Boz'í105\ětlo,
by po:ozuměli jejírru významu vzne
šenérru.

Jak své dítky hleděl naplňovat
láskou k Matce nebeské! Z\dlil Pannu
Marii za novicmistryni a jí skutečně
vyhradil toto místo. Vše se dělo pod
jejírr-a očima a v jejím smyslu. Její
5\átky slaveny okázale v noviciátě.
Se zvláštní nádherou sla\en první
svátek Zvěstování Pa.nny Marie. Bý
valy n0\ic vypia\o'val: „Den 25. břez
na 1901 je-st plO nne nezapomenutel
ný. O půlnoci zazpíval náš milý mistr
Anděl Páně. Pak zpíval evangelium
o vtělení. Zdál se celý proměněný.
Víra, láska, radost zářila z jeho t\áře
a zněla z jeho hlasů. V této panátně
.noci za.S\ětil před vystavenou nej—
5\ětější Svátosti sla\ně a úředněSvůj
noviciát Panně Marii _řka: „Svatá
Panno Malia, Matko Boží a Matko
má, já představený noviciátu klečím
pokomě před tebOu, abych ti v slav
ném holdu mé péči S\ ěřený dům
daiovala zasvětil. Račlo vy\oliti za
svůj oblíbený příbytek! Ode\zda\ am
ti klíče kněmu. Odnynějška ne\ znam
jšně Paní, než tebe!? Fak zas\ětil
Panně Marii všecky obyvatele s tě
lem i &duší. „Kéž jest u všech duch

__iiozum zdravý, srdce čisté a velko
myslné, vůle silná a přímá! Pomoz
jdoueím po cestě ctnosti, by Spěšně
se dostali ku předu! Podporuj ty, jimž
třeba odvahy přidati, a neomuštěj
ony, kteří jsou slabí, aby opět ne
padli! Jenom takové vypuď, kteří by
byli nedbali v službě _Boží a později
neposlušnosti aneb nedostatkem lásky
bratrské by byli příčinOuzkázy pro
mnohé, příčinou hanby pio kongre
gaci, jejich matku! O Maria, vládní

.,

nad námi všemi! Kráčíne ro obtíž
ných cestácb,sspravuj naše kioky, buď
nám Matkou dobre rady !“

Pak jí doporucoval chedó, dělní
ky, \ojáky, jež nazý\á svými bia
tiími.“ V hío7rém zrretku myšlenek,
jenž ovládá tolik srdcí, dej at uslyší
tvůj sladký a mo<ný hlas, a jdou za
teb0u, neboť jest to hlas noudiosti,'a pomají sladké štěstí, jel oz piarre
nem jsi ty, miloWná Matko dělníkův
a. \ojákůl“

Ke ] onci piohlásil, ze všichni pří
tomní vše, co mají, jí k notoum sklá
dají, a že není ani jednoho, jenž by
jí nenáležel a skrze ni jejímu božské
mu Synu. Celý den minul v klanění
se nejsvětější Svátosti a v Společnosti
Panny Marie. „Jak štastni jsme byli
v těchto l.odinách,“ vyp1a\0val poz
ději P. Belanger. „Panna Maria dlela
skutečně mezi námi. Víia nám dávala
viděti ji všude a ve všem.“

Ale nejen po slávě Boží a Panny
Marie toužil, též cti, 5\obody a práv
svaté církve se zastával neohioženě.
Vznešené. a nadpřiiozené myšlenky
mistzo'vy radostně & horlivě přijímaly
duše vyvolené, jeho péči svěřené. Bůh
a Maria zaujímali \íc a více všecko
místo. A čistá láska, jež klíčila ve
všech těchto mladých srdcích, ukazo
vala se ve skvělých projevech víry a
lásky, zvláštěknejsv. Svátosti. Zbož
nému knězi nelíbila se neurčitost a
neiozlodnost. Měl podstatně praktic
ko'u \íru.

Viděli jsme již, jak velice měl
dar, vštípiti svým vojákům Vio'íicí
lásku k nejsv. SvátOSti. V noviciátě
opakovaly se tyto divy, ano ještě
větší se ukázaly. Pio něho nebyla
nejsvětější S\átost předrrětem prostě
pobožnosti, byla celým náboženstvím,
byla Bohem k nám se přiblíživším.
Proto chtěl, aby novicové na nej5\ě
tější S\ átost nepohlíželi jako na věc,
ale na ži\ou osobu. Rád vypra\oval
pěknOu událost o starostovi, jenž při
sčítání lidu ve svém městě napsal na
pr\ní místo seznamu obyvatelst\a
nejsvětější jméno Pána Ježíše Krista.
Neučinilse jejich spoluobčanem, když
zvolil svůj příbytek mezi nimi?

(P. d.)
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A. M. KADLčÁxovÁ.

CHTĚLH BYCH . ,.

G htěla bych se vznésti Tam bych chtěla 'Bohu,
do těch modrých výší, sloužit bez ustání,

“ 0 ( kde se zpěv skřivánčí, , a _zřít jeho slávu,
zvolna ztrácí, tiší. v nebi do skonání.

Tam bych chtěla také U podnoží jeho,
z toho světa jíti, ze všech to poslední,
tam bych chtěla šťastně, státi někde v koutku
bez všech bolů žíti. k vzkříšení den slední.

Chtěla bych se vznésti,
v modrojasné nebe,
a navždy tam' chválit,
dobrý Bože, Tebe!

\

M. T

| roč se smutkem kloní, Celá/země dřímá,
o o c hlava moje mladá? jen- tam v dálce kdesi,

zvonek s vížky zvoní, cosi duní, hřímá,
mlknou země lada.. 'a zas tichnou lesy.

Hvězdičky již září, Duše má. se chvěje,
měsíček již vyšel, oko slzou vlaží,
klid nam s-blahou tváří, štěstí v svět se směje,
s nebes výšin přišel. mne však neoblaží.

Dej mi, Bože, křídla,
abych vzlétla v nebe,
tam, kde štěstí zřídla, 
zde mne chlad tak zebe!
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Obraz Kristův.
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Oběť povolání. Dne" 24. března
1918 zemřela ctih. sestra Bathildis
z kongregace Milosrdných Sester pod
Petřínem, která přes tři léta vzorně
ošetřovala těžce nemocné vojíny na
Karlově, až zákeřná rakovina žalu
deční v útlém věku 35 let ji uvrhla
na lůžko smrtelné. Jistý kněz psal
o ní: Navštěvoval jsem ji pósledn'ích
14 dní denně. Po celou dobu choroby
neskanula ani slza z jejího oka, ne
vydral se vzdech z jejich úst. Jen
kdyz jsem se jí výslovně otázal, má--li
bolesti, odpověděla klidně: „vel ké;
velmi veliké“; ale hned líbala křížek,
který stále měla v rukou, dodávajíc:
„tot má síla, moje útěchal“ Pře

šťastnou byla, že mohla poslední čas
každodenně přijírnati nejsvětější Tělo
Páně. Vzpomínám na návštěvu v
den před sv. Josefem. Ležela jak ozá
řená, blaženě se usmívajíc „Dnes
po sv. přijímání mně božský Spasitel
udělil veliké milosti, “ pravila. Jaké?
-— tot bylo jejím tajemstvím. Otá
zána, zdali by se chtěla Uzdraviti,
rychle odvětila: „Ne, ne, ne! Já jsem
ráda, že jsem tak daleko.“ Nikdy ne
projevila žádného přání; jen denně
si vyprošovala znovu rozhřešení, do—
dávajíc: „Aby mi dal Pán Bůh milost
setrvání v dobrém až do poslední 0
výdechu“ Obírala se stále věčnosti.
Nejdůst. arcipestýř poslal hrdinné
trpitelce zvláštní požeknáníssobráz
kem a ujištěním, že se za ni modlí.
Byla touto otcovskou přímí hluboce
dojata a slibovala spláceti rrodlitbu
modlitbou. Také za kongregaci Mil.
Sester prý se bude v nebi „hodněf“
modliti. Den před úmrtím přišla její
matka. Byvši o tom zpravena, odvě
tila: „To je jen pozemská matka.“
A louěíc se, vzala matku svou za ruku
a třikráte po sobě opakovala: „Až
příjdete domů, řekněte všem, že jsem
já z celé rodiny ta nejšťastnějšíl“
A přece, jaké hrozné bolesti snášela!
Do půlnoci ještě se modlila s ošetřo—
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vatelkou; ve 4 hod. ráno (21. března)
jižádala, by u níted' zůstala, poněvadž
zemře. Noxicmistr ové vřele líbaj íc ruku
děkovala vroucně za řeholní vycho
vání. Jako ta zbožná stařenka tázala
se i umí ajítí Bathildis, co má říci,
až přijde do nebe a co tam vyřiditi.
Pak klidně usínala a právě před po
zdvilzforáním mezi mší sv. dáno v'
kostele obvyklé znamení zvonkem,
že duše spolusestry na cestě do věč
nosti. V pravdě tak umírají duše
svaté! Bohu a bližnímu zasvětila celý
svůj život, přes to očekávalo ji ještě
veliké utrpení; Batlrildis však zůstala
jako „žena silná“ v plné důvěře v
Boha až“do posledního výdechu věr
nou a byvši milosrdnbu z lásky k
Ježíši, také jistě milOsrdcnství došla.
-—Vzpor'rínám tu jiné trpítelky, sestry
Charity od Milosrdných Sester, která
koncem minulého roku 1917 také v
Pánu skonala. (Válka okosila jen za
rok 1917 32 Milosrdné Sestry sv.
Karla z pražského mateřincel) Ošetřo
vala vojíny na Smetance s nevšední
]ÍOI'IÍNOSÍÍ,Rakovinou stižena; zapo
mínala svých bolestí a snažila se jen
mi niti bolesti jiných. V poslední době,
kdy krutě strádzla, jezdila zspoň na
noc do mateřince. Při takové jedné
jízdě nedal si ujíti v elektrice spolu
jedoucí občzn poznámku k oko.-l
ním: „Ty se rrají dobře; koukejte,
jak jevypasenál“ Trpělivě obětovali
i tuto pohanu božskému Spasitelí.
Za 14 dní na to dotrpěla. A tan, kte ý
ji tehdy pohznil, žije snad dosud. Tak
soudí svět a odměňuje ty, které ve
dne v noci za pouhé. „Zaplet Bůh“
se ujímají nemocných a raněných!

Díecese brněnská čítá dle kata—
logu na rok 1918 1008 kněží. Od zří
zení diecese překročil počet kněží le
tos poprve tisíc. Poměr věku není
však příznivý. Nejvíce kněží — 281
— čítá 20—30 kněž kých let. (Desítí
letí 1890—9) Nejmlfdd“í h (počítaje
v to i bohoslovce 4. a 3. ročníku) jest
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bbuze 2-28. (Desítíletí 1910—9.) Boho
slovců jest 43; ve 2. ročníku 6, v 1.
ročníku 2. Ze 79 seminaristů koná 26
službu vojenskou. Kněží povoláno do
vojenské duchovní správy 75, z těch
se 5 do diecese vrátilo, jeden zemřel.
Tito kuráti obdrželi, dokud tu známo,
30 duchovních záslužných křížů, 3 ry
tířské řády Františka Josefa, 2 zlaté
záslužné kříže s korunou, 2 Signum
laudis. Ve stálé vojenské duchovní
správěje 7 kněží. ——V duchovnísprá
věje S77farářův a kaplanů, 120 kněží
v jiných úřadech, 76 pensistů v die
cesi. Mimo diecesi mešká za války
98 kněží. Řeholních kněží je 137, ře
holnic 507. -— Podle rodiště pochází
nejvíce kněží z děkanství třebíčského
(58), boskovského (57), jedovnického
(47), měřínského (40), slavkovského
(40). — Děkanství dačické, dinho
lecké a vranovské nedalo diecesi žád
ného kněze. Z diecese brněnské po
chází celkem 769 kněží, nejvíce z Bo
skovic a Protivanova (po 16), z Tře
bíče fara u sv. Martina 15 (ze všech
3 farností třebíčských 28). — V roce
1917 zemřelo celkem 18 kněží. — Ju
bilárů je 19, seniorem diecese je
J. M. pan prelát a děkan kapitoly
Jakub Kapusta, nar. r. 1834, na
kněze vysvěcen 1859.

Hymny a sekvence. Jak veliké je
bohatství křesťanské poesie hymnické,
o tom představy nabude ten, kdo by
prohlédl dosavadních 54 svazků mo
numentalní hymnické sbírky Ana
lecta hymnina medii aevi, jež vydá
vali slovutní hymnografové Dreves
a Blume v Lipsku v letech 1886 až
1915. Francouzský bibliograí a hym
nolog Ulysse Chevalier ve svém Re—
pertorium hymnologicum, vydaném ve
4 svazcích v Lovani 1892—1912, u
vádí duchovních básní přes 42.000.
Jest to bohatství nejenom Quantita—
tivně, nýbrž i kvalitativně veliké.
Z toho všeho množství poměně málo
obsahuje nynější Breviarium Roma
num; 149 hymnů, ale. šťastně-vole
ných.

Urážlivá “neslušnost. O neuvěři
telné. téměř spustlosti mládeže a ne
vážnosti k nábo ženství došla nás zprá

va, že za odpoledních služeb Božích
v chrámu Páně sv. Štěpána vešel tam
výrostek a využ'tkovav nepřítomnosti
ženy u hořících svíček za duše ze
mřelých, zapálil si o jednu z nich ci-.
garetu. a odešel dříve, než pozorující
ho ženy mohly zakročiti. Dorůstá
nám to pěkná naděje vlasti.

Organisace uherského katolického
tisku." Prešpurský P. Balgha, člen S.
J., navrhuje, aby se přikročilo ko
nečně k S'Oustavnému vybudOvání ka
tolického tisku uherského. Římských
katolíků jest v Uhrách asi 51—52%
celkového počtu obyvatelstva, tedy
větší polovice. Vůči tomu vliv kato
líků_na veřejný život uherský jest
nepoměně malý. Jediná politická
strana katolická v Uhrách, strana li
dová, čítá sotva 30 po'slanců z celko
vého počtu 453, tudíž něco přes 6%.
Mezi ministry, státními sekretáři bý
vají Židé i jiní nekatolíci. A také ka
toličtí ministři, státní úředníci atd.
neopováží se zjednati platndšt s_vému
stanovisku jen proto, že nestojí za
nimi organisované, disciplinovaná ka
tolická veřejnost. Jedině za takových
poměrů jest možno, že v Uhrách zne—
možněn Borkoczy, státní sekretář v
ministerstvu výučby, neohroLený vy,
znavač zásad katolických, že na bu—
dapeštské universitě a středních ško
lách uherských jso'u žáci-kongrega
cionalisté. opevržen0u, všemožně po
tupovanou menšinou. A podobné, pro
katolíky hluboce zarmucujíí poměry
vládnou v Uhrách ve všech téměř
oborech veřejného života. Nejsmut
nější jsou však poměry v tisku uher
ském, jejž katolíci, patrně nechápa
jíce jeho__výz_namu, přenechali téměř
úplně svým odpůrcům. Většina uher
ských deníků zaujímá stan0visko ka
tolické věci nepřátelské, anebo k ní
as;:oň lhostejná denníky „Világ“, „Az
Est“, „Nepszava“, „A. Nap“, „Pesti
Hirlap“ jsou pak rozhodnými odpůrci
věci katolické. Je-li pakuherské obe
ské obecenstvo vycko'váváno tako
vým tiskem, není divu, že odcizeni
jsou katolickým zásadám z valné části
také katolíci sami. P. Balgha navrhuje
založiti tiskovou společnost katolickOu
o akc. kapitálu 5—10, bude-li však
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potřebí, také 30 mil. K akciovou spo
lečnost, jež zajistila by hmotně stáva—
jící uherský list katolický, založila
další potřebně politické i odborné li
sty a angažovala štáb scerpných red
aktorů a spolupracovníků.Návth.
Balghy vyvolal v tisku uherském
značný ruch. Liberální tisk dílem
podceňuje a_kci,dílem se jí posmívá,
dílem pak ohražuje se proti dělení (?)
uherské společnosti a vnášení kon
fesijní otázky do veřejnosti.

Rakouská misie v Číně bude za
hájena našimi OO. Františkány. Do
posud stálo Rakousko hodně. pozadu
v řadě misionářů, které vypraxo
valo na vinici Páně. Drobet působil
Spolek sv. LeOpolda, drobet se dále
pro Afriku a něco pro jižní Ameriku,
ale celkem málo, ježto jsme přispí
vali jiným na jich podniky. Rakouští
Františk. zahájí po válce svou vlastní

'svého patrona a

misii v Číně ve vikariátu Jižním Hua
nanu.

Slavná knihovna“ Karmelitánská
v Bagdadě, která čítala asi 20.000
svazků o Mezopotamíi a 2753 velmi
cenných arabských rukOpisů (ze 7 až
8. století, které nebyly desud ani
kopírovány ani otištěny) celá shořela.

350. výročí narozenin sv. Aloise.
Na den 9. března 1918 připadlo 350.
výročí narozenin sv. Aloise, vzoru
studující mládeže, syna šlechtické. ro.
diny Gonzazga v Castiglione v Horní
Italii. Dnes by měla si ho mládež více
povšimnouti a býti na krásný jeho
život upozo něna, v době,kdy tolik
špíny a kalu valí se světem a strhuje
s sebou všecko. Kéž je tento světec
katolické mládeži vzorem nevinnosti
a čistoty a kéž ho následuje jako

svůj vzor zvláště
mládež studující!

©?
32

Pane Ježíši Krístel 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 vzdávaš 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, všelíké city a žádosti,
všeliké Skutky i slova svá. (Odpuetky 100 dní jednou za den- Lev XIII. S. Congr.
lndulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a
v á ž e ní si 6 is to t y 5 _rd c e 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, naši vlast & národ náš československý!

sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych. tě míloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní, jednou za měsíc, modlíme—lise to denně, odpustky plno—
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

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

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

Sv. Michaeli, archanděle, svatý Cyrille & Methode, orodujte za nás!
Heslo apoštolské: Pracovati k povznesení mravnosti.

Úmysl v březnu 1919: Pobožnest k Panně Marii.

.io'.|o ron;o..o.no-:o On:., o::ououono'

(Pokaždé odp. 300 dní.
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Ročník Llll. | Vychá1! počátkem každého měsíce. | Duben—Květen 1919
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Srdce Páně, budiž s námi, ctnostem svým nás vyučuj, veď nás země pustinami,
ve všech bidách při nás stůj. V službu Tvou dnes odchováme, sebe i své rodiny,

Tobě věrnost přisaháme do poslední hodiny.\_/\_/\_/\./\_/\M_N MfW/W'V—W .AAAAVAANWW
VW\/\/*\/ \/_\/\/WV

Jak si mame Vážiti čistoty srdce.
(Hlavní' úmysl.)

Jako kazda \álka, tak i poslední
kl'LÍá \'álka zznechala Spousty veliké
jak \e hn'otnc'n ohledt, tak i vrmav
min.. 0 hn otných škodách zde nebu
den'e jednati; ty zná a zakouší
ka;dý dobřesám;zde pojednán e více
o mami škodě. Jako Jereniáš nad
SSL—tinarri5\'até—l.o rrěsta Jerusalenia
kdysi naříkal, tak IliůŽCITGi my na
řílati nad hroznýni následky 10
Slec'ní \álky; záscdy p1a\a a Spraw
dlnosti, jakož i křesťanské mramosti
jsou takřka vymýtěny. Jako nakaž
li\a chřipka rozšířilase nál aza mav
ní jak na frontě, tak i v zápolí, jak
mezi \ojsken., tak i mezi ci\ilnini
Obyvateli hla\ně ve velkých n č.stech.
Kde rrizí náboženství křesťanské, tam
mizí také ctnost. Lidé rrnozí neznali
aneznají \ic ne;. rozkoše a zábavy a
touhu po penězích. Ostatní \še bylo
vedlejší. A není di\u, když \álka tak
dlouho trvala! Všecko rnramě otrá
\ila! Dávno lidé zaponněli na slow
Krista Pána: „Blahoslaveni čistého
srdce, nebot Boha viděti bud0u!“ Ve
slovech těchto jest vlastně obsažena
podstata i štěstí, jakož i prostředky
k zachování čistoty srdce. Blahosla
veni čistého srdce! Srdce je sídlo či
stoty. Nestačí býti jen na venek sluš
ným & mravným; třeba jest i umitř

\ srdci býti čistým; netOt ze srdce
pocházejí hříšná myšlení a žádosti, ne
čistota, cizolo'st\í, l.ně\y a vra:dv
atd. Zde prá\ ěje rozdíl mezi křesťan
sk0u norálkou a tak Z\anou počest
nostl lidskou. V očích 5\ěta může býti
č10\ěk počestným, ale pied Bohem
můze b\'ti lotrem. Bůh zkoumá led\i
i srdce naše! Blal.osla\ ení čistého
srdce! Čistota a štěstí se spokojeností
jsou d\ě nerozlučné sestry. Chce-li
štěstí do srdce \ejíti, zaklepe na dveře
a táze se, je-li čistota dOna; není--li
doria, štestí odejde a již se newáti
Dle francouzských novin je\í prý se
\e Francii n0\á nen.oc; lidé totiž za
pon ínají se sn ati. Proti tomu ut\ořil
se spolek k šíření sc sníchu. Není to
žádný žert. Skutečně zaponfněli se
srráti, protože jako n*0r0\á rána
rozšířila se neprawst, o níž se mezi
křestany ani rrlu\1t1 nen á. Kde hřích
panuje, tam není pravého veselí. Č
stota dodána jaro'u m\sl a pra\ou
radost. Čistota srdce je světlo duše.
Nečistota je čirá noc, tmavý hro !
Čistota srdce jest krása duše! Alban
Štolc píše: „Jsou lidské duše, které
jsou krásnější a větší než celý \ídi
telný S\ ět! Jejich osvícená mysl jest
jasnější než slunce, jejich pokoj je
sladší než tichá noc hvězdnatá, jejich
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myšlenky jsOu krásnější než třpyt
nebeských hvěZd; Ony vnikají dále
nad hvězdy až k Bohu samému! A
tato čistota srdce a nevinnost duše
odrári_se i na těle, proniká ce10u by
tost a činí ji neodolatelně milou všem
lidem.“

V čistOtě srdce jest sila, ne
čistota!jest slabost a záhuba každého.
Samson byl silný, dokud nebyl pře
rno .ensmyslnoští; tomto ztratil všecku
syOusílua: Éfi\ot '!i, kdo' jsoučistého
srdce, Vidí Boha, patří na něj již nyní;
všude, kam pohlédnou, vidí stopy
Stvořitele nebe i mně, vidí jeho
noudrost, jeho dobiotu a nevýslov
n0u velebnost. Proto e čistota a \íra,
nečistota a ne\ ěraatak úzce 50u\isí,
jest k zachování čistotyrsrdce nejlep
ším prostředkem úplné oddání se
Spasiteli v nejsvětější Svátosti 01

O

tářní, v tajemství velikém víry naši,
jež nazýváme též chlebem andělským.
Nejsv. Svátost plodí panice a panny,
jestnejiepší škólou pro čistotu srdce.
V nejsv. Svátosti jest Srdce Spasite
lo\o zrovna takové, jako za jeho po
bytu na zemi, plné lásky k čistým
duším. Z těla a krve Ježíše Krista
prýští síla, která očišťujeduši od kalu
smysanSti a naplňuje duši nebeskými
tu;bami. Proto rodiče a učitelé, vedte
dítky své vždy k tomu, aby si čistoty
srdce a nevinnosti duše své vážili
nade všecky poklady světa! Ostatní
pak neodlerne se na _ten úmysl, aby
Bůh učinil konec mo'ru nemravnosti,
aby se lidé opět naučili vážiti si
ctnosti čistotysrdce, kazdvpodle svého
stavu. Podnikn ěme boj proti nemrav
nosti; zbranínaší budiž vroucná mod

, litba a dobrý příklad!

O

Homilie na pondělí velikonoční.
Od Jarolíma St. P a v l i k a.

J'nedčli velikonoční šli dva uče
ici vPánědo Emaus. Byli v Jerusa
emě na svátky a vraceli se domů.

Jeden z nich se jmen0val Klofáš; jak
se druhý jmenoval, svaté evangelium
nepraví. Byl prý to Lukáš, jenž to
evangelium napsal.

Po cestě r0zmlouva1i s sebou a
vykládali si o těch věcech, jež se v
poslední dny v Jerusalemě přihodily.
Vedli tedy zbožné a dobré řeči, neboť
si vykládali o Pánu Ježíši, o jeho u
trpení a smrti. 1 my musíme mnohdy
cestu konati, přes pole do té neb Oné
osady anebo do města. Mnohdy jsme
sami, mnohdy máme společnost. —
Jsme- li sami, můžeme se' něco po—

\ modliti; tak nám cesta uběhne; a
duše má z ní užitek. Máme-li SpO
lečnost, ved'me řeči dobré, vzděláva
jicí, příkladné. Kdyby nás tak Spa
site! potkal a se otázal CojSOuto za
řeči.,které spolu vedet &?My bychom
se snad Studem zarděli. Svědomí by
nám řeklo'.:Nedržel jsi jazyk na uzdě,
moc jsi štěbetal, sám sebe chválil,

bližního han ěl, jemu na cti utrhal,
nemístné vtipy dělal, ba i ošklivé a
neslušné řeči mluvil! Veďme vždy jen
takové řeči, aby je Pán Kristus mohl
slyšeti.

Zatím co učeníci emausští spolu
ro'zmlouvali, dohonil je Ježíš a šel
s nimi. Oni ho nepoznali; měli ho za
cizince ipocestného. Pán Ježíš uká
zal se jako cizinec, protože byl sám
zde na zemi cizincem; domovinou jeho
bylo nebe. Proto chtěl v cizině, na
cestě, se naroditi. My tež nejsme ni
čím jiným než cizinci zde na tomto
světě, pOutníky do nebe putujícími.
Proto nemáme přilnouti k této zemi,
nemáme zemských pokladů shromaž
d'ovati a nebeských zanedbávati. Po
vstali-lj jste s Kristem z mrtvých,
hledejte, co jest vzhůru, kde je Kri
stus na pravici Boží, a ne, co jest na
zemi, napomíná nás svatý apoštol
Páně.

Též se často přihodí, že potkáme
na cestě Pána Ježíše. Jak to? U cesty
stojí kříž nebo obraz Spasitelův na
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s]oupě neb na stromě; pozdravme jej
střelnďu mOdlitbou. Jdeme kolem ko
stela neb kaple; vejděme tam na mi
nutku, je- li otevřeno a pomodleme se
něco, aSpoň jeden Otčenáš. Anebo
nás potká starý a chudobný člověk;
tu nám hned musí napadnouti, co
Spasitel řekl: Co jste učinili jednomu
z bratři mých nejmenších, mně jste
učinili.

Ti dva učeníci byli hodněsmutní.
Pán Ježíš se jich ptal po příčině je
jich zármutku. Oni mu to řekli. Byli
proto smutní, protole věřili, že je
Je:.íš zaslíben ým Mesiášem; a ted' ho
ukřižova'li. Mysleli tedy, že nemůže
jím býti; neboť Si představovali Me
siáše, jakoř. i ostatní židé, zcela jinak,
totiž jako mocného krále, jenž měl
říši judskou obn0viti. l'ako\ého Me
5:áše očekávají ;idé dosud; to mohou
d10uho čekati. -— Jsou- li naši spolu
blišní smutní, máme se plni účasti
otázati po příčině jejich zármutku;
tím je potěšíme. Plačte s plačícími,
praví sv. Pavel. Jak jsme rádi, kdyz

.se lidé v dobrém úmyslu ptají, jak
se nám vede.

Učeníci emausští už slyšeli; že
Kristus vstal z mrtvých, zbo;.né ženy
to vypravovaly; ale oni tomu nechtěli
úplně věřiti; pochybovali oj pravdě
té zprávy, ač mohli již z dřívějších
řečí JežíšOVých seznati, že jeanu
vstane z mrtvých. Jejich víra byla
ještě slabá. Pán Ježíš ji tedy chtěl
po'silniti. On jim vyložil, že Kristus
skutečně musel trpěti, nebot pr0roci
tak předpověděli. ! začalo Mojříši a
všech prorocích a vyložil jim, co
všechno v písmě svatém je o něm na
psáno', kterak totiž všechna pro
roctví a všechna předObrazení na u
křižovaném Kristu se vyplnila; on
je tedy skutečně zaslíbeným Vyku
pitelem.

Co se nás týká, jsme sice pře
svědčeni, že“je Ježiš naším vykupite—
lem a Synem Božím; alenaše víra je
přece mnohdy ještě slabá a nedoko
nalá. Věřímena příklad v přítomnost
Ježíš0vu v nejsvětější Svátosti, ale
my si toho jsme málo vědomi, jsme
tak chladní a bez pobožnosti v jeho

přítomnosti. Víme, co máme konati,

abychOm dosáhli věčné blaženosti; ale
jak jsme 'liknavými a zdráhavými
v použití vhodných k spáse prostřed
ků. Modleme se o rozmno'ení víry;
pros me s otcem náměsíčného chlapce,
jehož Pán Ježíš od zlého ducha osvo
bodil: Věřím, ó Pane přispěj ku po—.
moci mé nevěře! Ne bez příčiny mod
lime se v růženci: Jenž v nás víru roz-'
množiti račiž.

Když naši tři pocestní přišli do.
Emaus,stavělse Pán Je:.íš,jak kdyby
chtěl dále jíti; učeníci, plni touhy,

“by mohli zbo ným jeho řečem ještě
dále naslouchati, a i z láSky k bliž
nímu, prosili ho, aby k nim zavítal:
Pane, zůstaň s námi, neboť se již
chýlí k večeru, a den se naklonil. Pán
Ježíš přijal, pozvání, jež nebylo žád
no'u formalitou nebo etiketOu, nýbrž
šlO ze srdce; učeníci měli radost,
mohli vykonati skutek milosrdenství,
jenž zní: pocestné přijímati "

l v životě našem se přihodí, jak
kdyby nás chtěl Pán Bůh opustiti;
jsme bez pomoci a bez útěchy. Ale to'
Se jen tak zdá ležíš jakobyse od nás
vzdalOVal, protože nás chce zkoušeti,
zůstaneme- li mu věrní, a protože chce
naši tOuhu po něm tím více ro znítiti.
Dává nám příležitost k vroucí mod- "
litbě. O modleme se, když se klOní
k západu slunce míru a blaha: Pane,
zůstaň se mnou, neboť se svečeřívá
v duši mé! Neopouštěj mne!

Pozvěme Pána, aby k nám za
víta1;jděme rádi k svatému přijímání.
Při lámání chleba poznali učeníci
Pána. To nebyla žádná obyčejná ve
čeře, to bylo skutečné přijímání; ne
botsvaté evangeliumvypravuje: Když
seděls nimi za stolem, vzal chléb, po-_
žehnal, lámal a dal jim. Tu jistě pro
měnil chléb v tělo své. V tom oka
mžení ho poznali; on však zmizel
náhle s jejich očí. Tu řekli sobě ve
spolek: Zdaž-li nehořelo srdce naše,
když mluvil s námi? Při svatém při
jímání i my seznáme dobrotivost a
plápolati a k dobrému pobízeti.

Když potom přijde večer našeho
zivota, musíme zavčas Spasitele po
zvati: Pane, zůstaňs námi, nepot' se
již připozdívá. Nechť k nám zavitá
ve svaté hostii, aby nas potěšil a po
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sim-i; na (esn co věčnosti. 7\0lIT€ si
Susi-1m 1: ted 72 sulo půwdce,
posmulfjnf jelo n?jcnimti, tdi
žuln t' Ol'ť'ř lásl-y l: nčn u v srdcích

—O

nun; mažou : .

Cesta
Zahradu. znám krásnou,
plnou květů, vůně,
světla zář tu jasná,
blaženosti tůně.

Jako ráje štěstí,
zavane tu v duši,
že pak srdce lidské
láskou, blahem buší.

Však má. hradbu z trní
zahrada ta slasti
& ta cesta do ní
z kamenů a strasti.

O

svyrl; pak Pán Jeííš skutečně u nás
zůstzne, ne eby se 72567.t1atil,n)'.brž
nás na věky Společností svou. ob
veseloval.

O .

k Srdci Dánč.
Božské Srdce Páně,
sad ten divukrásný,
do něho kdo vejde,
ten jest věru šťastný.

S Marií jen jděme
cestou k Srdci Páně,
pak se snadno kráčí
k Srdci — k slasti bráně.

Bdělá její ruka
i když trn nás zraní,
ránu zase zhojí,
vždyť jest lásky Paní.

Sama zve nás všecky:
Já jsem Matka krásy,
milování, bázně —
vedu cestou spásy.

O

Bounvara :

Stáří čili životem vzhůru.

O

(Část další.)

Samota. -— Odpočinek. ——Venkov.

Který člověk, když octne se na
prahu stáří, nezatouii v nitru po od
počinku, po klidu, sarrotě? „O Bože
-— pěje zalmísta — d0\ol,' abych si
chvilku oddechl, nežli odejdu, nebot
brzo rrne nebude.“ A jiný zpěv pod
večerní, velebný a krásný: Tmy mne
zahalily... trám strach . Řku:
Kdo mi dá křídla jako holubice, a
odletím a odpočinu si? Hle, vzdalují
se, prchám a bydlím v samotě — na
p0ušti. Viděl ]SCmnepravost a proti
venstvi ve městě... ve společnosti
lidí. (Žalm 54, 7.)

Vzdálit se, a čeho? Obchodu,

služby, tolů, iozruchu, davů, hluku
OSVĚLÍÍ se, oddectnOut, a po čem?
Po parném dní, po výhni vášni, po
ohnivých sporech, horečných záchva
tech, ctiiádosti, závisti. Prak-nout, a
čemu? Pohoršením nepravosti, lákad
lům světa. A potom samdta, a volný
let duše vyproštěné z osidel rozumu
'a srdce.

Samota: ale zda je všem dosaži
telna? Mezi ni a většinu lidí staví se .
překážky, kupí se nesnáze, poutají
nás svazky. Svazky rodinné, otecké,
mateřské: tam, kde ovce je ůvázána,
musí se pást. Řetěz povinnosti, tíže
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zaměstnání, přijaté závazky, neu
prosné zasahování života. A potom
břímě chudoby: večer přišel, ale není
denní mzdy; ubohý nuzný kmete, po
"dlouhé práci tvého dne třeba ti ještě
nastaviti dlouhé hodiny tvého večera.
Kdy nadejde pro tebe chvíle odpo
činku, samoty?

Vůle Bo-„ídává tu každému zna
mení. Takovým znamením k odchodu
na odpočinek je chřadnoucí zdraví.
Nemůžeš-li už chodit, třeba si sed
nout, řekl Henri Lasserre. Často
Ozve se také svědomí: Nemůžeš již
dobře pracovat; ustup z místa, ode
vzdej' náčiní těm, kteří práci lépe za
stanou. Tot oficielní poslání na 'odpo
činek. Rovnčz bývají to hlasy s nebe,
které porůznunebo společnezaznívají,
abychOm postřehli v srdci totéž slovo
velitelské: Bůh to chce!

Specialitdu politickych převratů
je odkazování mnohých na odpočinek,
kteří ho ne 'aádalí, a to pravidelně na
odpočinek predčasny Moudřejednají,
“kdožse s tím smíří a podvolí se jako
pokynu shora. V té. příčiněje podivu
hodný list Guizotův po r. 1848:, .Tak
jsemse odstěhoval dosvého hnízděčka
've Val-Richer, jsem doma. Nevrátil
jsem se bez mocných počitů, v něž
mísila s'e radost i žal. Ale revoluce
neučinila nepořádku ani v mých stro
mech, v méstudánce, v mých knihách.
To něco znamená. Jsem na svobodě.
Vyrovnal jsem své dluhy s někdejším
světem, se stranami i osobami. Tahle
minulost posračí, aby vyplnila ce10u
mou duši. Ani dnes neShledávám, že
by tužby a naděje mé mladosti byly
bývaly zklamány, ani tu..by srdce,
ani jakékoliv jiné. Podle mého stojí
život za oběti, které ukládá. V tomto
mýšlení umru.“ (Fr. Guizot, státník
a historik, 1787-1874.)

Podobné city nalezám u jiného
muže, kterého politika sklátila, u
.Royera-Collarda, znamenitólzo filosofa
a státníka z doby restaurace. Odmlčev
se po r. 1830, píše ze svého zátiší
Cha'teauvieux Alexovi de 'l'ocqueville

-r. 1838: „V dokonalé samotě, kde :.iji,
a šťastně žiji, shledávám znova zá
liby a myšlenky celélio svého :*.ivotaa
.to tak živě,.jakoby se ani neschylo

valo ke konci. Jsem dalek toho, abych
se korrr.0util, že není pro mne ji; bu—
d0ucnost, ba s radostí lnu k této my
šlence, jako k naději. Nepřišel jsem
přece na svět, abych změnil jeho
tvářnost. Nepatrná účast, jiz jsem
bral na 50učasnýchzáležitostech. sta
čila úplně mé činnosti, nebo chcete-li,
mě cti .ádosti. Nebylo mým úkolem
podnikati něco víc.“ (Petr Royer, po
litik a řečník, 1763—1845.)

Za těmito slavnými politiky, ba
odvažují se říci, nad ně, rád bych vy
volal z temna, kam ji doba zavrhla,
jednu z nejkrásnějších postav světa
literárního z počátku 19. století Je
to básník, o němž se mohlo napsatí,
že měl ještě více poesie v duši, než
vlil do svých veršů, a. víc rekovné
mySli v životě, než ji uvedl na jeviště
ve svých dramatech. Hrdinské věru
bylo odmítnutí, s jakým se ubo;;ák
ten postavil vůči přímí císařské, o
níž mohl říci: „A kdyby mne lidé
dle módy pokládali za zbabělec, moje
vrozená hrdost je tomu zrovna ráda
jako několka pevným, přímým ne,
která jsem v životě pronesl. Chtěl
by mne míti jiným než jsem. Ať se
v té věci obrátí na tvořitcle mé tě—
lesnéschránkyi“ .

Básník ten, Ducisf) popisuje r.
1806 svůj život v zátiší příteli takto:
„Drahý, předobrý příteli, nebuďte v
nejmenším znepokojen vzhledem k mé
chudičké budOucnosti. Můj příjem,
třeba skrovný, stačí k živobytí člo
věka jenž.nemá bě ných potřeb. Bud
te proto bez starostí, potrebuji věru
maličko a pro tak maličko zivota . . . !

Zíji tu obklopen svými těšiteli:
starými knihami, krásnOu \.fylilídkou,
líbeznými procházkami. Pracuji po—
ctvě a s radostí jako drvoštěp, který
při práci zpívá si ve svých lesích. Pe'
čuji o obojí své zdraví a přičinim se,
aby prospívalo zámveň, aby neocho
řela gni duše ani tělo.

Žije--11'jen mě pravej á, jest ještě
j á, které. Opouštím. Vzduch této země—
kOule není skutečně dobrým, slunce

1) Jean Ducis (1733—1816) známý svým
výrokem vůči Napoleona I.: Lépe se chodí
v hadrech než ohovech.j ,
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není t pravéshnce, čekámněco lep
_šíh 7<t1m upínání SV!u duši na bu
,d um <t,\rSi1\\ji pr.;vznéfti se pehlda—
ním \šelr , 'cr nelze mavati vším,
“tak vij( k( , že všecky veličiny světa
_nejftu _vrf rízne leč. br dem, který
ihned. nizí. '

' Díky B hu, příteli,- Uk(n(.11 j<en.
ji.. tenčí :.iv t, jen byl mi jen ře.
těze—nnesr ází a b leF-tí. Od matkySVé
naučil jSem-se velikému úkelu člo
věk:. a křesťana, naučil jsem se trpět.
A budu tiše trpět l uf:.je, že tajné
né .aly hudt \\ n.i přičteny k zš'rsluze
ve .větě, kde je. vše .p.a.vedlnCSt a
pr“..vd.. .

Můj drahý piítelí,Sl':11j<em dů
Věk E\ u v B h:. :\érr7 tly, prosím,
aby nine-'(.vgcíj \.(.h \ŽJÍLÍÍí víru hlu
b k l., i ab)-“(h liniel jak; (na 5 po
že-r-nz'znín nebeS.“„

Osm let na to císai5t\í se shrcu
'tll . ():-anělénru kmetu zbývala již
jen dvě leta Zivcta. Jehr i.iwt bvl
v B hu , prsleoní \erše, Snad jeho
nejk ásnějšr \erše,plft11y p(zdravu
_,„Blah/' tam ty a jediné bla.ž-.encsti“,
která jej vedla B hu blí;..

A m hu-li'.. nevzp me-ncuti sta
rého vysl- u:.ílce, starého důSt jníka
na (*dp činku? Rád bych Si'd'rvclil
představiti jec'nfh z nxmhých, je
hož miluji a ctím nad jiné., jehožjme
nn však ještě nelze vy<r(.viti Je to
jméno drahé vědě našeho stoleti dřív
ne;-'.seStalf drahý-rr. armádě. “la ctila
mu.-.etrh; na všech b jištích v ltalii,
Mexiku, Tuni<u a \lfíru. Jak hrdí
by-li naši m\.<livci, 7.e jejich velitelem
je právě .,n jenž byl jejich hlavcu,
aleiFrdcem. V.ien kdy tento generál
musil (dr-';.iti Svůj meč, mnhl věru
i rn říci: ,.Opfuštím pr(ti Své vůli
sluzbu .v jen<kcu, are jen abych pře
<el veřlufbv B“;Íía.jíse cele věnr val.“
B hu Sl.-uiil vždy a Slf uží mu Stále
(n, jeho syn'v-e' i dcery; byl pracw
nlkem, kde šlo o práci pro B ha., vo
jínem ve \šech b'jích pr( něhr. A
Kri.<u<. Je: íš jen.. nerrá lepšíhr <in—
žebníka', <tatnějšíhc ( Hrlíj e, věr
nějšího klfnitele, nene-jšího přítele,
mů;:e věru o něm _řífi jak' C <etr1ku

? evangeliu: „„men, amen pravím

'vým .<1u,_.bám.
_pr činku, vzp(m(n'(u, že

vám, nenalezl j<enrl<raeli.'
Nemluvil j.<em o (dprčinku pro

kněze. Ii zůStznn na Svém <+'ano
viti, a;. pGSlušmst, která je tam ur
žila, uzná vhcdným Pdvr lati je k no

Jsou- li lákání k (:d
vznešený

Niš—“trjejich rlikdy Si nerdpcčinul.
Pravda (všem, že kdys unavený ce.
ste-u usedl Ježíš, jak vypravuje evan
gelium, u Studnice Jak: brvy, ale to
put , aby tam čekaipa duši, již chtěl
zachrániti. A když. za okamžik vraceli
Se ap št. lé z mě' ta nescrrce mu jídlo,
Pán neekusil': „Můj p(krm je činit
vůli Otce"mehr. A pr:ivě ji vykcnal
získav duši králfv<tv1 B(i .ím11:to byl
jeho p kim, to jeho (dpfčinek.

_A patom, remz'r-lí kněz po celý

větší víry v

_živct blí;. sebe (ltář On./ho, jenž (;b
novuje mlad Ft jehf? Mám rád tuto
malbu ve verších. znazcrňující neroz
lučn é zafn-rubeni Církve a jejího kn ěze.
Je cd Anet la Ségura, jenž ji nade
Psalš „S (.á řícc.
Blíž chrámu pastýře byt vetchý stoj í ;
kněz. čítá ještě osmdesát let,
chrám deSetkrat víc. "lo trosky dvojí:
budrva Stará, bílých vlasů kmet.
Nejistá n-fha pokročit se bfjí,
hlava .<e chýlí, cbličej je. bled;

u chrámu klenba div zdi nerczpejí,a vě ;při .<e\eráku zřít.<echvět.
Nez c jin-.dr šrá<y už dávnf zvadlé,
do mládí uprchlého, Síly zchřadlé,
když; dfvedl .<i lá.<ku zachf vat?
Jak v srdci, které v chfré hrudi bije,
tak pr'ftem na (ltař vždy Bůh žije.;
jím chram i pastýř <tále bude r_nrad.

Odp činek nne učiní vl'lnějším,
odp-(činkami nabud-u sebramSti: tot“
jehff—pnní arbrfdiní. Nebýval jsem
svýny nebýval jsem t“ ani já. Na
ležel jSem všerru kr(n*ě sebe.; úřadu,
veřejnému nínění, <tr2ně, rródč, ná
vštěúw, denmrr n vir aia,rrne'dklad
ným zále i.t <tenr, ka;dému 'iávrnu &
(bratu \.ětru. Neměl j<em k ničemu
pckdv, p z mé ddan <ti,<m:\isl <ti.
Byla t' rfzptýknfst a rrztr:it“"t
mývh <ch-pn'stí i mých hrdin. Nyní
.<e vzchfpím, (brátim zřetel k $(bě
samému nezbytným vzmachem k rcz
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un.0vé a duchovní scrrstředěnostr, je
muz 0311 Význam né jnxč-no „sebra
nost1“. Konečně budu nálezeti sobě
sancnu!

Lstran ěnost n ne obnoví. V pusté
sanote costznu „novou ků;.i“ jako
plaz, který nechává starý Svůj ze
vnějšek v kimí nebo skalní štěrbině.
Optstín. celOLtL-starou n imalost před
SLGLÚ,navyklos-tí, pci t, star ých pa
pírů a písen, slov en všecky překáa
ky, kter &se ni valí na cestv, Zdlilíjí
né kaOly, och áclějí(e je od pravého
cíle. Neni-liz. to SÍ\OÍÍÍ \ sobě „člo
\ ela nm do“, o něm. rrlvví apoštol?
'lot Cobomní, které vcíěčín sanotě a
ničení.

L'stazně'nost, l'te' á r ne vzdaluje
rrtíst a věcí, \zclahje rrne i lidi, n'e
všech, pravda., ale rřece davů, které
by \ ni \nesly jen SXÉ \ášně, své
ntcnč hovory plné marnivosti, zášti,
sobectví a hlouposti. To jsou lidé, od
nich.. horác starý na svém statečku
tiburskén mileiád se cítil zapomenut:
oblitusque vir is, oblivis
c en d L'Setillis —zaponně1jsem
na ně, ké;. i oni zap0n'enou na n'ne.
Ale ti, kdo,. n'ne nihjí, najd0u ke
n ně CCSÍI',kdy: já v: nen ohu k nim.
At jen přijdou, rotřebvjí-li n'ne ná
hoc'0u. At přijdou ti, kdo?. po rrně
“třebajen zatou;.ili. Je to touha dvou,
kteří však jsOu jedné rrysli, t0uha,
aby si spolu pohovořili, vporrínali,
myslili a četli, a potonr spolu se zase
stali dětn'i, spolu se srráli, aby srrích
lépe chutnal.

Kion ě těctto dobrých a věrných
přátel & nenaje jiných, bez nichž
bych se vídy obešel, rrám výborné
&vytrvalé návštěvníky, jichž.nezn áte?
Tak jsem OdrOv'ěděl kOrrusi, který
rrne z upřírrnélío srdce litOval v mé
san otě venlr0v5ké: „Nikde nikol'o ..
rořác' sám!“ — Oh, nikoli! —- A tu
svěřil _iserrse rru, že rrív'án“ návštěvu
vznešenou kterOu rri zjec'návají svaté
obřady církeiní &to denn ě, návštěvu
přítele, kterého dle rozkazu liturgic
kčl'o rrám vítati kadidlern, světlem a
zpěvem

Celý den věnuji se všecek tomuto
ctitoc'nérru kostu. Bývá někdy chu
dý, n ěkdy bohatý, tu stařec, tu mladý

muj., svatá Lena, svatá panna, kn ěz,
vojín, všiclni &všecky lidé šlechetní,
výkv ět lidstva. Vypravují—mi o svém
Hintlém Lhotě, který můj ;.ivo't to!
lik zahanbuje. Mluví mi o šťastném
kraji, který obývají, co,'.ve mně budí
touhu a_povzbuzuje naději, ze“dospějí
za ním. Ptám se jich, která cesta
vede tam. Fovoříme spolu, modlíme
se spolu, někdy i zpíváme spolu.
Cely můj den jest jim posvěcen 5 ve
selím srdce. U večer lOučímses nimi:
5 Eol'em, Petře, s Bohem, Pavle,
s Bok-ení, Jene, s Bohem, Maria,
Josefe Ludvíku, Magdaleno, Terezie,
Františku, Arrb10„i.. na přes rok
v týř. den na shledanou! Ne, nejsou
osarroreni ti, o nichž. psáno jest, že
Ochváni jejich je v nebesíchk'

Vzdálivse světa, utekljsem hluku
jel—.o.a to není prosrvěch nejmenší.
Hluk je knretu odporný.. Budu proti
němu brániti snad ještě méně svých
uší, než. svél'o ducha a srdce. Obé
budu chrániti proti neurvalým úto
kům vášní Politických a jizlivých po
lemik veřejnosti a časOpisů, které o
statně vždycky zabíraly málo místa
v mém životě; budu je chrániti po
horšlivých osobních potyček a jalové
žvastavosti slovních půtek. Co mi
ještě zbýr'á síly a života, to uchovám
pro hájení ustálených pravd, hájení
prostčrru ? svobodnému.

Je zrnko rrovdrosti v této žer
tOvnérad ě Dovdanově, jenž psalsvým
politickým přátelům r. 1848: „Dnes
je nejlépe mlčet.. Noe a jeho synové

'byli by rnarně v době potopy uve
řeíř-Ov?li bro'ury. Není spisu, který
by poleuiil za hráz proti přívalu za
tOpv. Nejrozurrnější je sedět v arše,
rráÍli kc'o tak0v0u malou archu pro
sebe, kOvořit o věcech věčných a.
chvílerri otevřít okno a podívat se,
neukázal-li se nějaký vrchol hory vy
čnívající nad vodami.“ '

Budu si hájiti zatvrzele, vdefn'é
ticho Svých večerů proti četně na
vštíveným schůzkám, dlouhým ko
stinárn, divadlům, zasedáním, slav
novsterr, vyjímaj e p'Ouzety, kde kra
luje hudba, ale nikoli hudba_hlucná,
nýbrž hudba myšlenky, poesre, krás—
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sných vznětů a rozechvělé výmluv
nosti. Dim hudba, ne Sport a gymna
stika. Tam,_kdetaková hudba je krá
levnou, je nezbytně ticho králem.
Ono ovládne. Nuž, ticho! “

A ticho mých nocí, tot“ cosi po
svátného. Spánek má arci své přední
právo na tyto hodiny určené k ná—
pravě a zahojení, v nichž duch Boží
vznáší se zmateným virem našich my
Slenek a hotoví se uvést je v pořádek
asoulad tímže rozkazem: Buď světlo,
který za okamžik dá zazářiti prvnímu
paprsku dne na obloze-.

Ale u starce přihází se často, že
bezesnost uchvátí dlouhé hodinyzto
hoto odpočinku. Já si na to zcela ne
naříkám. NejSOu ztraceny, jako pro
byliny a květy nejs.0u ztraceny ne
beské dary rosy za zúrodňujícího ta
jemství noci. Nemluvím tu o trapné
bezesnosti v nemoci, tím méně o vy—
silující bezesnosti orgií. Avšak je-li
kmet zdrav a spánek dostal Svůj ná
ležitý, potřebný a nepředepsatelný
podíl doby noční, tu bdění, které mu
následuje, bývá čiší plnou síly a lí
beznosti. Tehdy, obklíčen tmou, na
bývá často obn0vený a prvním od
počinkem občerstvený duch svých
schopnosti v nové živosti a svých

0

id.—\RIE TESAŘOVA :

Matička

Ink lilie svůj něžný kalich sklání,
"“kdyžžhavé slunce na ni zaplnnc,
když v páru změní krůpěj rosy ranní
& líbou vůni větí-ik odvane.

rak Maria dnes pod křížem sklání
„ve hrozné bolesti svou bledou líc,
vždyť Ježíše, to zřídlo milované
&.svoje vše — ach, nemá, nemá. víc.

;

mohutností u voln ějším rozletu. A
nezřídka vznikly tu nápady a vzněty
ideje &jejich roucho, ..ese jimi zjasní.
všecka práce celého dne.

„No-c poradí“, slyšívám. Jakou
mně bývala rádkyní! Tu jsem se ne
jen obíral svými duševními pracemi,
nýbrž po svém zvyku lépe uva .oval
o tom, co jsem byl, co jsem a mnoho
přemýšlel o tem, čím bych měl býti . ..
V těch po-;.ehnaných hodinách právě
připadl jsem na svá nejdůležitější
rozhodnutí, v nich stanovil jsem klid
ně a rozvážně nej lepší skutky svého
života. A hlavně to: zda jsem v ta
jemném a posvátném tichu nočním
neotvíral ti srdce, o Ježíši, neproléval
své slzy před tebou? Ben ed i c i t e,
n o ct es, Do mino — Dobrořečte,
noci, Pánu!

* * *

Kam se odebrat na odpočinek?
Kam se my, staří lidé., uchýlíme, kde
_ukryjeme svá poslední léta? Může-li
tu být nějaké otázky, pochybnosti?
Na venkově, odpovídají všecky hla

sy, hlas duše, hlas těla, rroudrosti,
poesie, náboženství. Odpočinek a ver;
kov, zda není obé téměř souznačno?

(P. d.)

b_olcstná.
Sem kati pí'ibilí to její štěstí,
té Lilie čisté, běloskvoucí květ,
& Matka tme němé vo bolesti
nad zlobou pekla — kterou dýchla v svět.

Jest všecek rudý květ ten sněhobílý
a krásu jeho stíní hříchů kal,
jež lidské vlny na něj položily,
když Obětí se za náe všecky štal.

O Maria. Ty boluplná Mátl,
přej s tebou lkáti, Golgoty kde tém,
& v žalu. v strasti když budeme státi,
nás, svoje děti, ve svou náruč vem.

O O O
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Ktere jsou řeči, jež spolu cestou vedete?
Píše Ignát Z h á n ě l.!

Na silnici z Jerusalema do Emaus
dohonil, na první pohled neznámý ce
stující dva chodce a zaslechl, že si
cosi vypravují. Otázal se jich: „Které
jsou řeči, jež Spolu cestou vedete a
jste smutniř“ Luk. 24, 17. Všichni
víme, že cestujícím byl Ježíš Kristus
a chodci, které dohonil, byli jeho dva
učenici.

Bůh vyzdobil člověka mnohými
dary. Čteme: „Co jest člověk, že jsi
naň pamětliv... ponížil jsi ho na
krátko (málo) pod anděly slávou a
ctí jsi jej korunoval a ustanovil jsi
jej nad díly rukou svých; všecko jsi
pďddal pod nohy jeho'i“ K Židům
2, 6.—8. Ano, my lidé jsme Opatření
mnóhými výbornými dary; bohužel
často zapomínáme, že „všechno dání
dobré a každý dar dokonalý jest
shůry.“ Jak. 1, 47. Mezi nejvzácnější
dary, kterými'nás obdařila Prozřetel
nost Boží, jest zajisté dar jazy
ka, ře č. 
, Jestvelmi důležito, abychom to
hoto“ daru Božího, jazyka, užívali
vždy tak, aby sloužil ku oslavě

jména BOAíhO,k prOSpěchu naší duše
a vůbec pouze ktomu, co Bůh dovo
luje. O povinnosti držeti na uzdě.,
jedná celá třetí hlava listu sv. Jakuba,
kde čteme mezi jiným: „Každá pří
rozenost zvířat a ptáků i plazů a
zvěrů vodních zkrocuje se a zkrotila
se přirozeností lidskou; jazyka “však
žádný člověknemůže zkrotiti: jest ďn
zlem nepokojným, pln jedu Smrti
vého'.“ Jak 3, 7. 8. Sv. Augustin vy
světluje toto místo následďvně: „Žád
ný člověk nemůže zkrotiti svého ja
zyka, musí tedy vzíti útočiště k Bohu
a prositi, aby pomohl zkrotit jazyk
náš. Neboť i kdybys pevně chtěl a
odhodlal se zkrotiti jazyk svůj, ne
do'kážeš toho, protože jsi člověk;
jazyka nezkrotíž žádný člověk. Kůň
se sám nezkrotí, velbloud se nezkrotí,
nezkrotí se ani slon, ani had, ani lev,
nezkrotí se také člověk._Aby ochočení
byli kůň, velbloud, vůl, slon, leV,
had, jest potřebí k tomu člověka.

Podobně potřebí Boha, aby zkrocen
byl člověk. Ty, () Bože, jsi naše úto
čištěl“

Zkušenost každého z nás doka
zuje, pravdivost těchto slov. Jest
velmi těžko, ba skoro nemožno, držeti
jazyk svůj na uzdě. Mezi tisíci na
jdeme snad sotva jediného člověka,
který by jazyksvůj měl úplně v moci.
Kdo spočítá hříchy, jichž se člověk
každý den jazykem svým dopouští?
NemySlíme tu ani hříchů bezpočet
ných, jichž si snad člověk povšimne,
jako nadávek, pomluv, nečistých slov.
Máme tu na ,mysli hříchy, jichž si
snad i ten, kdo tOuží po dokonalosti
méně pdvšimne. Na příklad: Někdo
vše posuzuje, myslí si, že jest usta
noven soudcem nade všemi lidmi, že
jest jeho povinností všímati si jed—
nání všech, se kterými přijdedostyku,
ba stará se o ty, o nichž mu lidé vy
pravují, vše by o nich rád vyzvěděl.
Jiný nemiluje pravdy a nelze nikdy
slo-v jeho bráti na zlaté vážky, žije
s pravdou ve stálém nepřátelství. Jiní
mají prapodivný zvyk, každému slo
vu, které se před nimi mluví, vysmí
vati se a ubližují bližnímu nelaska
vými žerty, které přecházejí v osobní
urážku. Jiní urážejí dobré jméno bliž
ních. Můžeme tu užíti slov Písma:
„Nekonečný jest počet bláznů“ (Ka—
zatel 1, 15.) i v tomto oboru; mnozí
nedají si říci, nikdy neberou vážně
povinnosti míti jazyk svůj na uzdě.
Dobře vystihlo všechny nectnosti ja-
zyka přísloví, kterého se užívá V In
dii; zní: „Co vše sežrati může koza a
co vše namluví blázen!“ Koza jest
totiž v Indii a vůbec u všech Moha
medánů velmi oblíbené zvíře, proto
užívá se ho často v příslovích těchto
národů. Velký učenec řecký, který
zemřel roku 399 před Kristem, So
krates říkával: „Mluv, abych tě vi—
dě,“ čímž chtěl říci: Mluv a já po
znám, to v tobě vězí, co jsi? Proto
takénapomínánejvětšídra'matickýSpi—
sovatel, který kdy byl živ, Shakespeare
vesvé nejskvělejší truchldhře v „Ham.
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letu“, aby se správně užívalo jazyka,
což básnicky takto vyjadřuje: „Je
nom myšlenka jest naše, nikoliv její
cíl.“ Jest tedy naší svatou povinností,
hlavně jedná-li se o něco důležitého,
dobře si rozmysliti, když chceme něco
promluvíti, abychom nepřestřelili přes.
cíl, abychom neřekli více, než máme,
můžeme a smíme.

Již z těchto n ěkolika málo myšle
nek tuto prohesen ých vidíme, že jest
d'ar' řečí velkou milostí, od Boha do
vednému řečníkovi propůjčeným. Do
bře pravil velký řečník, proslulý ka
zatel, knězdominikán P. Lacordaire:
„Řečníka můžeme vhodně srovnati
s horou Horeb-z “dříve než Bůh na ni
udeřil, byla p0uhé kamenitéskalisko.
Jakmile se jí však do'tkl Bůh, vyšel
z ní pramen vodou tak bohatý, že
pili z „něho všechen lid, i děti. jeho i
všechna hovada.“ ll. Mojž. 17, 6.

Varuj me se všech zbytečných řečí,
učiňme si životní zásadou napomen utí
ctih0dn ého Tóniašee Kmpens kého, kte
rý píše: „Mnoho“ ráte jsem si—přál,
abych byl raději mlčel, ba ani mezi
lidmi nebýval. Než proč- tak rádi
spolu mluvíme a hovoříme, když se
přece tak málo kdy vracíme k mlčení
bez úhony svědomí...? Zlozvyk a
bezstarostnóst o náš duchovní pokrok
“bývají z hlavních příčin, proč nedá
váme dosti pozor na Svůj jazyk
Proto vyhni se, pokud jen můžeš,
hlomoznému styku s lidmi, neboť

“mísiti se ve světSké záležitostí, at' se
to děje s úmyslem sebe poctivějším,
jest duchu na překážku. Proto spolu
tak rádi mluvíme a hóv0říme, že vzá—
jemnými rozmluvami druh s druhem
“se chceme potěšíti & uleviti srdci,
znavenému rozličným přemítáním. A
zvláště rádi mluvíváme o věcech,
které nám jsou velmi mily nebopo
kterých toužíme nebo ke kterým cí
tíme nelibost. Než, bohužel, často a
rrarně &nadarmo. Nebot' taková po
těcha odjinud jest na velíkOu újmu
útěše vnitřní, božské. Protož potřebí
bdíti a modlíti se, a modliti se, aby
čas neplynul nečinně . . .. Ovšem zbož
ný hovor o věcech duchovních nemálo
přiSpívá k náboženskému pokroku,

stejné myslí a stejného ducha.“ Ná
sledo'vání Kempenského 1, 10.

Prosme Boha slovy žalmisty:
„Polož, Hošpodine, stráž ústům mym:
a _dveřevůkol rtům mým,*—'t. j. nedo
pduštěj mi mluvití něco neOpatrnel'o
a “zlého — „nenachyluj srdce mého
k slovům zlosti, k činění výmluv v
hříších,“ t. j. vymlouvání, schvalo
vání skutků bezbožných. Zalm 140,
3. 4. Užívejme vždy dobře svého ja
Zyka, nebot „smrt a život jest v moci
jazyka.“ Přísloví 18, 21. Ano, vždy
se o.s'vědčujepravdivost leV: „Mnoho
mluvení nebývá bez hříchu.“ Příslmí
10, 19. Ježíš Kristus sám napo'rrrína'l:
„Ale pravím vám: z každého slova
prázdného, které lidé promluví, vy
dají počet v den sďudu.“ Mat. 12,
36. Tázal se jednou člověk toužící po
duchovní do'kOnalosti zkušeného kn ě
ze, co "má činiti, aby najisto prospěl
své duši, jak má život svůj zaříditi
k tomu cílí. A zkušený kněz učinil
mu kříž na ústech a pravil: „Tot' nej
jistější prostředek.“ A'no, dejme po
zor na svůj jazyk a můžeme byti
jisti, že tak nabudeme mnólro výhod
—avelkého prospěchu pro spásu své
nesmrtelné duše.

Kdo vážně pomýšlí jazyk svůj
v uzdě držeti, bude mu velkóu pomoci
k dosažení tohoto úmyslu, když čas
od času uchýlí se do samoty. Samotou
pak vyrozumíváme tu nikoliv utéci
ze světa někam do krajiny, kde by
nikdo nebydlíl, ale samítu můžeme
najíti i uprostřed hluku lidí, mezi
svými čtyřmi stěnami. Dr. Šebestián
Brunner byl 23kráte v -ltalii a na
psalo této vzácně krásné zemi více
knih, které řadím mezi nejlepší ce

stOpisy, které byly kdy napsány. V
jedné této knize vypravuje: „Bydlil
jsem v Římě v rakouském kospici,
v Animě a seznámil se tam 5 osob
ností mně velmi příjerrnou. Mají
tam totiž kostelníka, rodem z Bavor,
který býval dříve po celých devět let
pous—tevníkem-v dolcela odlehlém lese,
v horách. _Každý týden clOdil jeden
den žebrotou a obdržel vždy tolik, že
mu stačilo na živobytí. Voldu měl

, - výbornou zrovna usvé poustevny, kde
“zvláště kde se v Bohu sdružují lidé  ji pak sbírali a vedli jako vodovod do
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města Ci'vitavec'chia; Když se ho “dr.
Brunner tázal, proč odešel z té.samoty,
kde se mu dle jeho slov nadmíru lí
bilo, odvětil: „Pro mrzutostif“ což
takto “vysvětlil. Když byl na sbírce,
čtyřikráte to přepadli“ loupežníci a
vše mu v jehodomku přeházeli, což
poustevník nemohl snésti, protože mi
loval nade vše pořádek. Jenom led

00 00

co od

nou měl doma asi dvacet haléřů,
kterých nenašli. Nikdy mu nic neu
kradli a. přece se mrzel nad nepořád
kem, který mu ZpůSObllia odešel pryč
"z lesní samoty. Stal se kostelníkem
av Anímě a tu také, pokud niohl, žil
pro sebe. Obýval světničku, v níž, si
samvařil; jedl pouze polévku, kterou
si uvařil z fazole, rrouky a—ze zele
niny, z níž nejvíce miloval kapustu.

Ač mu bylo tehdy 64 let,“ přece měl
úplně černé vlasy a jeho Zamilova
ným rořekadlem bylo: „Člověk musí
býti Spokojen a rr.íti čisté'svědomí,
vše ostatní jest pro kočku.“ Dr'. Brun—

,—n'erdodáxá: Nevím, co so'udí laskavý
čtenář o tomto pousteíníkovi, ale
rrně se velmí'líbíl, prctože měl to'lik
smělosti ? nešel cestou, kterou kráčejí

0—0 00

„všichni lidé, že vystoupil z obyčejného
ruchu lidskélzo a kráčel svými vlast
ními kolejemi. Provedl originelní my—
šlm ku a zlůstaljí věren, dokud se dalo.
' Vůbec jest sarrota miláčkem

všech Ívelk'ých duchů. Proslulý ně
mecký spisovatel Hansjakob jednou
psal 0 ní: '„Když jsem byl studentem,
nevšírr—al-jsem si přírody, zanechala
rrznedocela chladným. Když jsem byl
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jako mladík n ěkde'na výletě, nic jsem
nedovedl o něm vyprávěti. Nyní,
když jsem sestaral a nechodím po
celý Be'ží rok ani krok do společnosti,
čtu nejraději v Boží přírodě a nej
sladší hodiny zažil jsem jsa několik.
let farářem na moři švábském, v Hag
navě. Měljsem tam celý rok, co vůbec
bylo mažno venku dlíti,své zamilova
né místečko v lese, o'dkud jsem viděl
na švýcarské Alpy a přehlédl celé Bo
damské jezero. Naše dědinka a celá
příroda ležely přede mnou v maje
státní kráse jako otevřená kniha Běží.
Já neslyšel a neviděl nic od lidí- a
pouze někdy přelétl a zacvrlikal ně
jaký ptáček píseň, která mne pak cele
zaujala.“ Podobně-ctil a hledal sa'
motu náš básník-Spisovatel .Julius

Zeyer.
Mezi největší kazatele minulého

Století počítá se francouzský domini
kán kněz P. Lacordaire. Po celý život
snažil se dobře užíti tohoto daru,
který mu Pán Bůh propůjčil. Když
umíral, ztratil hlas a m0hl pouze
šeptati. Bratr. který jej posluhoval,
pravil mu: .,Otče, nyni nemůžete již
mluviti s Ukřižovaným.“ .,Ale mohu
se na Něho dívati,“ odvětil umírající
a toužebným zrakem pohlížel na křiž.
Za krátkou'chvíli náhle se zdvihl
v posteli a díval se vzhůru k nebi.
Namaha'vě použil posledního zbytku

o..

bývalého hlasu, kterým vládl nad'tišíci
pbzorných posluchačů po celých třicet
let, chtěje svět od Boha odvrácený
vrátiti Bohu a víře,—volal: „ó, můj

.Pane, otevři mi, otevřií“ Pak pádí
zpětná své lůžko a otevřely se mu

' brá'ny onoho věčného světa, na nějž
povždy po všechny dny svého života
myslil a který byl jeho jediným přá
ním. —

I duchové naší víře nepřátelští
uznávají výbornost samoty; tak na
příklad filosof pessimismu Schoppen
hauer napsal o ní: „1 nejmilejší a
nejlepší společnďst bývá tak složena,
že kdo ji zamění za samotu, udělá
velmi dobrý_obchod.“ V samotě se
nikdy neproviníme jazykem. Uží
vejme tohoto údu svého těla pouze
k dobrému, raději mluvme méně a
s rozvahou. Ještě nikdy nelitoval,
kdo mluvil málo, nebot „kdo“ OStříhá
úst Svých, ostříhá duší svou.“ Pří
sloví 13, 3.

Sv. Augustin varuje před hříchem
jazyka těmito slovy: „Jazyk více
zraní než meč; nebot meč usmrcuje
pouze tělo, a nikoliv duši.“ Sv. Fran—
tišek Saleský napsal: ;.Přa'l bych si,
kdybych mohl míti u 0b0u rtů kno
flíky, bych musil rozepnouti, kdy
koliv bych měl něco říci; nabyl bych
tak více času k přemýšlení, než bych
něco proslovil“

0

Jiří Belanger.
Život napsaný P. Aniganem podává Jan T a'g ] i a f o r r o.

(Pokračování)

Když P. Belanger sestavoval se
znam obyvatelů no'viciátu, jmenoval
na prvním místě Pána našeho, jenž
přítomen jest mezi nimi a pro ně.
Naléhal, aby mu prokazďvali nejněž
nější pozornosti, ubezpečuje. že nic
neujde jeho Srdci nejsvětějšímu, že
všecko pohoruje. _

Naříkal nad obyčejnou nezdvoři
lostí k božskému hostu. „Dostaneme-li
návštěvu vzácné osoby, bavíme se
s ní.M1uvíse o jejíro'dinč. lnáš Pán

má sv0u rodinu. Mluvmes ním o jeho
Otci, o Duchu svatém, o jeho Matce,
o andělích, o svatých, zkrátka 0 ne
beské jeho rodině. Též se třeba zmínit
o jeho pozemské rodin ě, o církvi,
chudých, zk0ušených, hříšnících. My
sami přijdeme na místě posledním.“

Přál si též, abychom slyšeli, co
božský Mistr mluví v hloubi duše, aby
chom častěji přistcupili ke stolu Páně a
tak potěšili Pána. Kázal'více příkladem,
než slo-vem. Zvláště, když byl přednej



světější Svátostí, mluvilo jeho cho'vání,
jeho sebranost, němou, ale dojemnou
mluvou.

S pobožnosti úchvatnOu sloužíval
mši svatou. Pomalu čítal liturgické
modlitby a dbal pečlivěi na nejmenší
Obřady. Při Otčenáši spočíval jeho
zrak na svaté-hostii s úžasným vý'
razem víry a lásky. Zdálo se, jakoby
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požíval viditelné přítomnostiPána
našeho. Tato vroucí víra působila na
celé" okolí. Brzy stala se kaplička
středem, srdcem noviciátu. Všecka
srdce byla k. ní obrácena. Návštěvy
se množily. Jenom v hodinách před
nášek stála prázdna. Sem přicházeli
všichni, aby před svatostánkem sklá
dali svoje radosti & žalosti. Každý
se oddával bez bázně lidské vnuk

nutím srdCe.' Líbali zem. Modlili' se
rukama iOijatýma. Přinášeli květi—
ny. Hledaným byl úřad sakristána,
jenž dle slov P. Belangera, obstarával
domácnost milého Pána Boha. A s ja
k0u pečliiostí, s jakou láslou konány
svaté obřady!

Mladí novicové vyžadovali si stá
le od přeštestnébo, ale opětného a
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mírného mistra svého dovolení, ku
skutkům smírným před nejsvětější
Svátosti.

P. Belanger neukládal nikdy no
vicům více, než co žádala" řehole.
Často prohlašoval, že je neposvzuje
pódle chování v kapli aneb podle
množství návštěv nejsv. Svátosti, to
jest věcí mezi nimi a Pánem, nýbrž
podle přcsnosti, se kterou prax—ídla



zachovávají, podle chování ve volném
čase a podle ho'rli\osti při práci.
Všecko ďstatní ponechal vlastnírru
Dodnětu a dobré vůli každého, sro
kojuie se tím, že osvěcoval duchy a
rozn ěcoval srdce.

Pán Buh sám zná všecky skutky
lásky, drobné oběti, něžné pozornosti,
k nimž pobádala táto vimu a láskou
naplněná duše svoje okolí. Neminulo
a_nidn e_.aby n ěl—nliknoviců neprosilo
by směli obětovati hodinu spánku,
abv konali hodinu klanění. Jenom
několik, kteří byli pevného zdraví,
dostali častější dovolení, a ještě men
šímu počtu dovďlena každý den ho
dinka.

Brzy žádali zbožného novicmistra,
aby noční klanění dovolil časteji, než
jeanu zá měsíc. Stalo se tak u Příle
žit'ostinějakésvatokrádeže, nesnraved
livého iednáni vlády, v ostatkyaneb
vvprosit zvláštní milost. P. Belanger
povolil teprve, kdvž přání vysloveno
bylo jednohlasně. Tak přišlo,-že noční
klanění konáno každý týden.

Jemu samému bylo velmi bo
lestno, že nemohl súčastřovati se po
božsnotí všech jako dříve. Pokud
možno, kďonalsvatou hodinu. Ale po—
slušnost zakázala mu brzy v,še co
nenáleželo přísně k jeho úřadu. Za
nocí, kdv neSpal, aspoň v duchu sle
doval stálou modlitbu růžencovou' a
spojoval se skutky smírnými svých
dětí duchovních.

Nechtěl,abvsi ctitelénejsv. Svá
tosti nezakládali jako na hrdinském
Skutku kdvž. bdí hodinu u svého
Spasitele. Říkával jim: .,Kolik nocí
probdí vojáci, ošetřovatele n'erroc
ných a matky rodin! Co se děie pro
Zájem podřízený, to bv se nemělo díti
pro účel tak vznešený jako smíření?
Opakoval jim též často, že ne oni pro
kazují čest Pánu naše-mu, když mu
obětují něco času, nýbrž naopak k
velkým díkům j50u zavázáni božské
mu Mistru za milost. že směli býti
mu na. blízku. To však nepřekáželo
z drvbé strany, by je ubezpeřoval, že
těmito drobnými obětmi velkou ra
dost připravují Spasiteli ve svato
stánku, říkaje: „Pán Ježíš bude vám

za to zavázán. Jakdobře míti je
Soudcemi“

Ideál velikélo sluhy nejsvětější
Svátosti se vskutečřmai _víca více.
Cítil s rozkoší, že dům jeho stal se
oasou, kde Srdce dobréto Mistra.,
„veiikého Onuštěnéko“„ ,velikéko Pro
následova“,ného jak jej rád nazýv,al
nalézalo jenom přátely, u nichž by
se potěšil nad chladnoští a lhOstej—
ností mnohých jiných. Pravíme jenom
přátely, neb skutečně bděl P. Be
langer s žárli\ou pečlivostí nad tim,
ab_\rse proštřední novic neusadil mezi
jinými. Takových nechtěl míti v domě
za žádnou cenu. Každý den ráno za
přísahal Pannu Marii zvláštní rrodlit
bou. bv odstranila z noviciátu všecky, _
kteří bv později nebyli dobrými a
pravými „řeholníky.

Miloval svoje novice iako svoje
děti. ale čest a sláva Boží,šla mu nade
všecko. Proto bvl neoblomný, kde se
jednalo o rodstatné věci ducha 'ře
holního. Bvlo mu těžko kára'ti. ale
neleka ]se toho. když ho nutila k tomu
povinnost. Říkávalt: ,B-udete li jen
rolovičními řeholníky, budete se na
rrne hn ěvati po celý život a po celou
věčnost a vším právem.“

. Jednóu, kdvž se vrátili z pnutí
k Penn ě Marii Vítězné. n ěkolikno'viců,
kteří již dřívezaSloužilipokáránu býti
zapamp ělo se tak, že mluvih V době,
kdv řehoie mlčeti nakaznie. Večer ve
řejně předvolal provinilce. Byl tak
pohnut, že celý noviciát byl doiat.
Se slzami v očích iim vytknul, jakou
bolest způsobili Pánu a jeho svaté
Matce. vysmvil žádost, abv se všicl'ni
modlili za obrácení viníků: kdyby
tito setrvali ve své .vlažnosti, že na
vrhne, abv byli odstraněni.

Prďstřednost a vvročitaVOst u
hnclmmích řeholníků byla mu hroz
n0u, říkáváje: „Jste dvacet let starý,
iste v plné síle mládí. \e Věku, kdv
jiní se o'ddz'uají zábavám. Nesprávně
iednáte kdvž se zahrabete do žimta
řeholního, chcete-li íti iako poloviční
řeholník. Budte jednolít\'/!“

l modlitboiu učinil z noviciátu
kartovzi. Ustavičněse rrodlili. Žáden
Dředmětnebvl důkladněii .a častěji
projednáván jako modlitba. Ta byla
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jeho životem. Proto měl i dar, jiné
naučiti modlitbě. „Budte muži mod_
l-itby, jinak ničeho nedosáhnetei“ A
výroky bl. faráře ais kého a P. Lacor
daira mu na rty přicházely: „Mod
leme se ustavičn č, Vnebi budeme míti
času dosti, si odpočino_uti.“ — „Znám
někoho, jenž jest mocnější, než Bůh,
a to jest člověk, jenž se modlí; nutí
Pána Boha říci ano, i kdyby řekl ne.“

0 ctnosti pokory horlivě. kázal
Slovy a ještě více příkladem. Pro n ěho
byla vedle lásky velkou ctnOstí slu
žebníků chudých, rovněž i nej potřeb
nější, kterou následují všechny jiné.
Nechápal, jak lze hledat v_ážno'sti u
lidí, když nejsme nic před Bohem, je
hož-nelze oklamati. On sám snažil se
toliko o „vážnost Boží“.

I nechtěl býti považOván za před
staveného, řka: „Nikdy a nikde jsem
nebyl představeným, a zde zastupuji
toliko místo Panny Marie; Ona jest
novicmistiovou a pravou představe
nou.“ Když jednou vysvětloval třetí
tajemství bolestného—růžence, pravil,
že náš Pán se dal trním kďrunovati,
aby dostičinil za veliká zla naší doby:
ctižádost, rdzka'zovati, a snahu po
důstojnostech. ! doporučoval novi
cům, aby nikdy nebažili po poctách
a hodnostech, jež tak veliko'u zodpo
vědnost za sebou vlekou pro den
soudný.

Když ve volný čas byl mezi dít—
kami svými za rovného jim ho bylo
možno považovat, když se tak jedno
duše chdval a úslužn ým byl ke všem.

Přišel-li novic ve zvláštní záleži
tosti k němu, povstal obyčejn ě, tře
bas měl nohu bolavou, aby ho přijal“
a ke dveřím doprovodil.

ím více se stranil a pokořoval,
tím více ho vyhledávali jako zpověd
níka aneb vůdce svědomí aneb jako
rádce mohdrého. Byl tím překvapen,
žasnul. Poznal, že se mu dostalo ve
likých milostí, nechtěl Boha urážeti,
když. by je zapíral, ale prohlašoval,
že každýjiný by jich byl lépe použil.
„Vy jste svatí,“ říkal někdy jiným,
„jenom já jsem bídný hříšník“ Když
mu jednou na to úsměvem odpoví
dali, dodali „Vy tomu nevěříte, ale
já tomu věřím. Modlete se, abych se

obrátil, není to falešná pokora, to
budte jisti. Kdybyste rr.ne znali, při
svědčili byste mému úsudku. Jsem
v ledovém moři. Nic nedělám“

Musel se držeti nadpřirozených
pohnutek, aby přijal zdwřilosti jemu
prokazované. Nechápal, proč ho tak
uctívají &tolik pozornosti mu věnují.
Vysvětlo'val to svou důstojnosti kněz
skou a neustal se omlouvati a děko—
vati. Někdy si stěžoval nad tím, že
k němu vcházejí jako ku knížeti ně
jakému, a žádal, aby to činili krátce
bez velkých obřadností,

l nejmenších příležitostí užíval,
aby se pokořoval. Když jednoho dne
pozoroval mozoly na rukou jedno-ho
z ndviců, zvolal: „To vidět pilného
pracovníka, hďdného muže; moje ruce
jsou ruce zahalečef“ .

Pro chatrné své zdraví musel si
dát líbit poslušnosti nařízenou péči a
úlevu. To bylo pro něho hotovým
křížem. Stálo 110to námahy veliké,
aby se stále neomlďuval. Aspďň po
krčil rameny s výrazem tváře, jenž
lépe než slova jevil jeho úžas a roz
paky.

Bylo by zbytečno vylíčiti hlu
boký dojem, jaký takový příklad činil
na žáky ZbOLnéhOkněze. Mistr potře
boval jen o pokoře pro-mluvit a po
haněti pýchu a marnivost, nikomu
nenapadlo proti tomu se vzpírati.
Nebdt' tato napomenutí z tal-.o-vých
úst a podporovaná skutky polrory
stále Opakované a všem piítonné,
působily mocí neodolateln0u.

Jednalo-li se o čest a slávu Boží
a Marie aneb jen o blaho jeho dítek,
neváhal P. Belanger nikdy mluvit
osvé činnosti, o methodách užívaných
s takovým úspěchem. Činil to velmi
prostě a přirozeně. Jeho pokora ne
záleíela v tom, by zamlčoval milo'sti
nebeské a dobro způsObené, ale aby
ho nepřipisoval svojí osobě. Vypra
voval-li o dix-ných obráceních ve vo
jenském spolku, dodával rád: „Vy
kládám vám dějiny Panny Marie. Já
sám jSem při tom nic neudělal.“ Vy
cházeje z této zásady, nebálse mluviti,
protože všecko mělo přispěti k tomu,
aby poznána a milována byla Krá
lovna nebeská.



co 88 oo

S novici svými obceval velmi
prostě a jednoduše. Jednal s nimi rád
jako s bratřími. Proto se mu otvírala
srdce všech, a mezi mistrem a žáky
vládla sladká, ale uctívá důvěrnost.

Též od svých noviců žádal prosté,
přirozené chování. Rád vypravoval
ze života svaté Teresie událóst, která
mu byla velmi milá. „Světice přišla
do jistého města, a mnohé vznešené
dámv ji navštívily, žádostivé. z úst
řeholnice proslulé svatosti slyšet vzne
šené., mystické řeči. Světice to zpozo
rovala a začala mluvit o dešti a pěk
ném počasí k nemalému úžasu, ano
k velké zlosti návštěvním“

Zvláště pro návštěvy chudých
doporučoval P. Belanger svým no
vicům velikOu prošto'tu. Přál si, aby
vždy hledali příležitost, by v5unul
slovo o Bohu, varoval je však, by se
to nestalo pravidlem přísným, aby
tím do nebezpeží neupadli, dopustit
se nešikovnosti a obtěžovat lidi. !
v poměru k Bohu a k Panně Marii
přál si, aby vládla veliká prostota.
Když přicházel pro novice veliký den

slibu, doporučoval mu: „POkTačujte
v prostotě.. “ _

Tato prostota a přiro'zeno'st udr
žovala ducha rodinného, jenž měl
vládnouti v noviciátě, jako dříve vládl
ve Spolku vojenském. Dům jelo byl
Opravdu domem“ rodinným, v němž
Panna Maria zastávala místo matky,

O

i\rARm TESAŘOVA :

Cesta

Cesta kříže, plná trní
vede v ráje čarné sady,
oko se ti slzou plní, \
drsnou pláň když vidíš všady.

Když snad štěstí kvítek chudý
vyroste ti v cestě žití,
svadá brzy, zmořen trudy,
zas jen trním jest ti jíti.

a v němž on jenom starším bratrem
chtěl býti. Zřídka se stávalo, že za
váděl jakés novoty, nedomluviv se
s mladšími bratiími.“

„Žili jsme v takové důvěrnosti
srdce a citů,“ psal později bývalý
jeho nOvic, „že jsme se domnívali
býti v ráji. Nikdy ani nejmenší stín
nezkalil míru, jenz nás spojoval všec
ky. Pocitovali jsme něco z klidu, se
branosti a radosti, jaké vládly v sva
tém domku nazaretskémf“

Súčastňoval se všech zábav do
mácích, pokud mu zdraví dovolovalo,
hrál s nimiprávě tak jako nejmladší
novic, Všichni měli býti veselí a ne
vinněse těšit jako děti. Zvláště dbal,
aby mezi všemi vládla láska a svor
nost a pod jeho vlivem celý nOviciát
byl jedno srdce a jedna duše. Každý
ochotně posloužil svému _bratru a
něžnou pozoinOst mu věnoval. Náho
dou se dověděli, že dobrý otec hrává
na pian ě. Večer na něho doléhali
všichni novicové, aby jim něco za
hrál, třebas jednoduchou píseň. Roz
hodně se zdráhal a již se mu podařilo
umlčeti jejich prosby, když jednomu
z nich napadlo říci: „Ve jménu svaté
Fanny, zahrejte nám něco, můj otčeí“
Na tato „slova již neodpověděl. Byl
překonán, sedl k pianu a přednesl
malý k0usek k veliké rad'ósti a s jed
nomyslným potleSkem všech piítom
ných. (P. d.) ,

O

kříže.

Než sám nejdeš cestou kříže,
kráčí jich ní na tisíce;
Kristus kyne tobě blíže,
když ti bolem blednou líce.

Zve tě k sobě — tobě hlásá:
za mnou kráčej cestou kříže,
v- kříži život, v kříži spása,
utrpením ——nebi blíže,
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Když rodiče ; umírají.
Úvaha povelikonočni od Jarolíma St. Pavlíka..

Po pos lední večeřirozmlouval Spa
sitel—dlouho se' svými apoštoly; měl
k nim řečna rozloučenou a tak mnoho
na srdci. Nejvíce se mu jednalo o to,
aby.učeníci jeho lásku a svornost
mezi sebou zachovali. Též je musel

' potěšiti a zmužilosti jim dcdati; ne
bot nejenom naň, ale ina ně čekaly
těžké hodiny. Na konec modlil se za
ně k nebeskému Otci; tu jeho zakon
čující modlitbu nazýváme modlitbou
velekn ěžsk0u. Evangelia povelikcnoč
ních neděl, počínaje třetí, jsou úryvky
z jeho řeči na rozloučenou. Dobře se
hodí pro povelikenoční čas, kdy si
připomínáme, kterak se Spasitel náš
chystal učeníkysvé Opustitia ksvému
nebeskému Otci se vrátiti. Ještě malá
chvíle a nebudete mne viděti, pravil.

Tak anebo podobn ě mluví rodiče,
když Se připravuji na poslední cestv.
0, děti; ještě malá chvilka a nebude
.mnevíce; už to dlouho nebude trvati
a Pán Bůh mne ksobě zavolá; ó zů
staňte hodné, modlete se pilněa držte
na náboženství; žijte spolem svorně
a mějte se rádi; pamatujte na mne
a pomodlete se za mne tu a tam
Otčenáš!

'Snad i ještě mnohéjiné věci mají
umírající rodiče na srdci. Starý To
biáš též měl mnoho na srdci; když
se domníval, že už brzo umře, zavolal
k sobě svého jediného syna, jenž se
též jmenoval Tobiáš a řekl: Poslyš,
synu, 'slova z úst mých a polož ji
jako základ do srdce svého. Když
Bůh vezme ksobě duši mou, pocho
vej“ tělo moje; a měj v úctě svoji
matku po všechny dny života svého;
nebot nesmíš zapomenouti, jak veliká
nebezpečí přestála pro tebe ve svém
těle! SpaSitel nám . to připomíná v
evangeliu třetí neděle: Žena, když
rcdí, je sklíčena, pretože přišla hcdina
její. Tobiáš pravil dále: Když cna
(tvoje matka) dokončí čas života své
ho, tak ji pochovej vedle mne. A po
všechny dny života svého měj Boha
v srdci svém a střez se v nějaký hřích
svoliti a přikázání HOSpodina, Boha.

našeho, přestoupiti. — A teď ho na—
pomínal, aby byl k chudobným li
dem štědrým, aby se“ varoval neči
stcty a pýchy, aby dělníkům ihned
vyplatil-jejich mzdu, aby se radil
s moudrými muži, aby Pána Boha

ovžd'y chválil a „o pomoc jej prosil.
eč svou zakončil těmito pěknými

slovy: Neboj se,synu můj; my ve
deme Sice chudý život, ale přece eb
držíme rrncho dobrého, budeme-li se.
Bcha báti, wšech hříchů se varovati
a dobře činiti. Ne bez pohnutí čteme
pesleclní napomenutí chiášova. Pa
dla na dobrou půdu. Dobrý syn řekl:
Všechno, ces mi, ctče, poručil, chci
vykcnati!

Kéž by si to všecky děti před
sevzaly! Dobré dítě chce to i učiniti;
napomenutí rodičův, zvláštějejich po
Slední napomenutí, jsou mu svata.
Ono miluje rodiče a praví: Otče,
matko, ty ještě nesrr.íš zemříti; zů
staň ještě u nás, _mášse míti u nás
dobře, žij ještě dlouho! Otec, matka
praví: Jak bude vůleBoží. Rád bych
ještě k vůli vám žil, ale jednouse přece
musíme rozloučiti; zůstaňte jen po
božné a hcdn é! Maličko a již neuzříte
mne a opět maličko a pak rrln'e zase
uvidíte. Vždyť to netrvá dlouho, jak
rychle přeběhnou roky, potom přijdete
za rrnou, potom se zase uvidíme u
dobrotivého nebes kéhoTatíčka, potom
zůstaneme pohromadě navždy, na
věky; pak se bude srdce mé radovati
a 'vaše srdce též se bude radovati a
naši radcst nám nikdo nezkalí.

Konečně rodiče zemrou; dobré
děti zatlačíjim oči a vypláčí se; pak
jim prokáží poslední službu, nechají
je po křesťansku pochovati, navště
vují pilně jejich hrob a nechají za ně
mše Svaté sloužiti, zvláště ve výroční
ďen smrti jejich. A pak dělají čest
svým rodičům svým ctnoStným živo
tem a uskutečňují všechno, co jim
bylo cd nich ,na srdce vložen-o; pa
mátka na rodiče zachovává je před
hříchem. O, jak _se budou v nebi
rcdiče radovati nad takovými do
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brými a povděčnými dětmi! Vyplní
se, co čteme v knize přísloví : Požehn ání
otcovo upevňuje domy dítek. Pán
Bůh žehná dobrým dětem, neboť není
žádným prázdným slovem: Cti otce
Svého i: matku svou, abys dlouho živ
byla dobřese ti vedlo na zemi.

Ale jak se povede špatným dě
tem, kteřise rodičů hodně nadožíra-lí,
jejich debrod'iní nevděkem splácelí,
jich nepos.10uchali,.jim starost, trá—
pení a 'han'bu působili, snimi hrubě
nakládali, jim hrubě spílali, s nimi
se. vadilí, s. nimi krutě nakládali,
jim každe sousto chleba předhazovali,
jeklamali a okrádali, jim to nedali,

'co si tito vymínili, je hladem nechali
a nehledě, na to, že staří lidé jsou,
křehcí a bez síly, je do práce'hnali,
jim lenost vyčítali, snad i ruku proti
nim pozdvihli a je bili; kterak, táži
se, povede“ se takovým dětem, když
otec a matka praví: Můj .Bože, já už
všude stojím v cestě, vezmi mne k'_
sobě! 0, děti, ještě maličko a již ne
uzříte mne! Potom budete plakati a
naříkati, pak teprve nahlédnete, co
jste na. rodičích ztratili, pak 'se pře
svědčíte, že nikdo nebyl na vás tak
dobrým, jako já, pak budete vašeho

O

MARIE TESAŘOVÁ ':

'jedn ání litovati, když už bude pozdě.
O, tu teprve "přideu k “sobě,když už
rodičů nebude, jako Eva po hříchu;
pak jim přijde u vědomí, jak se proti

- Pánu Bohu provinili ; pak pocítí metlu
Boží, kteréž nebudou ušetřeni; každá
slza, kterou matka nad nevděkem dětí
přolila, zvětší jejich dluh u Pána
Boha a bude jejich žalobn.íkem.- Pán
Bůh přidá se na stranurcdičů a bude

-“trestati zlé děti zde i na věčnosti.“
Pak bud-ou naříkati, ale druzí se bu
dou radovati a řeknou: Dobře mu tak,
on to zasloužil; chtěl kletbu a proto
přišla na něho.

Spasitel—náš jenom na malou
chvíli vzdálil se cd\apoštolů; potom
však přišel opět k ním, .v nejsvětější
Svátosti Oltářní; a v té u nichzůstal
i u nás zůstává a zůstane ač do kcnce
Sžvěta! O, jděme -k němu, máme-li
zármutek, nebo ztratili-li js me jednoho

.ze svých drahých, buďto .ctce nebo
matku, nebo muže, nebo ženu, nebo

»děti, nebo bratra a sestru. On nás
potěší a řekne: Ještě maličko a myse
Všiclni zase uvidime. Teď máte sice.
zármutek, ale přijde čas, kdyse bude
vaše srdce radovati a radost vaši
nikdo odvás necdejme; jen mějte
trpělivost a vytrvejtel

0

Pod křížem.
Pod křížem klekátko kamenné,
dívka t_u mladá klečí,_

' oči má' _slzou zkalené,
slza jest“ němou řečí.

' Srdce jí bolem usedá,
sirá jest jak pláň 3v poli,
pak zas se znaveně pozvedá
& hledí do “údolí. '

Na: hřbitov oko zabloudí,
hrob, v němž spí matička milá
sten z hrudi jí se vyloudí:
Ach, kdyby's, matko, žila.

'

Vzala by jsi mne _vnáručí,
zlíbala choré čelo;
ach, kde květ lásky vypučí,
co srdce tvoje mělo?

Sama jsem se svou( bolestí.
jen zde zas "klid svůj“ hledám.
kříž učí bolest unéati,

“v bolu sipod něj sedám.

O O O
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Obrázky z katolických misií.
Podává Maxmilian Weinberger.

Honba na levharta v jihoafrických
misiich.

_ Kristus Pán řekl jeanu sv. Pe
trovi: „Od nynějška budeš lidi loviti.“
Také misionář je svým povoláním
lovcem duší, ale někdy se stává, že
musí sáhnouti i k ručnici a loviti zví
řata, která mu dávají maso na živo
bytí. To se děje zvláště v jižní Africe,
kde maso je hlavní potravou taměj
ších Evropanů. Zelenina je tam vel
k0u vzácností a je mimo to i dražší,
než-li v našich velkoměstech. Aby si
tedy-laciné. maso zaopatřil, bývá mi
sio'nář nucen bud'to sám jíti na lov,
nebo poslati svoje lidi, má-li jaké.

Zvěře je v jižní Africe hojnost.
Četné druhy kamzíků a antilop a
jiných zvířat skýtají dobré maso a
jsou jak pro domorodce, tak i Evroz
pana _vítanOu i výnosnou _kořis'tí lo
veckou. Ale o tuto kořist dělí se s
nimi nezřídka dravá zvířata, jmeno
vitě africký tigr čili levhart. Tento
dravec bývá sice ďd bělochů označo
ván jako tigr, ale nemá s tak řeče
ným královským tigrem nic Společ
ného, leč to, že obě náleží k velké
rodině kočičí. '

Nikdy nesmí se misionář na lov
vydati sám. Zpravidla bývá d0pro
vázen domorodci, kteří výborně do
vedou stOpy zvěře nalézti a sledoá
vati. Majíce úžasnou jistotu ve střelbě
z ručnice, zachovávají i v okamžiku
největšího nebezpečí neochvějný klid,
takže se běloch bez nich obejití ne
může. Na volském voze, obyčejně
však na oslí káře vyjíždí miSionář v
průvodu aSpoň dvdu černochů, kteří
se v "oněch krajináčh nazývajíHot
tentoty, na lov.. Velmi rádi jezdívají
misionáři s důstojníky nebo vojáky
na čekarid'u a vracejí se zřídka domů
s prázdnou. Takové honby bývají
často Spojeny s dlouhými cestami či
obchůzkami, které misidnáři po vzdá
lených stanicích konají, takže na tom

nezáleží, zda čtyř- nebo šestinedělní
obchůzka o tři nebo o čtyři dni déle

L

trvá čili nic. OStatně nelze v Africe
čaSu tak důkladně'a úzkbštlivě vy
užítí jako v Evropě a zejména ve vel
kém městě, kde duchovnímu správci
zpravidla sotva dvě celé hodiny k
odpočinku zbývají. Ve velké šire A
frice odvyká si člověkspěchu a chvatu,
který u nás při práci bývá nezbytný,
za to však člověka o- zdravé nervy
připravuje a předčasného stáří bývá
příčino'u.

Vážní cestóvatelé afričtí-i misio
náři souhlasně tvrdí, že dravá zví
řata člověka nikdy nenapadají, leč
by střelbou, nebo poraněním byla po
drážděna. Potom však bývá rušitel
jejich klidu ztracen, nezachová-li pří
tomnost ducha a klidnou ruku a nedo
vede-li dobře mířenou ranou zvíře
zuřivě naň se řítící smrtelně poraniti.

Ve stádech dobytka činí levhartí
veliké škódy a proto konají se n a ně
časté honby. Také kožešina jest vzácná
a dobřese platí. Žeje dravec na blízku,
poznává misionář nebo íarmař 2 u
bytku dObytka; také domorodci na
lězají někdy jeho čerstvé stopy. V
takovém případě'se ihned honba za
řídí, zapřáhne se vůz a několik dorro
rodců doprovází lovce na koni. Někdy
pozůstává lovecká- společnóst ze zá
stupu velmi četného, nebot Hotten
toti jSOu rozenými lovci a t0uží po
loveckých dobrodružstvích. StOpa lev
hartQ'va, která celé hodiny, ba celé
dni vede daleko, sleduje se tak dlouho,
až se přijde k místu, kde se dravec
ubytolval. Jestli že levhart nějaké
oSlátko, tele, o'vci nebo kozu ukradl,
zavleče svou kořist na nějaký stro'm,

“položí mezi větve a' čeká tři nebo
čtyři dni, až zabité zvíře začne hníti.
Potom přichází & sežere část kO'řisti,
druhou zahrabe anebo v houští při

kryje větvemi, aby ji pak později
dojedl. Jakmile lovci takovou nača
tou kořist nadeu, schovají se a če
kají, až se levhart vrátí. Jestli že
však levhart prvním výstřelem ne
byl poraněn smrtelně, vrhá se zu



00 92 00

řivě na lOvce a rozsápá ho ,i všecky
lidi, kteří “mu přijdou do cesty.

MisionářP. Malinovskivypravuje,
že jel kdysi na k'Onis dvěma Hotten
toty, ktěří byli ručnicemiozbrojení
_NaÍednousejeden z průvódců zastaví,
seskočí s koně, lehne si na zem, na
míří pušku a už padne výstřel. V tom
též okamžiku .vidí misiónář, že z blíz

“92.02

ve střelbě, nebot nejenom druhá, ale
i první rána neminula se cíle, jen že
nebyla smrtelná. Misionář si ovšem
oddechl, vida, že z nebezpečí smrti
vyvázl, ale zároveň těžce nesl neOpa
trnost černochovu, jenž se dal unésti
svdh nezřízen0u10veckou náružixostí.
Vyplísnil ho proto a zakázal mu
přísně, budoucně v jeho přítorrnóSti

PELCO.

Mankini“

0.0 00
Sv. Pavel káže.

„kého strOmu, kam“ výstřel byl namí
řen, seskočí levhart a přímo na oba
jezdce a čeinďcha na zemi ležícího
pádí. Misionář lekem div neomdlí, ale
nikoliv jeho druhý průvodce Voka
mžiku vrhne se na zem, namíří pušku,
zarachotí výstřel, ženoucí se levhart
dvakrát se překotí & -— je mrtev.
Mimo tuto chladnokrevnost domo
rodců je obdivuhodná i jejich jistota

na levharta stříleti, dravce drážditi a
takové. nebezpečí zbytečně vy\ola
vati.

Na levharta líčí se také paste.
U stromu, na kterém'dravec svou
kořist umístil, postaví se velká že
lezná past a řetězy ke stromu při
pevní, aby chycené zvíře ve svém
vzteku a své bolesti pastneodneslo.
Běda však, jestli že byla past špatně
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nalíčena a zvíře ji našlo, aniž bylo
chyceno, anebo se z ní vyprostilo.
Pak hledá rozhněvané' zvíře stepu
člověčí a sleduje ji, vědo-uc, že vede
buďto k nějaké farmě anebo k něja
ke'mu úkrytu. A tu lehne si lstivá
kočka na čekanou a čeká, až lovec,
se dostaví, aby viděl, co se s pastí
stalo. Proto k nalíčcné pasti se při

_\\\\'\
„ l *

blížiti Je velmi nebezpečno, Je;.to Je
obava, Ze lOVCCbude dravcem na
paden a rozsápán.

Kdyz Jedenkráte na blízku sta
nice Heisachabis byla Zjištěna piítom
nost levharta, jenž-; uz. ne'-tolik kusů
dObytka uloupil, byla pzst nalíčtna
u stromu, na kterém bylo 10210eno
zabité Oslátko. Ale lovci nen—elištěstí,
nebot když přišli na výzvědy, našli

Filip, jáhen, křtí komórníka.

past sklapnutou a kolem byly raž
troušeny chlupy, které byly dravci
z břišní části vytrženy', když. se past
sevřela. Lovců zmocnil se ovšem ve
liký strach, Ježto bylo pravděpodobno,
že se levhart na blízku skrývá a kaz-*
dou chvíli se na ně vyřítiti může.
Bez rdzmýšlení dali se na útěk a doma
oznámili, co se stalo.

9.0 02.
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Ještě této. dne vybrali se domo
rodci s n'isionářen, aby šli po stOpě
dravcmě a ]6] ze. 5\ěta spzoxodili,
prve ne;. by kolen MKOL-cía nic netu
šící n ohl napadnói ti. Celé ltodiny
slecoxali ]Cl'Ostorm, která vedla da
leko na blízké lou y. KOnečně'našli
zbytky Jeko kořisti. Sc.slt'očili tedy
&koní a po dvou sena všeclznystrany,
l'ozběhli, aby dravce vyhledali a ne
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škodným učinili. V okamziku byli
všichni mu:.i ti tam a misionář zůstal
u koní sán. Nemaje zadne zbianě,

' octl se v nejv ětsím nebezpečí. KaLdOu
chvíli mohl levhart se dOStaviti, aby
kořist dejedl. Co nyní? Na uva;.ování
nebylo kdy. Vyšinul se tedy rychle na

koněa pádils 101do ioviny, nedbaje,
„že by mohl di'avce potkati. Dostal se
šťastně donů a následecíl'o dne se
dozvěděl, ;-.e všechno hledání bylo
mainé a že lovci se vrátili s nepoří
zenou a všichni ustiašeni, í.e nisio
náře šiioko daleko nen ohli nejíti.

' Misionář P. Gineiger byl jeanu
s jistým Němcemna h'oněna kanzíky.
Avšak místo stopy kanzílc'fovy, našli
oba lovci stOpu levhartovu, j (nf. L'lO'YÍI
kamzíka a odvlekl. Bě;.elo nyní 0 to,
dravce vyhledati a krajinu od něl'o
osvoboditi. Šli tedy dlouho a s na
pnuto'u poza-ností po šiioké stopě
smýka—né zvěře. Při každém kioku
musili býti připraveni, že se dravec
objeví. V tonto případě bylo ne
zbytno dobře nířiti a šelmu Skoliti,
jinak bylo po nich veta. Šiioká stOpa
končila v h0uštině. Již se donnívali,
že tam cosi tn-avého vězí, ale střílcti
nesměli, dokud-neměli jistoty, že to
skutečně levhait jest. Za. jec'no ne
mohli věděti, :*.estřela dravce srrr
telně zasářne a za druhé, jestliže ho
v houští nebylo, byla by to 1ána při
lákala a oba lovci nohli svo'v nepro
zřetelnost zaplatiti živ-oterr. Pioto se
plí;.ili oba opat'ně k lorštině a ne
srouštěli ono terrné nísto s oka.
Avšak když. se dosti blízko přiblí
žili, nalezli tarr nísto levlaita _ieřo
kořist. Dravec ji tam pečlii ě přibyl
lupením a halovzkarri a odešel. aby
za nějaký čas se vrátil ana řnijícím
trase si pochi tnal. Ale tfntokváte
vrátiv se, kořisti již nenalezl. lo1 ci
piohledavše okolí a levhart? nena
lezše, naložili Z\íře ještě čest? a.
zavezli dorrů. Teprve později byli
si oba odvážlivci věc'orri velkčřo ne
bezpečí, ve které se lehkorryslně v_v
dali a misionář si vn'ínil, že se nikdy
již tak0vé řonbý na levhaíta ne
súčastní.

Zajímavý jest způsob, jakýnc do
morodci, prve než střelné zbraně se

užívalo, levhaita l-cnili, ano i LÍ\É1'.O'
chytali. Ze zkušcnosti věcěli, ;.e lev
hait, jsa napaden, na útočník: slz-očí
a do jeho týla se zal.-Oisne. laoto ob
kládali si kik silnýni kozeni a za
halovali do nich i ianena a celou

.levou stianu těla. Fiavici najicc o
zbiojenou silným kyjem plíili se na
diavce. Levhait vyiítil Se na piv
nířo útočníka, kteiý nu iychle na
stavil ián'ě, l'oženi ovintté a \za—
kam se co nich, :ni;. je piokoa—sl.
Zatím“ hodili ostatní lovci řetěz okolo
těla d12.\(.0\2. a svázali lo. Jestli ;.e
se však levřa't do levé ruky koemi
o'blozmé nczalmsl, ale jinak ítoč
nika se hlcc'.ěl 'zr O(niti, vcícřil lo ně
k'teiý z ostrtnícl lowců tak j'ŠKDě
po tlan ě, ze to jcc'nov lFIIOI' sl'olil.
Jsmtě, jel“ :nar 0. \šiclny loi'l o“ité
šelny na tlarě velri cloxlostiiy,
takže jediná (oliie r ířcná a silná l ána
zvíře okanzitě zrbije.

Prvni povoz.

Na ponštich :. stepích jižní Afriky
TICOb-(jČCse r isicnái, chce-li vykoná
vati c_ucřomí sjrávu mezi svými
šiioko a dali ko '—ozt 01 šinýn i tuniky,
bez jfeínílo rowozu : siinčlo potahu
Š(5Íi až. osn i n (,zl i: nclo oslů. Avšak
tal—“ový rov oz s jotal—enz stojí několik
tisíc konn 2. po iliCélo nisícnáře
je to olfnos necosti itcný. Ale co
platno, tez ro“ 07.1 a jotal t je čin
no'st nisijní zloa neno ná.

Jistén v nisicnáii, jenž. byl také
v roc'ořných íozřriícl, nzsl-ytla se
náloc'ov rřílefitost ke l'Olíi rovozu.
Byl to velký, pevný vůz, ale bez po
tah 2. byl ro'n'ě'ně laciný. Misionář
Zdlář-al se zpvv vyp ázc'nit svo'ji to
“rolki' za \ ěc, které řez rotPhL" nen Ohl
potřeřovfti, ale l'Cneřně ocílodlal se
přece vůznfzdzřlřř lotriti a byl
pak rád. 'e tovfclná rřání jeho a
sroř řásteřně se \yrlnilo.

th'ialo to dlovlo, to přišeldo
kiaje ořcloc'ník, jenž. by byl rád
rio swé ol'clocní cesty c'obrý vůz
kol-pil. Vřz r isicnářův se rrv velmi
líbil a nalil-al tec'v na něl—o,aby mu
vůz počal. Misionář se zpeřoval.
Zavolal tedy obci—oc'níkodkmníka,
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jenž vůz vysoko ccenil. Mif'„ nář vida,
že by za nabízené peníze &i nnhl
koupiti menší vůz is p t .,shem vclil

'kcnečně & vůz pudal. Kdyz pt m
p.( nějakém čaSe h( vedla cette do

"nejblLšího města, ln Lpil tam vůz
sice menší, ale ktZ mu tři páíy mezků
& jestě mu něc: . peněz zbyl. Tak do—
dělalse prvníhf svéh p \“ zu ?. k 
nával pctc m Své daleké ap št 1“ké
ceSty vczmo

Milosrdný Hottentot
szednéva uIyH ttcnt tů p ti

Angličznům, byl? n:. hl: .n jmcn h
pohlaxáía vyp ání. c<n Fcníu ty
Svedly jíStéh Bú? ]- t ' [, (.- na
prh12\a125páchz.l(trntát. Ala út k
senezdařilz Bú! p chln \ If. v v.
. Pr nějakém“ čase „přwrcílz ff'nu
tlupa H ttmt tů, Bú' byl ' Cfl'l'
SV'u r'dín r zf.jrt 2. přixcc'xn rřfd
prhlavára. Byl dscuzen k sníti.
D/m'rfdci "bklíčili ho s nabitý-ni
ručníceni, aby hf“ zaStřelili. V t rv
okemliku vrhli Se mmželkz :: ('ětí
na tre ".by h Svým tělem kryli.
H ttfnt t rá všek v.dyclcv t lilfie
rrn Cltl' v těle,f .:efně(. čěten nikdyi
neublí .í. Pn'cr prručil p hlmá' Střel

O

MARIE .TESAŘOVÁ.

cům, aby tříleli (p(tně,
S_třelyzz.:álny dutzmce, ne však
jen „enuz ((čti. T= všaknebyh tak
Snuin :. :tiuci n(1neceL(11 a;. by
tak vý plíh ený k(.m .ik se nzskytl.

Mezití... kiičcly ;.tny :. děti o
Smil \ání (. :án Bú) :bíáun l“ po
h12.\á1 \í, 12.1nustálc: „Vazni si
všechen nůj r:.jltal'., jen m ušetří
meh ..i\( t;.!“ Komčněnzpzůla Búra
ve: mtclné úzk :tí šťzftná n yšhnk'a.
Věc.ě1 t ti ., .e p hl?.\ál je \ěiícím
křefťznu. : 2\ l:.ltcc'.y:„P(h1:.\á1e,
ty \ěííš \ B h(., le Bůh je nejvýš
nil fícný; blCÍ. t<.c".yn'il říčnýn i
ty :"..c(. lj * 1 .i\ ' — „Zí.(;1.'ttl“

tak (by

z(.1 Ir 117'á nf =vé licii,n:. Búra'
níš'ílí. , n “á'. (d \ láml B ího
nil “('(n'ťí (' Hc. ncchzf :( mu
trčv il řihn'ťí d :tzne. D:!uji
tí t(c'.y i*' t. Aby \šz.1r Fi panzto
v:.l. (nik h nnfárvf zabiti zákeřně,
drjí ti rv jí lic'é něc nr. p?.wátkuf'

P těch 51 \(Ch dal pchlavár
Bú1-.\i \;ysánti 2: 1zn bejlncem,
díl si zaplatiti p(ně ít L' p htr &
\'Zflfl rrinv t něk lil“tt'čných h'sů
d bytka. Pře.<t byl Bú! ?áČ. :e vy
vázl .iv'terv- a s p"hlavárerr rrzešli
se j?.kf dfbří přátelé.

0

Hvězda mořská.
Ach, divá bouře burácí,
a loďka „mého žití
se v širém moři potácí,
ji hrozí vlny skrytí.

Jí vlny vášní zmítají,
má duše zmírá. bolem,
a "vesla má mi padají,
vln děsných pod příbojem.

A nikdo ruky pomocné
mí nedá, běda, běda!
Já jako děcko bezmocné,
se řítím v propast bez dna.

O. Hvězdo mořská, María,
mi zasviť v temné noci,
jsem bojem všechna znavená,
Ty spěj mi ku pomoci.

Tvá něžná ruka vesel mých
se chopí — vlny ztiší,
má. bídná duše v loktech tvých
se vznese k nebes výši.

0 O



co 96 co

Pro školu náboženskou. Svaz
katc'l. učitelů v 'Branibors ku-Pomc-řa
nech (tedy v Německu) vyslcvil se
pro nábožens kcu školu z nas ledujícícř
důvcdů: 1. Jen V náboženSké škole
je mmné důvěryplné vzájemné půso
bení všech činitelů výchovy. 2. Jen
v nábožens ké škr le může se osrbnost
učitele plně uplatniti. 3. V'nábozen—
s ké škrrle dosahuje se úplného vývcje
a všestranného vzdělání všech sil a
vloh lidské přirczencsti. 4. V nábo
ženské, škole má stát nejlepší operu,
neb! t mládež v takové škole na pevné
půdě náboženské je vychovávána v
úctě k zákcnu, k ideální cbětavc-stí
pro úkoly státu, k věrnému plnění
povinncstí a k pravé mraanSti. —
Tot _usnesení někrlika tisíc katr l. uči
telů. Též mys nimi úplněsouhlasíme
a budeme s e domáhati nábcžens ké
škcly všemi dovclenými a zákcnnými
prrtředky.

_ Jak soudí Američan o kulturních
pomerech u nás. Nas chůzi žen a dívek
v Praze mluvil delegát amerických
Čechů, ms gr. Br uška, z jehož řeči vy
jímáme tento cdstavec: Strženís lcupu
marians kého v Praze učinilo zlý drjem
v Americe; káceníscchsv. Jana Nep.
nepfslcuží dlbrému jménu republiky
čes kcslovens ké. Na vás jest, abys—te
takové jednání zamezili. Bez kříže a
beznábožens tví těžko bys te vychová
vali své dítky. V českých krajích ani
jediné dítko rrn e, kněze, nepozdravilo.
To byse v Americe nestalo, Také v
_Liberci a v německých krajích, kam
JSem zajel, bylc jinak. Tam, kde děti
útočí na samého presidenta republiky,
tam je nutno vrátit kří .e do škol. ——
Řečník mluví “ zkušencstech, ply
mucmh z T-fZluky ma.ní.e15tvi v Arne
rice,_ předje'jinižs metnými následky
Vill'Uje.

Odkřesťanční školy. Kardinál Hart—
mann podal jménem prus kéhoepis ko
pátu vládě berlínské prrteSt prcti
Lvévcli, jíž d<savadní škrlní řád se
převrací a bezohledn ě—se porušuje

Různé zprávy. WM
práva katolického lidu, jako u nás.
V príteS-tu praví, že katolíci nrhou
s věřiti své dítky jen škr le v kat( lickém
duchu řízené; že výncsy pruských
úřadů škclních svědčí o cchybeném
prjmu 0 úk< lu škr ly. kola je 150
vinna vzdělávati celého člověka, tudíž
i jeho nábožens kcu stránku — nejen
rczum, ale i s rdce. K tomu však při—
náleží vedle náboženského vyučování
i modlitba,s lužby Boží, přijímánisv.
s vátos tí. Vylcučení n ábožens kých cvi
čení ze školy znamená degeneraci
(úpadek) školy, jedne-stranné vzdě
lání rczumu a zakrn ční mys li a vůle.
Kéž bys e u nás. dle teho řídili vycho
vatelé naší mládeže! '

Evangelický protest proti zákonu
o zneužívání kazatelen. „Kostnické
jiskry“ v posledním čísle přinášejí
tento protest: Co je zneužívání „kaza—
telen? Agitace politická vůbec, práce
pro někteiou politickou stranu oproti
jin é. řečiproti určitým n0vinám, proti
směrům — nu budiž!.ale i to jsou
slova velice široká. — Nad to vše ná
vrh obsahuje větu, že se zakazuje
všeliká kritika vládních nařízení. Ví
me, co chce návrh říci: Kritika může
býti agitaci a agitace nemusí překro
čiti hranice a porušit formu kritiky.
Ale je spraí no zakázat kritiku vůbec?
Nehledě/ani k tOrru, že nařízení vlác'ní
nerrohmi býti zákonem povýšena nad
kritiku .a nad její dosah — kde by
chom byli? —_—nesrrímjá jako křesían
——nesrríten a onen jako farář mOnésti
svůj s0ud? Můj soused, státonrvní
derrokrat, srrí kritisovat,'sociální de
rrokrat a agrájník také. Sovsed s
druhé str9nv; učitel, to má také do—
.Voleno. Kritis0vat se sní v novinách
a na schůzích a v hospodě., ale já jako
křeF-íanresrrím pronést svůj kritický
názOr. A nesrrí to náš farář? My od
něko prostě řekárr'e, že námosvětlí
s našeho křesťanského hlediska všecky
zjevv, které zasahují do našeho ži
vota. To je povinnost svědomí. Náš
farářnám za doby nesvobody válečné



oe: 97 o')

mluvilo válce a míru, pro mír proti
válce, když to bylo zakázáno a o
právu a bezpráví, o las“cekne'přátelům
a „svaté“ nenávisti a o sebeurčení
národů, a o bratrství a o nedostatku
bratrské vzájerrnosti v zásobOvání, o
lichvě s potravinami, o vlasti a ná
rodu, o svobodě a bolševismu, o práci
a mzdě ——a my chcemene, aby náš
farář mluvil jinak, aby musel mlčet
a nesměl osvětlovat všecky zjevy
světlem našeho náboženského a mrav
ního názoru. Církev nesrrí býti od
soiizena k mlčení tam, kde ji svědomí
přírro nutí k hl?sit'ému projevu sou
hlasu neb odporu. Na jedné straně
se církvi vytýká, že příliš mlčela.,
když měla ze svědomí mluvit i kriti—
sovat, a obojí dělají narrnoze titíž
lidé. Proti zneužívání kazatele-n
budiž! Ale právo věcné kritiky vzít
— pozor! Cožje naše vláda ne0mylná?
Její úkazy nedotknutelné? Srrí býti
církev ods0uzena k trpnému mlčení?
Smí někdo snížit její „strážce“ na
„němé psy“? (lzai. 56, ro.) Jest pa
trno, že věc není tak jednoduchá,
jak se na první pohled zdá.

Zelmání zbraní církví. „Při svém
propušt. z vojska vzal jsem s sebOu
sbírku nařízení a předpisů pro vo
jenské duchOvní. Vydával ji za války
apoštolský polní vikariát (Pastoral
blatt fůr die k. u. k. katholische Mi
litar- und Marinegeistlichkeit.) Pro
hledal jsem celé tři svazečky a pátral
po nařízení a formuli, kdy, kde a jak
majívoj enští kněží „žehnat zbraním“.
Nenalezl jsem však ni nejmenší na
rážky. Kdyby jaké nařízení a formule
byly, jistě by nes cházely ve sbírce tak
důkladné a' únln é. Byl jsem též leu
hý čas u polního superiorátu ve Vídni.
Byli jsme vysíláni k. pochodovým for
macím, abychom měli k vojínům pro
mluvy před přísahOUa před odchodem
do pole. Nikdo však nenařiz0val při
tom žehnání zbraním a'také jsem
neslyšel, že by některý kurát něco
podobného byl učinil. Jest tedy mlu—
vení na schůzích a v Nár. shromáždě
ní a psaní v novinách „o žehnání
zbraní církví, odpusfte mi ten výraz,
h10upým plácáním.“ -— P. C., býv.
polní kurát.

_—

Výjimečný zákon káznicový proti
kazatelnám scbálen. Zprávy, že pre
sident Masaryk nepodepíše výjimečný '
zákon proti kazatelůrr, se nepotvr
dily. Zákon je už uveřejněn ve sbírce
zákonů československé republiky pod
č. 111. Zákonem tímto porušuje se
čl. 12. základních zákonů platných
ještě v republice: „Před zákonem
jsou všichni státní občané i0\ni,“
ježto je namířen pouze proti jednomu
stavu, čl. 13. základních zákonů, který
zaručuje každému volnost projevu rrí
nění slovem a písrrerr, a čl. 14., kte
rým dává se plná svoboda víry a své
domí. Soudce knězi nepříznivý bude
moci v kterémkoliv kázánínajít „Pro
m10uvání“ proti republice a jejírr za"
řízením. Kněz nyní bude rroci upozor
nit lid na zákony, jež se nesrmna'vají
s učením katolickým, pouze tiskem
a na schůzích. Zákon proti kazate
lům v českoslov. republice je v celém
světovém zákonodárství ojedinělým.

Výrok bývalébo nepřítele nábožen
ství ve škole. Zástupce Francie v Praze,
zplnorrocn ěný rrinistr “S?int Sirron
přiznal, že také on porráhal voziti
kříže ze škol, ale nyní že by je tam
zase rád dal. t. j. totiž by rád zavedl
vyučování náboženství do škol. Ne
boť od té doby, co_církev byla vý
hnána ze škol, vychovávají tyto ško
ly jen zločince a apače. Na dotaz
kteréhosi experta ministerstva vyu
čOVání,zda výrok rrinistrův je prav
divý, nrinistr výrok tento opakoval,
takže o pravdivosti jeho nelze po—
chybmrat.

Plebiscit. Na obecné škole na Ma
ninách v Praze-VII. dali pp. učite
lové a učitelky hlasovati žactvu, chtě
jí-li choditi v neděli a ve svátek do
kostela, a před a po vyučování se
modliti. P. T. žactvo odhlasovalo
jeanmyslně „nikoliv“, což slavný
sbor vzal s p0vděkem na vědorrí. * 

Z Vatikánu. V poslední době roz
šiřují se Zprávy, že sv. Otec zamýšlí
svolati církevní sněm. Mluvilo se o
tom již během války. Svolání sněmu
církevního, jak se píše v italských
listech, vyžadují nové změněné po
měry politické a snaha rrnohých die
césí aby byly některé disciplinární
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předpisy katolické církve upraveny
a přizpůsobeny dnešní době. Dosud
b_vlo konáno 20 všeďbecných sněmů
církevních. Poslední vatikánský sněm
církevní konán byl v roce 1869——187o
za papeže Pia IX. Sněm tento obíral
se otászu o neomylnosti papeže,
když mluví jako učitel celé církve ve
věcech týkajících se víry a mravů.
Poněvadž Řím byl obsazen Pierront
skými, vydal papež dne 20. října 1870
bullu, kterou sněm až na budoucí
příznivější doby zastavil čili suspen
doval. Svolá-li nynější sv. Otec cír
kevní sněm, bude tento snad pokra
čováním sněmu vatikánského.

Kardinál Lucon, arcibiskup re
mešský, jako děkan kardinálů fran
couzských svolal do Paříže ostatní
kardinály a arcibiskupy. Dne 22. ú
nora sešlo se '12 hodnostářů církev
ních v dOmě kardinála arcibiskupa
pařížského Ametta. Ve dvou sezeních
radili se zvláště o přípravách k vol
bám do sněmovny a postavení církve
ve Francii. Usneseno žádati na kan-
didátech, kteří budou počítati na hlasy
katolíků, tyto podmínky: Uplnou svo_
b'odu vyučování, založenou na napro—
stém právu rodičů posilati děti do
školy dle vlastní vo'lby, možnost ře
holníkům vyhnaným ze země'před
válkou zůstati nyní ve vlasti, když
jako vítězové vrátili se z boje za svo
bodu vlasti, a věno'vati se svému dří
vějšímu povolání, vrácení svobod cír
kvi a navázání diplomatických styků
s Vatikánem. Dále obiralo se shro
mážděni arcibiskupů otászu pavo
lání do stavu kněžského, které zvláště
jest nutn ě, když 2300 duchďvních ve
válce zahynulo, úpravo'u příjmů, když
příspěvky na udržování bohoslužeb i
duchovních v mnohých diecésích jso'u
nedostatečné. Dále žádají biskupové
francouzští, by stát o*pravil a zno'vu
zřídil mnohé chrámy líticí válečnou
pobořené. Na znovuupravení jich vě
řící sebe větší štědrosti nestačí, ani
obce samys sebou zničené a ochuzená.

Z Terstu byli vypovězení na roz
kaz italské vlády němečtí kněží Jesu
ité. Vedli duchovní správu při ko
stele sv. Antonína na- 20.000 kato'li
'ckých Němců. Tento rozkaz velice

roztrpčil veškeré obyvatelstvo, nebot
.Jesuité těšili se velké oblibě také u
obyvatelstxa italského.

Arcibiskup remešskýpresidentu Ma
sarykovi. Ren—ešský arcibiskup, ka'r
dinál LuCOn, ZQ-Sla-lpresidentu Masa
rykovi tento dopis: „Pane presidente!
Snejžirějšírr rOvděkem přijirrám vy
znarnenání, jímž jste rr=neráčil po
ctiti. Jsem hrd, že rrám' právo nositi
onen slavný Válečný kříž, jejž “. S.
vlast připíná na prsa Oněm hrdinům,
kteří dobrovolně pro ni přinesli nej
větší o"bět',jež jest v moci lidské, totiž
oběť své krve. Má pro mne tím větší
cenu, protože jej přijímám takřka z
Vašich vlastních rukou, pane preSi
dente, ježto “v_vsámjste mi prokázal
čest 'mi jej uděliti ve stínu. mě kathe
drálv, v 'oné ctihodné kathedrále Re
rnešské, jejíž muka jsem sdílel, DOči
taje všechny rány, které ji zasáhly,
mučen všemi ranami, jež utrpěla.
Nikdy nezapOmenu hlubokého dojmu,
jež na nene učinilo Váše líčení ne
bezpečí, která Vám hrozila, útrap, jež
jež jste hrdinně nesl pro svoji drahOu
vlast. Bůh chraniž Vás a račiž od
škodniti Vaši šlechetnOu zemi za dlou
hé zkouškv nekOnežčnou budóucndsti .
miru, rozkvětu, slávy. Prosím Vás,
pa'ne nresidente, abyste přijal co nej
uctivější vyjádření mě převeliké od
danosti a úctv.“ _

Z Chorvatska docházejí zprávy,
že tamější kněžstvo katdlickě a pra—
voslavné horlivě pracuje o sblížení
obou církví —- západní i východní.
Spojeni neni nerrožné. Bylo by to
uskutečněním velikých plánů papeže
Lva XIII., který se hlavně staral o
spojení Východu se Západem. V této
práci jej účinně podporoval biskup
Strossmayer. Také nvnější sv. Otec
věnuje se uskutečnění této velké my
šlenky a podporuje všechny snahy,
směřující k tomuto cili. _

Ve Švýcarskupovstala nďvástr<ana
katolická, t. zv. Mladé katolické Svý

cársko; Soustřeďuje v sobě hlavn ě ka
tolickou intelligenci.. Stoji pevně na
zásadách cirkve kato'lickéa jest roz
ho'dným odpůrcem jakéhokoliv kom
promisu. V Oltenu vydává'vlaštni
týdeník, výtečně redigovany, „Die
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Schildwache“. Je to časopis opravdu—
vzoný, plný k'ás-ných myšlenek a
časových námětů.

Z Francie docházejí ?adostn-é zprá
vy 0 nábo".enském i—otě katolíků.
Dorůst'jírí v láde. franrov zskéá, leh
ko-nvslna. skeptická a honící se jen
po po'itcích, ročala se n—ěnitipo ne
šťastné válce ně'ecko-f—ancoizskě r.
1870. Avšak teprve ve 20. století
změnil se O'braz do ůstrjící n'láde-íe
úplně. Stalo se tak Vlivem Vel—L'ÝCh
francouzských konvertitů, Bow-geta,
Brvnetiere, Coppea, Hrrysnrnsa a j.
Dnes existuje. Mladá Francie, nacio
nální, katolická, hoj'o'iná, která vsi
luje zatlačiti sta'ou, socialisticmu,
nevě*eckou. Má vliv i na „Jo'urnal des
Debats“, který budil první zájem o
naše české po:-fadavky v široké veřej
nosti Francie. 0 prOgramu této Mladé.
Francie napsal mladý básník René
Fauchois mezi jiným: V nynější mlá
deži jes-t pravá. sebevědomá, odhod—
laná síla. Má žízeň po“činech, nikoliv
po převratu a revoluci, ale po methodi
cké. uspořádan é činnosti .Jej ím příštím
ideálem je staveti. Tuto mládež na
zval slavný Fagnet, ač sám byl stou
pencem nevěrce Tafnea, mládeží zá
zra'čn0u a pravil. že vědomí. že Francie
má takovou mládež, mu činí odchod
z tohotosvěta snazším. Mladá Francie
má heslo stavěti.

Humanita a vlastenectví! Mezi o
bětmi rakouské hrůzovládynašel před
časnou smrt na motolském cvičišti u
Prahy také pěšák Jos. Kudrna. Byl
dne 8. května 1915 jako zrádce za
střelen. Zbyla po něm zoufalá žena
a sedm malých siro't. Na rozkaz voj.
úřadů vzata byla vdově Kudrnově
vyživovací podpora, hospodář KantOr,
u něhož popravený Kudrna byl kočím,
vypověděl ještě k tomu nešťastnou
matku z bytu a ta se pak ze z0ufalství
oběsila! Sedm dítek ve stáří menším
než 14 let zůstalo jako ptáčata bouří
vyhozená z hnízda. A v českét. zv..
vlastenecké veřejnosti neměl tehdy
pro ně nikdo skývy chleba. Vždyť to
byly děti „vlastizrádce“ a přízeň Vídně
nebylo radno ztratit. Však nezahy
nuly. První k jejich záchraně přispě
chal katolický muž, hrabě Vojtěch

Schčnborn, který ihned poslal větší
peněitý obnos předsedovi vincenci
ánské konference p. „Jos. Šindlerovi,
vrch. úřed. „Hypoteční banky“, aby
se jich ujal. A pan Sindler stalse je—
jich poručníkem a všechny děti umí
stil a jim výživu a řádnou výchmru
opatřil. Česká veřejnost byla tedy
ně?-á. Smutný obrázek. A nyní pro
tějšek. Jest po revomci, smí se volně
nluriti a proklínati bestii rakouskél'ío
militarismu. \fzporrn ěl ná'Od na Ku
drnu ana jeho děti. Sbírají na ně, ale
nei ědí. kde jsou. Konečně se o nich
do\.-íd.ajía volají jejich poručníka ka
tolickélo vincenciána p. Sindlera na
pra."'sl(0u radnici. Chtějí mu snad
vzdáti jménem národa dík, že se za
pensekvce nebál a děti velezrádce za
chránil? Nic takového! Oznamují mu,
že děti Kudrno'vy patří národu a že
klerikál je nesmí vyclaOvávat.....
Snad by bylo zbytečným každé další
slovo.

Blah. Jan Vianeye, farář z Arsu
a blah. Markéta Alacoque. Nedávno
„rneškal v Římě biskup Monnier z
.Belley. Sv, Otec přijal ho v audienci
a při vstupu jeho do sálu pozdravil
ho slovy: „Zde přichází biskup bla
ženého faráře z Arsu. Jak se to má se
zázraky ke svatořečení potřebnýmiř“
Biskup Mo'nnier 1110thna otázku s ra
dostí odpévěděti, že apoštolský proces,
jmenovitě vyšetřování dvou uzdra
vení na přímluvu faráře Jana Vianeye
jest v proudu, že obě uzdravení sku—
tečně mají všecky značky, aby mohla
po'važována býti za zázračná. K tomu
poznamenal Sv. Otec: „Můj před
chůdce přál si co nejvřele'ji prohlásiti
faráře z Arsu-za svatého a dlužno
se opravdu těšiti, že v blahoslaven ém
z Arsu představen všem katolickým
farnostem světa tak zářný vzor.“ -—
Za přítomnosti Sv. Otce konala kon
gregace obřadů sezení, v němž uznána
správnost přednesených zázraků pro
svatořečení blah. Markéty Marie Ala
coque. Tím se svatořečení veliké _h'or
litelky pro úctu nejsv. Srdce Ježíšova
dosti urychluje. Dle „ echa“.

Z Palestiny. Ze spolehlivého pra
mene se dovídáme, že Obyvatelstvo
Palestiny chová se odmítavě k plánu
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učiniti zem svrchovaným státem ži
dovským. Obyvatelstvo je dokonce
proti tomu, schváliti přistěhovalectví
lidu v dosavadní n'íře.

Ha ia Sofia v Cařihradě. Pravo
slavní ekotvé žádají, aby velechrám
sv. MOudrosti v Cařihradě, který do
Sud měli Turci ve své rroci, byl změ
něn na řecko-pravoslavný chrám a
aby ve smlOuvě svazu národů byly
vlastním ustanovením zaručený svo
boda a víra.

Církevní samospráva v Německu
byla odhla'fm ana ve Výrraru 5. dubna
t. r. Stát oddělen od cirkve, ale tak,.
že církev zůstala nezkrácena a obdr
žela ve svých záležitostech plnov sa
mosprávu. Veškercn majetek zůstává
církvi zachowán. Chrámy, církevní a
dobročinné ústavy, nadace,- všechny
fondy všech náboženských společností
zůstávají netknuty. Náboženské spo
lečnosti rrají všechna práva jako jiné
veřejné korrorace._ Svoboda svědomí
a ochrana náboženství je zaručena. A
u nás?

Katol. školství ve Francii. Fran
couzská státní škola, vyloučivši ná
boženství ze škol, pozbyla obliby i
mezi učitelskýrri kruhy. Kdežto cír
kev má 67 učitelských seminářů, více

než je státních, které si sama vydr
žuje z dobrovolných příspěvků, státní
učitelské serrináře trpí velkým ne
dostatkem chOvanců. Sám tajerrník
spolku ochránců a pozorovatelů franc.
státní školy Robelin byl nucen uznati,
že katol. církevní školy učí dítky nej
lépe. Proto vážní mužové volají po
opětném zavedení náboženského vy
učování ve školách jakožto nejpůso
bivějšího prostředku pro udrš ení mrav
nosti, vídó'uce, že i liberální rodičové
dávají přednost před školOu státní
škole nábožens ké, kde tato je“zřízena.

Náboženství a správce školy. Dle
zákona dosud platnél'o musil býti
správce školy příslršníkem toto ná
boženství. k něrruž se hlásila většina
žactva. Školní výbor zrršil tento zá
kon, takže nyní rrůš-e býti řiditelem
školy katol. dětí protestant, žid nebo
i člověk bez víry. To bude pěkně do
padat!

Arcibiskup dr. šl. Faulhaber po
zván byl gen. guvernérem Beselerem
.do Varšavy, kde v musejnírn sále
přednášel o „Mistrovsk'rch zpěvech
biblického básnictví“. ečník ukáz
kami z knihy Job0vy a ze Žalmů své
velké posluchačstvo, vojenské i ob
čanské, příno uchvátil.

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

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
pobožnost k nejbl. Panně Marii a na všechnyúmysly,jež dopo
ručeny 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, naši vlast & národ náš československý!

sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě míloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní, jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

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

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

Sv. Michaeli, archanděle, svatý Cyrille & Methode, orodujte za nás!,
Heslo apoštolské: Horliti pro májovou pobožnost.

Úmysl v červnu 1919: Zasvěcení se rodin bož. Srdci Páně.

(Pokaždé odp. 300 dní
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Ročník Llll. Vycházlpučítlomkaždéhoměsíce. Červen 1919.

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 přísaháme do poslední hodiny.\) *. .WVVVWA/V V

Zasvěcení se rodin bož. Srdci Páně.
(Hlavaí úmysl.)

V době, kdy tolik se vystupuje
proti nerozlučitelncsti manž,elské kdy
nepřátelé chtějí uvolniti svazek man—
želský a tím rcztrhat svazky rcdinné,
voláme ke všem katolíkům: „Lide
křesťanský, zasvět' rodiny své lásky
plnčmu Srdci Ježíšovui“ A tážete se,
proč máte vaše rodiny
zasvětiti nej sv. Srdci Je
žíšo v u? Prctože si toho Spasitel
sám přeje, prctože jako Bůh a Spa
sitel náš má plné pi ávo na naši službu
a lásku; protože zasvěcení tcto při
náší rodinám velikou lásku k Bohu
a tímtéž štěstí a spokojenr st; protože
rodiny potřebují ochrany bo?ského
Srdce Páně v této době, kdy man
želství, rodina a dítky četné mají
nepřátele. Tito sna;í se všemošně
rodiny odtrhnout od největšího dc
lra, od Boha.

Tážete se, jak to máteučinit s tímzasvěcenímse
Sr d oi Pá n ě? Nečiňte to povrch
ně, nýbrž po dcbrě přípravě a s o
pravdovc stí, jako velmi důležitou zá
ležitost. Celá rodina, tedy rodiče, dít
ky a domácí služebnictvo, shrrmá:dí
se ve světnici před obiazcm nejsv.
SrdCe Páně, který Je ověnčen kvítím,
osvětlen svícemi nebo aspoň lampič
kou, jakoby na oltáři. Všichni se po
modlí hlasitě Věřím v Boha. Je—li

kněz přítomen, pr světí obraz. Na to
předříkává kněz nebo někdo z rc
diny modlitbu zásvětnou a všichni
klečíce modlí se's ním zároveň. Pak
se obraz pověsí na čestné místo, po
výší jako na trůn, a tam zustane již
napořád na znamení, že od té chvíle
Je;íš KTÍSÍLSSvou láskou v rodině
té panovati má. Na památku může
se tento ůkrn zasvěcení napsati na
listinu, kterou podepíší členové rc
diny.Máse toto zasvěcení se
] da le provád ěti ? Ano. V ta
kové rodině Srdci Páně zasvěceně
panuje Ježíš KIÍSÍLS svcjí láskou
Prrto mrsejí členové rodiny přede
vším tuto lásku ke Spasiteli vždy a
ve všem (svědčcvatiz Společným (b
novením toho zasvěcení před obrazem
Srdce Páně, v důležitých a památ—
ných dnech na př. ve výroční den
zasvěcení, v den jmenin tr ho kterého
člena rodiny, při zvláštních příleži
tc stech rodinných (sňatek, křest, prv—
ní sv. přijímání, (dchcd nebo na
vrácení se některého .člona rodiny.
nem-fo, úmrtí), ve Cny zvláštního
štěstí nebo neštěstí; též mů?e každý
jednotlivý člen zásvětnru modlitbu
říkati při ranní p(bc—fn'sti. Pěstuje
se dále tc to zasvěCení náboženskými
věd(mfstmi oLKristu Pánu, p(slcu—
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cháním, čtením slova Božího a roz
jímáním, návštěvou společné pobož
n :sti k Srdci Páně v kostele, vrouc
mu úctou nejsv. Svátosti oltářní, ča
stým (měsíčním) sv. přijímáním, ko
náním skutků milosrdenství a podob
nými Bohu milými Skutky.Jaké jsou povinnosti
rodiny zasvěcené nejsv.
Srdci Pá ně? Kristus Pán v ta
kové rodině skutečně panuje jako
král. Man :elství se řádně zachovává
jako základ křesťanské rodiny a ne
vyhýbá se požehnání dítek. Dítky
budou křesťansky vychovány, k lášce
k Bohu a k bližnímu, jakož i k sebe
záporu vedeny. Rodina ponese znám
ku učednictví Ježíšova, vespolnou tr

O

MARIE TESAŘOVA.

pělivost a lásku. Nebudou v rodině
naprosto trpěny časopisy proti víře
a mravnosti, nebudou trpěny hříšné
znám sti a neslušné řeči, protože to
nesluší rodině Srdci Ježíšovu zasvě
cené. Členové rodiny zachovávají pil
ně přikázaní Boží i církevní, světí
náležitě neděle a svátky, zachovávají
ustanovené posty a plní svědomitě i
občanské zákony a nařízení. V ta—
kové rodine nemá místa bázeň lidská
a členavé se osvědčují vždy a všude
při slavnostech a při volbách jako
opravdoví katoličtí křesťané.

Lide křesťanský, pokoj, vnitrné
štěstí a požehnání přijdou tobě dle
příslibem samého Spasitele našeho Je—
žíše Krista!

O

Zdrávas v bolesti.
Buď zdravá Maria,
tak volám v trapný čas,
když bolemzraněna _
k své Matce spěchám zas.
Ach, pomoz, pomoz Maria,
Ty's mocná, moje obrana,
pomoz mi nésti tento kříž.
Máti co trpět jest, Ty víš.
Ty's mučedníků královna.
Ty's SynáěĚa kdy s viděla,
jak umírala v Srdce Tvé

se vbodlo kopí sedmeré,
& Ježíš, ten když umíral,
nám Tebe za Matičku dal,
a proto, dobrá. Matička,
mne potěš, aspoň maličko;
své Zdrávas k Tobě vysílám,
že pomůžeš, naději mám
já jako dítě k Matičce
dnes spěchám do Tvé náruče,
ach, uslyš, Mati milená
mé vroucí „Zdrávas Maria!“

Vlažnost ve víře.
Ku svátku svatých apoštolů Petra. aiPavla píše Ignát Z h 6 n ě;1.'

1 největší optim: sta -— člověk,
který vidí vše v nejrůžovějším světle
a vše sivysvětluje v dobrou stránku
—neupře, že žijeme v dobách, v nichž
mnoho nepřátelského zakouší, prožívá
naše drahá matka, svatá církev. Lidé,
kteří dosud bylijejími věrnými dětmi,
odvracuj-í se od nijako od své matky
a ch>vajise,jakoby_iim byla od vždy
macechou. Lidé, kteří do této chvíle
vykonávali svědomitě všechny nábo

ženské povinn>sti, stali se, ne—lipřímo
odpůrci, tož hodně liknavými, lho—
stejnými, naprosto netečnými. Dalo
by se na doklad tohoto tvrzení uvésti
nadmíru mnoho příkladů; z mnohých
objevila Se přím) ďábelská zloba,
která chce zničiti za každou cenu,
na každý způsob vše, co připomíná
na římsko-katolickou církev a její
zařízení

Co říci na příklad o následující
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událasti: Někde na našem venkově,
kterém; jsme dosud zvykli říkati
nezkažený co do názorů nábožen
ských, jde z rána kostelník z fary a
nese v ruce dvě konvičky. Jak znám)
každéml našínzi, jest v jedné kon—
vičce trochu vína a v druhé troška
vod). Kostelník jest stařec, ctihodný
věkem, mí bílé vlasy, ctihodný svým

00 00

jdou celé zástupy lidí, spěchajícich
k vlaku, který je doveze za několik
minut do města, kam chudí do to
várny., Právě přechází silnicí zároveň
se starcem kostelníkem několik vý
rostků, nedávna teprve škole odrost
lých. Sotva uvidí starce nesoucího
v ruce konvičky, jakoby vjel do mla
díků zlý duchyz jejich úst vychrlilo

00 00

56—03
NHNEBEVSTOUDENÍ ranně.

společenským postavením, jest rolník
výměnkář, celá osada jej zná a jak
již bývá na venkově, jsou s ním
skoro všichni zpřízněni; někteří blíže,
někteří ve vzdálenějším stupni.

Nese konvičky z fary, která jest
naproti kostela a od něho pouze sil
nicí oddělena. Jest několik minut
před Šestou ranní hodinou a z osady

se tolik slov — jenom že nebyla
pěkná ——tolik sprostot, tolik rouhání,
že stařec skoro 3 pláčem utíkal do
kostela a tam vzdychal nad nezdár
nou mládeží dnešních dnů. Totéž opa
kovalo se i později a chudák kostel—
ník nese-li konvičky právě ve chvíli,
kdy jdou dělníci na vlak, schovává se
za dveřmi farské zahrady a čeká, až
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přejdou; vyhýbá lidem, aby ušel je
jich opepřeným poznámkám.

-' Totot “jeden jediný příklad z
dnešních dob! Bohužel přemnozí za
pomínáme na zřejmá napomenutí Pá
ně, kdež nám poroučí, abychom byli
dokonalí a žili podle jeho přikázání.
Čteme v Písmě: „Nábožnfst čistá a
neposkvrněná před Bohem a Otcem
jest tato: .;..zachovávati se nepo
skvrněným od tohoto světa.“ List sv.
Jakuba l,_27. Jinde čteme slova na
šeho Spasitele: „Buďte tedy dokonalí,
jakož i Otec váš nebeský dokonalý
jest.“ Mat. 5, 48. Každá loď, která
se vydá na moře, musí míti plachty,
bez nich nic nepořídí, nemohla by
vůbec plouti. Podobně potřebnými a
naprosto nezbytnými jsou pro víru
dobré skutky. , .

Krásným vzorem pravé, skutky
se jevící víry jsou nám svatí Petr a
Pavel. Ježíš mluvil jednou o požívání
těla a krve své. Někteří z učeníků
slyšíce tuto řeč, která se jim neza
mlouvala, volali: Tvrdá jest ta řeč
kdo ji může pojslouchati a odešli a
nechodili již s Ježíšem. ] otázal Se
Ježíš dvanácti apoštolů: Chcete-liž i
vy odejíti? Šimon Petr-.odpověděl mu:
„Pane, ke komu půjdeme? Ty máš
slova života věčného a my jsme
uvěřili a poznali., že Ty Jsi Kristus,
Syn Boží.“ Janaj—có, 61.——70. Svatý
Pavel nechlubí se, ale chce ukázati,
že také pracoval,"seč síly stačily-pro
Krista; píše: „V práceCh jsem býval
přehojně, v žalářích přeho-jně, v-ra
nách nad míru, .v “nebeZpečenstvích
smrti častokráte. Od židů pětkrát
jsem dostal čtyřicet ran bez jedné,
třikráte jsem byl metlami r'nrskán,
jeanuzjsem byl kamenován, třikráte
jsem se ztroskotal, noc a denjsem byl
v hlubině mořské (t. j. zmítán jsem
byl v širém moři na trosce z rozbité
lodi,“ dokud jsem nebyl zachráněn
j inOu lodí), na cestách často, v nebez
pečenstvích na řekách, v nebezpečen
stvích od pohanů, v nebezpečenstvích
v městě, v nebezpečenstvích na pou
ští, v nebezpečenstvích na moři, v
nebezpečenstvích mezi falešnými bra
try, v práci, námaze, v nočních bdě
nich často, v hladě a žízní, v postech

často, v zimě a nahotě“ Ke Kor,
II. 11, 23.—27.

Bohudíky, žili ve \šech dobách.
neohrožení vyznavači víry Kristovy,
kteří se nedali ničím zastrašiti. Ra
ději postoupili smrt mučenickou, než.
by byli zapřeli víru. Bohužel všímáme
si po měr ně málo činnosti našich reků—
misionářů, nečteme dopisů, které za-
sílají do vlasti o této své blahodárné
působnosti. A přece dočetli bychom
se tam zpráv, které nám připomínají,
první dobu křesťanskou, kdy první;
křesťané hrdinně Lmírali pro víru
v Krista.

V území Gabonu při africkém:
východním pobřeží jeli dle zprávy
z roku 1912 tamější misionářský bi-
skup s několika průvodčími po řece
Ogové. Pluli krajinou, kde přebýval
erhlý, zlodějský, svárlivý kmen Pa—
kuinů. Proto, kdykoliv jeli okolo ně——
které osady, musili Se zastaviti a
něco koupiti, aby mohli nerušeně
plouti dále. Když přijeli k jedné
osadě a průvodčí biskupovi vyjedná-
vali s černochy sedíce na loďkách a
z nich Se nevzdalujice, popojel'biskup
se-svou loďkou dále a uzřel na břehu.
státi asi 12—14letého hocha, jehož.
tvář byla pokryta smrtelnou bledostí,
což i u černocha lze dobře pozorovati..
Protože byl skoro nahý, mohlo se
jasně viděti, že má kůži docela scvrk
lou, ruce i nohy jeho podobaly se vy
schlým dřevům, pod kůži se patrně
rysovala celá kostraT Pouze oči jevily
neobyčejnou živost a kolem úst po
hrával mu zvláštní smutný úsměv..
Biskup si myslil, že vidí na břehu se
procházeti z hrobu vyšlého umrlce.
A ku podivu, dítě zahovořilo čistou
frančtinou: „Dobré jitro, otčel“ Vele-.
kněz _se skoro ulekl, byv osloven
tímto podivným zjevem. V dalším.
hovoru přiznal se hoch, že jest otrá
ven jedem, který působí“mnoho dní
než usmrtí. Pakuinové jej zajali a
rozkázali mu, aby se klaněl a uctíval
jejich pohanské modly, fetiše. Když

'se po dva dny zdráhal, protože, jak
výslovně řekl, je to hřích, třetího
dne dali mu pojísti jed. Pak žádalo
drtě: „Otče, prosím tě, vyzpovídej
mne!“ Hoch stál na břehu, biskup.
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seděl pod ním ve člunu, vyslechl
zpověd'pokorněho mučeníka. Ale ně
kteří z pohanů bedlivě pozorovali
svého zajatce hocha a již se k nim
blížil kněz fetišů s hrozivým pohle—
dem a veslaři též nutkali, aby byl
hovor ukončen. Dítě pokleklo a bi
skup odjížděje již na lodičce, an se
člun vzdaloval, udělil mu rozhřešení.

llll

, _ ů “,(0000 '. Š „.
sv. PETR BIŘMUJE.

Hochjenom volal: „Děkuji, jsem pře
štasten!“ Biskup končí tuto zprávu
takto „Nikdy jsemjiž neuzřelonoho
malého ubohého černocha, jenž umí
ral tak poznenáhla za svou víru a za
křesťanský mrav s tak vznešeným
klidem, bez kněze, bratra, přítele a
jenž měl zůstati pro vždy docela ne
znám. Jistě jej hodili, když umíral
-do řeky, jak to činívají Cdsouzencům.

Avšak doufám, že andělé přijali duši_
jeho a že mu Bůh vykázal místo mezl
m_1čeníky.Často se vznáší obraz jel-o
před mýma očima a pomyslil jsemsi,
že zasluhuje, aby _sestal vzorem ma
lým i velkým evropským souvěrcům.
(Všetečkaz Obrázky z katolických mi
sií. II. díl, str. 137.)

Měli by zajisté mn“zí z našich

00 co

vivi
lidi pricmu zastyděti se čtouce tento
dojemný-' příklad. Vždyť mluví pravdu
náš spisovatel František Sušil, když
píše v jedné své znělce: _
„Svůj kdo tupí národ, zrádcem jej
vlasti na—zýváš,proč kdo tupí církev
5v0u, sluje tobě rekemř“

Veliký učenec, kterému se říká
polyhistC—r,t. j. člověk velikého, roz
sáhlého vědění, Leibnic, vyznáním pro—
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testant, dává v- jedncm svém spisu
(Selbstberatung) čtenářům tuto radu:
„Mluv o božských věcech a o Bohu
vždy s největší úctou; ve všem měj
zřetel na Boha, náboženství a věčnost,
zúčastní se duchovních cvičení, ča
stěji se pcsti, jdi každou neděli aspoň
jednou do kcstela, možno-li, jdi dva
kráte; nedělní prácí obmez pouze na
církevní úkony, na "Skutky milr'sr
denství a skutečně potřebné a nevy
hnutelně nutné práce.“ ,

Buďme silni ve víře, nikdy se za
ni nestyďme, aby se na nás vyplnilo
slovo svatého Pavla: „Nuže tedy ne
jste již cizinci a přistěhovalci, nýbrž
jste spoluobčany svatých a domácími
Božími. K Efeským 2, 19. Neni snad
žádné jiné ctnrsti, která by byla v
tolikerém nebezpečí jako víra. Každý
chce rczumčtí všemu., co víra naše
hlásá. Každý se o ní ctírá. Vira pc
drcbena jest velkým zkouškám. ——
Mnoho lidí jest již bohužel cdkřest'a—
něno; nevěrecký názrr světový vtírá
se do srdcí všech dobrých lidí. Již
sv. Augustin varoval řka: „Neplynou
nadarmo s námi časy, nekráčejí bez
účinku našimi smysly, dělají v naší
duši zázraky.“

Za našich dnů považují mnfzí za
věc velmi důležitou, ba nezbytně pc
třebncu vzdělání, ale zapc míná se,
že však přísluší k pravému vzdělání
také znali st naší 'víry. Panuje u mne
hých hrrzná netečn' st, vlažn' st ve
víře, o víru se někteří málo, lca pra
nic nestarají.

Modleme se o dar víry. Vždyť
čteme „spravedlivý _z víry je živ.“
K Židům 10, 38. Am, kdo má pra—
vou, statečnou víru, nepotřebuje se
ničeho báti, jak čteme v epišt" le sv.
Pavla k Židům: „Vírru přem-hlí má
lovstvi, učinili spravedln st, drsáhli
věcí zaslíbených, zacpali tlamy lvům,
uhasili prudkcst.,_(hně, unikli rstři
meče, pcsilnili se ze slabrsti, stali se
hrdiny v brji, zahnali vrjska ci
zích nárcdůf“ K Židům 11, 33.

Proti těm, kteří hlásají nekře
sťanské zásady,_prohlásíl náš národní

)".,i
o..

výtečník, věhlasný přírodozpytec Pur—
kyně, nemnohými sice slovy, ale ur—
čitě a rázně. 'Bez obalu pravil: „Co
by byl člověk bez náboženství, bez
víry, bez Boha, v nekonečný vyšší
svět, bez' víry ve věčnou spravedlnost,
v (scbní nesmrtelnost, která nás"po
vede z těchto mezi pozemských do
věčného živobytí, bez víry ve věčnou
spravedlnost, bez víry ve prostřed
nictví Kristovo, Syna Božího, který
nás naučil Boha milovati nade všecko
a bližního jako sebe samého, jímž

říšla spása na tento svět? Bylt' by"
člověkjako zvíře nejdokonalejší vtipu
nade všechna vynikajícího, avšak pře
ce bez pravého rczumuf“

„Slyš mne, synu, a- nepohrdej
mnou,“ praví moudrý Sirach (31, 16.).
Povšimněme si myšlenek tuto 0 víře
pronesených, neprhrdejme jimi, ale
pilně se jimi obírejme. Varujme se
vší liknavc sti ve víře, nebuďme vlažni,.
ale h(rlivi. Roku 1836 zemřel ve
Švýcarsku obyčejný rolník, kterého
ctil lid jako světce. Jmenoval se Mi
kuláš Wolf. Chcdilo k němu mnoho
lidí, a poučovalje slovy Písma, které
velmi drbře znal. Hlavně snažil se
upevniti své ctitele ve víře. Sestavil.:
litanii, obsahující v_elmiduchaplně vy
braná vzývání a sestávající skoro
výlučně ze slov Písma o víře. Odpověď
zněla na každé vzývání: , Pane,
upevní r ne ve vířel“ Mcdleme se i
my často, aby nás upevnil Pán ve
víře. Běda, kdyby platilo o někom.
z nás „slovo: „Znám tvé skutky, že
nejsi ani studený ani horký; takto
však, pl něvadž jsi vlažný a nejsi ani
h'rký ani studený, vyvrhnu tě z úst“
svých.“ Zjev. 3, 15. 16. Dobře
radil kdcs: „Kdo jsi ztratil víru
jedem nevěry, léčiž Se mlékem slova.
Božího“

Snažme se uchc vati si víru, vždyt“
kteří věří v Pána našeho, drsáhnou.
5.in ta věčného. „Králi pak věků, ne
smi telně mu, neviditelné mu.,-jedinému
B: hu, budiž čest a sláva na věky—
věkův. Amen.“ ]. k Tim. 1,447.

>OO
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Boum'ara .“

Stáří čili životem vzhůru.

Venkcv je pejkejné ůtcčištč duší
unavených nebo přemožených, píše
Hipcljt Rigault. Resa, která kane
večer na restliny zemdlene denním
vedrem, není blahedárnější, než \ nitř
ní klid, jejž vlévá přírrda v duše ra
něné detekem ckeli. Když člcvěk pc
zcrm al celých šest mřsíců, jak se je
velkem hlainím městě spřádaji nitky
současné histerie, která není vždy
předivem zlata a hcdxákí, jak iztč
šeno, jít se pedivat, jak strc my na
lévají rureny a remíjí l:“stí,rostavit
mezi sebe a skutečný svčt zástčnu
zeleně a v tich(m stínu raj—eminat a
čekat!“

Nezdá se ti, lti'atře, že jfříi'cc'a
sama pezýiá nás k temu svcu jas—
nou a nedetčenCu lhestejností vůči
titěinj'm naším záležitostem? Co jí
do našich ruchů a revoluci? Slrnce
vychází den jak den před mou mříží
a zaradá každý večer za stre my mé.
zahrady, jako by ani práve nede
lehlc na hřbet Francie břímě čtyř mi 
liard dani cohlasexaných v zasedání
() rc zrcřtu. A sla\ík pěje Siru tis,-.n
a Skřivánek.. vzlet-á do vzduchu, tril
kuje si vesele a jak vicíno, nemají ani
tušení, ře zednářstvo ohrožuje kříži
na našich Zvenicích a ministr Viviani
se vychlerzká, i'e sl'asl hvězdy naší
eblchy.

Fizivč na sva'm vr nkriskt'm sta
tcčku ve \'al—Richer rije Craizct difu
hj'mi deušky zaprmne'ní na reveluce,
které ho sesadily. Odtamtud ríše:
„Čím jasněji dívá se člevčk na věci
teheto světa, tím větší cítí petřehu,
aby se zadíial na něco krásného.
Dlim mneho ve svr'm pekeji, čtu, píši.
Ale zvednu-li (či, nesmírně rád blcu
dím pchledem- po _šasnťm nebi, po
smavé příredě. Dávám se sve'sti zva
nim slrnce, vyjdu ven a prccházím
se volnými krcky, chvile mi r.,—„sedám
na lavičky, z nichž mám různé výhledy
do-svého údolí.“ A jinde. pczději:
„Pracuji, precházím se. Žiji často se
svými dětmi, dlim také často v mi
nulosti. Mám ji rád, vyhledávám ji
ve své ramčti, tčše se, že ji dehením.

(Část další.)

Často chcdíiřm sám. Je ve'mi pěkně:
mé lesy se zelenají, záhe nky kvetcu,
zeleniny pťno. Rád se rtírám věcmi
dreknj'mi, mysle na veliké.“

Dehře, ale je v te m vše? Žel, pro
velikeu \ čtšinu lidí je to všecko. Ne
viděli z přírcdy leč zevnějšek, povrch,
smím-li říci —-tělo. Ale což duše, jeji
duše? Což máte i duši, vy bezduché
věci?

Duše přiredy, “tet pccity, které
z ní dýckají a' naší duši se sdílí, teť
radost, riívčtivest, hrůza, láska, mír.
Fříreda pláče, směje se a chví. Dnes
dýcl a štěstím, zítra smutkem a tru
dem. A tyto city, jimiž dýchá, také
jiným vdechuje, tet jeji duše, která
se pejí s naší duší. Kdož teho nepo
cítil? Ve hluku teho setia pezcruje
me. ale cítíme to v tichu, nikoliv v
ruchu měst, ale v samotě perlí. A cč
lépe ve stáří, kdy všecko v něm a kol
něko je klid a sehranost?

Příroda žije, ale co \íc, přírcd'a
m lu v i, (na káže.. Je svým symbolis—
mem jakýmsi druhem evangelia, které
se roxněž v pcdebensti'ích vyjadřuje.
Máme tu lekci ranní a lekci večerní,
slcvo zeře a slovo záradu. Každé
rce'ní počasí má svcu mluvu. A co nám
hcvrřr priam m všecky ty hlasy? ——
Hlásají všerbccny zak' n ).ivrta &
smrti, zákfn vzrůstu a ubývání. Ale
také zaken přetveření a vzkříšení,
který má říditi naši hvdcucn'st a již
tu tvcří vznešeneu naši nadei. Ne
ní-li stáří debru, kdy chystá se. kukla
ke svčmu mirvelne'mu spánku? Ale
prrkudí se.

Venkei. ská přírec'a však nejen
mluví, (na z p í v a. Pčje „Sur sum
cord a“ -— Vzhůru srdce: „Obliba
přírcdy (píše. Der-dan 1835) tají v
srbč ještě nejvíc priznášejícich citů
za našich deb. V ehdivu krásné kra—
jiny, thí kenec konců ninofství my
šlenek velmi—'ušlechtilých a mravo
učných. Tekcucí veda, pták vzléta—
jícík nebi, bcuřící a prchavý vítr, to
vše spěje k věčne'mu zřídlu neke nečné
krásy tehqto a všech jiných Světů.
Na pláních bezmezných, v bezmčzných
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vodach m ře pozoruje oko lidské ve
liký stín Boží. A když se den chýlí,
vidí, jak stín ten jde &mizí v bledém
svitu, jenž utkvěl na csamělém vr
cholu pohoří.“ __

Pcsleze venkovská příroda se
m od lí a k modlitbě zve: ale nezmí
nil jsem se právě o tom? Co se z ní
bezděky line, tot obdiv, díkůčinění,
klanění se Stvořiteli. Pozorovat ji, ÍOÍě
věc po výtce náboženská. Ale jak da
leko víc ne;; tento povšechný pohled
otvírávšcstranné pcchopenídíl a Stvořio
telova myšlence m udrého, rozjímání
křesťanovu! .

Toto dílo světa nazval veleduch
řecký pořádkem ——Kosmos —-, duch
latinský krásou — mundus —' my
nazýváme je vesmírem; dle mého je
to případné slovo, vyjadřující nejlíp
pojem n smírného řádu, kde nic není.
osam*cen\, kde všichni a každá by
tist sejdmcena je stálým stykem od
vislřsii a služeb, což cd nejmenšího
až k největšímu tvoří pcdivuhodnou
vzájemnost, jejímž pohledem je nad
šen můj duch i mí srdce. “
' Viz, bratře, toto drobOučké zrnko,

jakých deset tisíc by hrst mou ještě
nenaplnila Sotva v něm p(znáváš
dítě slun'a, ale otec se v něm nezapře.
Hodím praubohě to zrnéčko někam
do zákoutí. Slunko je vidělo a dí ně
kolika krůpějím m ře Středozemního
nebo velkého oceánu: Zvedněte se a
na křídlech větrů jděte zavlažit ko
lébku mího dítěte! A zároveň vy
tryskne z klína oteckého paprsek světla
a života, proletí miliony mil, probudí
zárodek a zahřeje půdu, jeho živitelku.
A brzy pfzvédá se smavá rcstlinka,
zdraví otce svého východ, ctvíiá mu

- své nitro, živí se jeho žárem, sleduje
ho v jeho běhu. A když chýlí se pod
obzor, vidíte, jak se kvítek zavírá a
očekává v nehybném smutku návrat
slunce!

Tot věci, o nichž hovoří, jaké
ukazují každoročně sady i role! Po
dají kdy města a jejich'divadla podí
vané krásnější?

* *
*

Vyhle'dneš si tedy, dáš—li na ně,
svůj domek na venkově. Jsru místa,
o nichž kniha „Nasledovaní“ dí, že

vzduch je tam čistší, nebe bližší, Bůh
přísaipnější. Takové místečko zvolíš
si pro svůj pobyt venkovský. Co na
tom, bude-li příbytek skrovný, jen
když poloha bude výl“odná, okolí volné
——rozhled daleký. Taková poloha na
stráni zpola osaměle podá ti majet—
nost a trvalý požitek ze všeho, kam
oko tvé dohlédne, z úd01í, jeho po
toka i lesů; a—drobetvýše ohromná ro
vina, lány polí, vzdálené věže a
modré obzory, jediné to hranice tvé
državy, ebot'jen ony omezují dálavy
tveho pczorování. To 'lŽjEnezměrnost.
Dale už je ti vše neznámo; tít' ono
neznámx on“) tajemna, zasvětí, om
nekonečnu které se člověku namane
na konci všech jeho rozhledů, ať my
šlenky a touhy, at' oka.

Těchto hranic, bratře, nikdy ne—
překročíme, my zdlo'uhavci váhavých
kroků na svých procházkách. Ale
kolik vzpomínek půjde s námi, kolik
snů se nám přidruíí, kolik myšlenek
„násnavštíví, 'kolik milých jmen tam
vyslwvíme! A když se podvečer vra
tíme se svou hrstkou diju, s žatvou

“poesie, zasobou' čistého vzduchu, 0
svěžení a nadšení v nitru, věř, nebu
deme pranic záviděti bohatému sedláku
—-kterého cestou potkame, an sváží
do svých stodol bohatý naklad ob
jemných sn*pů, třesoucích se na skří
pajících vc-zech . . . .

A co dále na tom, zda dům tvůj
je z kam ne či cihel, pískytne-li ti
jen uvnitř krb sladkých a dobrých
myšlenek, budou-li tě v něm prova
zeti hojné vzpomínky na dětství a
mládí tvé, budou-li v ěm obrazy lidí,
kteréjsi nad jiné ctil a miloval, veliké
prstavy vlasti a církve nebo skromné
pozůstatky z naší -minul sti, které
nám vyloudí úsměv nebo plač. Bude.
to svatyňka, již tak p'světíš zbož
ným vzpomínkám. A přidaš-li drobet
přepychu slušného a vkusného, jenž
naleží věcem prsvatným, když ti to
vytkne? „lá alespoň nersmělím se ho
dit po tobě prvním kamenem.

A nyní ti poližím otazku nad
jiné důležitou: Vyjdeš z domu, vždyt
jsi nepřišelsem, aby Sesuzavřelsvětu.
Pohled kol sebe na ty lidi, kteří-jsm
tvými smsedy a které máš nadále
pokládat za své přátele, bratry. To
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budí jinak zájem než přírcda. Tcť
zahrada Boží, tot svět duší. Nuže
několik slov o vsi a vesničanech.

Vzpomínáš na den, kdy jsi se
octnul ve vsi.?Jaké uvítání, jaká slav
nost! Všichni, nebo téměř všichni,
předni (soby v čele, vyšli ti vstříc.
Nezapc mněl jsem ničeho z toho přijetí.
Na tobě, bratře, nebo lépe na nás nyní

92.90.
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jest, abychom šli k nim. Nedcsti na
tom, že jsme ve vsi, třeba ted' myslit,
že patříme do ní. Coočekávali od tebe
tito otcové, matky, děti, starci, kteří
tě tehdy přijímali mezi sebe? Co jsi
jim v duši. své sliboval, když jsi se
u nich usídlil? Ne-li, že budeš jako
jeden z nich? Bydlíš mezi nimi, na
tobě tedy, jako novém obyvateli jest,
abys jim byl vším,

Knížnrn HDOŠTOLSKÉ.

Co od tebe čekají? Nejprve úctu,
uznalcst. Najdeš tam lidi práce a to
práce nejpřednější, práce polní, muže
a ženy srdce statečného, spokojené
s mák m, žij i(íz příjmu pranepatrného,
dc mácnosti úctyhodné s četnými dětmi.
Jsou to patrně pcslední a proto tím
vzácnější zbytky někdejšího zeměděl
ského obyvatelstva, starého a žulo

OQ OO

vého to základu společncsti francouz
ké.

Příklad této úcty nalézá u Fal
louxa, jak 'sem jej vídal prcstřed jeho
sedláků v raji Anjou. Čtu v jeho Pa—
mětech: „Pravý venkovan je zároveň
činný i dcmácký. Je přístupny-cti,
ale nepřístupný ctižádcsti, p'rcspívá
své zemi, neopouštěje krbu domácího.
Tělo jeho je'silné, protože duše je
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pokojné. Pohlédne-li vzad, najde za
jisté starosti a trampoty, ale ne, čeho
by želel. Když _dnovej eho jsou sečtení,
zanechává kol svého hrobu do šíře

\ dvou, tří mil poctivou památku a
heslo svým potomkům: Žij v práci,
umírej s modlitbou.

Obyvatelstvo vesnjýké je hcdno
na ši úcty a také naší uznalosti. Vždyť
osada," jej íž hosty jsme dnes, tot“ lidé,

"kteří ji učinili, čím jest. Tot oni, nebo
jejich otcové, kteří razili tyto cesty,
proklestili ty stezky, upravili tok této
řeky, postavili kostel, školu, tvůj pří
bytek, vsadili ty stare stromy, které
ti poskytují ovoce své nebo svůj stín.
[ tvé obydlíčko ti uchystali. Ono mile
hnízdečko, o němž dnes díš: ln nidulo
meo moriar -— Ve hnízdečku svém
umru, komu že je vděčíš?

Tedy uznalost a dále úslužnost.
Máš-li lepši postavení, vzdělání, větší
zkušenost a umělost než oni, máš je

O

P. DANIEL KUBIS, O. Praem. :

O

prostě a skromně dáti v jejich službu..
Ale dím-li „skromně“, nežádám, ab)r
ses beze všeho dal strhnouti k ob
hrcublýmjejich zvyklostem nebo mra
vům, jak to činívají někt'ří velko—
hubí hlasatelé rovmsti, kteří jich v
'takov'tm přestrojení hledí využitkc
kcvati. Tvá schylncst nebudiž zřek
ní.tím se vlastního rázu. Spíše bych
si piál, abys je pczvedl, by se mohli
znenáhla take těšiti z jemného a
ušlechtilého dědictví, které ti tvým
pcstavením a výchovou připadlo. Tol
by.tak bylo pravé dílo vábive dobroty,
to by bylo vítězstvím dobroty, ale
nikoliv vítězstvím vykoupeným cenou
tvého zahození. A snížíš-li se k lidu,
staniž se to hodně po způsobu do
brých, starých stromů, které chrání
vysoko a přímo svou korunu, ochotně
sklánějíce však své větve na dosah
ruky, toužící po jejich plodech.

(0. p.)

0

Pevně, včrnč -—— —— '—-——l

Vzhůru k nebi lidstvoízwdni
srdce své a svoje ruce,
přísahaje lásku věčnou
Kristu rozpjatému v muce.

Rozezvučte k Jeho ch vále
lidská srdce svoje struny,
po staletí chrání Kristus '
oltáře & králů trůny.

“V jednom šiku stůjme pevněj
k Spasiteli na kříži, '
naše věrnost chlad a zlobu
blížních našich usmíří.

Neochvějná věrnost naše
i přes zlobu nepřítele!
PeVne stůjme v hustých řadách
kolem kříže Spasitele!

Svědectví pro Krista.
od Jarolíma St. P a vl í ka.

V evangeliu 6. neděle po velko
noci zvěstoval Spasitel svým apošto—
lům, že svědectví vydají pro něho, že
je totiž mesiášem a Synem Božím,
.a že všecko, co učil, je svatá
pravda.
_ Toto svědectví vydali o něm už
proro ci ve starém- zákoně. Srov

náme-li jejich předpovídky se životem
Ježíše Krista ' shledáme podivuhodný
souhlas. Židé se mohou přesvědčiti,
že žádného jiného vykupitele nemají
k očekávání “ak Ježíše Krista.

Svědectví.pro Ježíše Krista vydal
nebeský Otec, při křtu pro
měnění, v týdnu pašijovém, když hlas
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,s nebe—zazněl: Já jSem tě oslavil a
ještě tě oslavím!

Svědectví pro Ježíše vydává Duch
svatý skrze dar řeči a zázraků, jejz
udělil v letniCe apoštolům & pt.-ZdeJ-i
i jiným křestanům.

Svědectví za něho vydal Jan
Křtitel, kdyz hui na něho upo
zornil: Ejhle, Beránek Bo;.í,jenž snímá
hříchy světa! Já dosvědcuji, ze je
Synem Božím. Dále uzdravení, kteří
měli. důvěru v JCLÍŠCa věřili, ze jim
muze pomoci a kteří poth skutky
jeho všude vypravovali. Bai nepřátele
JCLÍŠUVÍ,nemohouce popírati zazraků,
jež konal. ldabli; neb0t volali: Víme
kdo jsi: svatý Bozí: Dále římský Set
ník pod křížem: V právně tento člo
věk byl Synem BUZÍm!

Svědectví pro Jense vydali a p o
što lé už pred nanebevstoupením
Páně ku příkladu Petr, kdyz leki:
Ty jsi Kristus, Syn Boha liveho ;
Tomáš,kd yz padl pred ním na kolena,
volaje: Pán muj a Bůh muj! Po na
nebevstoupení ráně: neol-rozenastí, s
níž evangelium zvěstovali, výřečnstí,
jíz oni, nevzdělaní rybáři, zásrupy lidu
uchvacovali. \fyplmlo se, co Spasitel

_jednouřelcl: Až budete stati předs, udcř
a místedrziteli, nepřemýšlejte, o čem
budete mluviti, bude vám dáno v onu
hoainu, co máte říci.

Duck svatý dal apoštolům vý
řečnost. K MbjLÍŠOVÍřekl Bůh z ho
řícího keře: Zdaliz já to nejsem, jenž
činí ústa člověka výmluvnýmir \le
velkonomím officiu modlí se církev:
S velkou moc1 dávali apoštole svě—
dectvi o zmrtvých vstání Pána našeho
Ježíše Krista; plni Ducha svatého,
Zvěstovali s důvěrou slovo Boží.

Apoštolové svědčili o Božství a
pravdomluvnesti Ježíšově, když zá
zraky konali. Petr uzdravil chromého
od narození, nemocného Eneáše, ony,
na něž padl jeho stín. Tabitu vzkřísil
Z mrtvých. Svatý Pavel též vzkřísil
mrtvého mladíka, potrestal Elymáše
slepotou, uzdravil nemocné na ostrově
Maltě. On sám byl pravým zázrakem
jeho obrácení, jeho zachránění 2 tak
mnohých nebezpečenství.
. Nejpěknější svědectví vydali a
poštolé o Ježíšovi svou smrtí mučeni

ckou. Víme z evangelia, co na apo
što-lyčekalo: pronásredování a utrpení
bez počtu, naposledy krvavá smrt.

Do šlépějí jejich vstoupili-mu
čeníci. Kdo je spočítá? Bůh sám
ví jejich počet. (-írkevnrdějepis pr
ních tří století je krví napsán. V de
síti velkých pronásledováních byli kře
srané zdecimování, aniz by se tim
jejich počet zmenšil. Nechati se por
Kltíti a býti na smrt přichystán, bylo
jedno. b radosti spěchali na popra
viště, s plesáním sklonili hlavu před
katem, smrtí mucenickou dcsvědčovali
pravdu náboženství křesíanského a
BULSÍWÍ l—ána JCLÍŠC Krista.

l my musíme ].I'O Krista Pána
svědectví vydávat-i; i o nás musí pla
titi, co Jezis řekl apOŠÍOlúm: Budete
mi svědky v JerLsalemě, v Judei a
banuaíii a až do končin země.
, ,;akýmzpůsobemmámepro Krista
svědectvi výdatí? Nemáme zádné při
lezitcsti, pro něho zemříti. To jest
ovšem pravda; my však máme příle
žitest, pro něho'trpěti. Zdaz-li nemusí
dobří od zlých mnohé příkoří snášeti:
Zdaž-li nejsou horliví křestane (.a ne
přátelů náboženství všude odstrko
váni, zkracování, za občany druhé
třídy považováni, v novinách po
suzováni, pt_smíváni a všelijak pro
následováni? L'daz-li není církev se
svými věrnými přívrženci utiskována,
pronásledována, jařmena, svobody a
všech statků olupována? Všichni, —
praví apoštol, kteří zbožně zíti chtěj í,
pronáSIedování trpěti budou. Když to
tedy všechno rádi snášíme, kdyz jsme
ochotni i smrt z lásky k Bohu vytrpěti,
dáváme svědectví Ježíši Kristu.

Pro víru tedy trpěti! Ale i pro
víru horliti, pro víru činným se uká—
zatil Ujměme se našeho bpasitele,
Chraňme jeho náboženství, když bývá
napadáno, přidejme se ke katolickým
spolkům, voime do sněmovny zmuzilě
katolíky, ukazme katolické smýšlení
a přesvědčení nejen v soukromém,
ale i ve veřejném zivotě: takovým
způsobem vystoupíme jako svědci
pro Krista.

My vydávámesvědectví pro P.
Krista, i když podle víry zijeme. Kře
si'ansky věřiti a nekřesťansky žíti —
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spolem nesouhlasí. Když Se mn'ozí po
hané nechtějí obrátiti, jsou tím na
mnoze špatní křesťané vinni. Co mi
sionáři svým vyučováním postavějí,
to rozbourají zaSe špatní křesťané
svým špatným piíkladem. Evropská
válka misiím velmi uškodila. Poha
nům kázala se láska k bližnímu;
místo lásky viděli pohané jen závist
a nenávist. Kdoj e přesvedčeno pl avaě
křesranskeho náboženství, toho 2.ÍVCt
bude i jeho presvedcení cdpovídati;
on bude zachovávati přikázání B0;.í
a církevní, pilně .se medliti, svátr sti
přijímati a hřích si oškliviti'; Kdo tak
nejedná, toho víra je slabá, ten nemá
o naší víře náležitého přesvědčení, ten
bude ochoten ji při každé piílezitr sti
zaměniti, kde sejedná o docasný zisk.

Prosme Ducra svatého o dar vě
domosti, jenž-nám bude nápomecen
k získání si pevného přesvědčeni o
pravdách našeho náboženství a k
poznání, co máme kcnati a čeho ne
chati. Vyznávejme je slovem a skut
kem; buďme ochotni za ně i trpčti.

Před 100 lety udála se v Americe
následujíc příhoda: Jeden statkář měl
zbožného otroka; zacházel s ním mírně
a po lidsku. Ačkoliv sám dalek-byl
zbožní sti, měl přece zalíbení na zbož
ním životě svého otroka a chválil jej
před druhými. Jedné neděle dcsral
návštěvu, při níž se-hodně pilo a o ve
liké peníze hrálo. Řeč přišla, jak oby
čejně, i na tu černou čeleď a domácí
pán byl pyšným na svého černocha.

o

MARIE TEBAŘOVA :

Hcst jeho se zasmál a pravil: Hlou
posti Já každému černochu v půl
hodině jeho Boha bičem z těla vy
ženu. Dcmácí pán-Cdporoval'a došlo
k sázce. Zavolali ubohého černocha
a oba muži mu diktovali rouh'avou
formuli, jíž by se měl víry odříci, s
podctl—nutím,že nemá žádného práva
hfáti'si na křesrana, jako jeho bílí
páni; okamžitě prý musí víru v Je
žíše Krista cdpiísahati, jinak nechť
se chystá až do smrti býti zbičován.
Starý černoch zkameněl leknutím; —
bylo mu známo, jak'ukrutné žerty si
plantážníci dovolují; než brzo se vzmu
žil a prr sil: Ne, massa (pane), presím,
maSsa, to já nemohu. Kristus za mne
umřel! Prcsím, massa! Než prcsby
jeho zůstaly bez výsledku a zkouška
začala. Brzy padl černoch do mdlcb
pod ranami dohlízitelů. Když přišel
k sobě, opakovali vyzvání, aby se
víry odřekl. Krváceje a vzdychaje,
volal stařec: Hcspedine, budiž ve
leben! Massa, já nemohu! Kristus
umřel za mne, já umřu za něho.
Pretože hr st nechtěl se sázky vzdáti,
pokračov'no v bití, až h(st sázku
prohrál. erncch musil vítězství svého
pána živetem svým zaplatiti. Zemřel
však rád; zemřelt za své náboženské
přesvědčení, vydal svědectví za svého
Spasitele a stal se mučeníkem. Druhý
na jeho místě byl by ochabl a víru
zapřel, aby ušel mukám smrtelným.

Ukažme se zmužilými, když jde
o to, za Pána Krista něco trpěti.

O

Stcsk'.

Mi v duši jakás tíha spadla
a srdce divný pojal stesk,
slz vláha v oči se mi vkradla,
že démanbem vzplál její lesk.

Když s večerem i v palouk zvadlý
své perly rosa naseje
i v duši mé — když slzy spadly
vstal nový květ mé naděje.

V tu duši moji vzprahlou, Můti,
nech skanout lásky Tvojí proud
ať žár ji věčný nezachvátí,
když u věčný má“ přístav vplout.

Tím steskem duše má se chvěje '
po mateřské Tvé náruči;
Tvá láska ať v hruď perly seje,
ať naděje tam vypučí.
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Jiří Belanger.
Život napsaný P. Aniganem podává Jan T a g 1i aíe r r o.

(Pokračování)

Každé chvíle ve dne i jak jim
opakoval, též v noci měli přístup
k němu jeho novici. Pečoval o jejich
zdraví jako matka nejn ěžnější, Když
byli nemccni, stal se jejich (šetřo
vatelem, výcl'aázel k nim několikráte
za den, třebas ho to rnavovalo, a
prokazoval jim služby nejnižší. Říkal
jim n ěkdy: „To učinítesvým bratřím,
až budete v klášteře, &chudým, když
budete v jejich chalcupkách.“ Pro
každou nevolnost n'ěl nějaký pro“
středek po ruce a rád jim dával (ny,
které pro něho byly určeny. '„Zdálo
se, jakoby vracel věc půj'čmcu,“ říkal
novic, „s tolikcu láskcu a drbrrtcu
to činil.“ 5 jakou něžností předcházel
přání a p(třeby, jež nemccní se ne
odvážili vyslcvitíl Jak šťasten byl,
když pro nemocného novice mchl
něco dáti ze svého lůžka, a mu při
praviti překvapení, požitek nějaký.

Každého nového příchcziho vítal
s necbyčemm láskcu a dcbrrtcu..
„Když n'ne tak vlídně, laskavě, tak
něžně přijal,“ psal jeden znich, „dě
kovaljsem Pánu Bchu, že se mi tak
poštěstilo“ Jiný se _pcdrtně vyslcvil
a dcdal: „Pcznal jsem l'ncd, že tu
nemám předs ebcu cbyčejn eho kněze.“

Mohli ho vyrušiti každé hrdiny,
nikdy se nezlťbil, nýbrž přijal kaž
dého s úsrrěvem na rtech. Zkrátka
byl něřncu rrztkcu svým ncvicům,
ale též přísným (tcem, p(něvadž nee;
trpěl žádné pclovičatcsti. Žádal, aby
budcucí řehclník byl umitvm a. (bě
tavý. Kladl váhu velikru naveřejné
skrtky kající a na zvyk dvakrát za
týdrn užívati disciplíny. Zvláště tato
posžlec'ní Cvičba rrěla. býti cvičbíu pc
kcry a lásky. Říkal: „Bičují se jen
(trcci a bícťníci,vypras kajíse-jcn psi.
Pokcřrne se a sice z lásky k našerru
Pánu, svatérru nadsvzté, jrnž pro
nás bičmán byti ráčil.“

Ostatně byl velrri dcjzt, vida tc
lik mladých lidí, _Lteií bičcvalisvé
tělo, kdežto tak n'nrzí ho vydávali
náruživos tem. „Jerru bránilo slabé

zdraví, i poslušncst, byse zúčastňoval
těchto kajících skutků, jichž dříve
tolik- užíval i zneužíval. Často říkal
vzdychaje: „Kážu vám umrtvení &
dávám vám dobrý příklad, cddávaje
se klidu.“ “

Ale umrtvení mu nes cházelo, mu
sel n'ncho trpčti. Nikdy však nena
říkal, a když ho kdo překvapil při
kašli a dusivc-sti, říkal klidně: „Náš
Pán více trpěl, a byl nevinenf“ Po—
slední měsíce, jež prožil v noviciátě,
byly pro něho dobou těžkých bolestí.
chic mu velmi blízký tvrdil, že
živct jeho byl pravým mučednictvím
A přece měl vždy úsměv na rtech,
když byl mezi svými novici a ob.—
viňoval se, že jiným jest pohcršením—
nedostatkem umrtvmí a trpělivosti,
Ostaín ě přiznal příteli, že v dcnsvého
svěcení kněžského se úplně (.bětcval
Panně Marii, a tuto cdevzdznc—stcb
ncvil, když skládal věčné Sliby. Byl
ši'astrn při myšlence, že tcuto (běh"
úplně a pro vždy náležel Pánu, a ra-
dcval se, že n_vní v slově mu třeba
státi.

Zbožný mistr přál všem, které
milcval, tutéž milost, a nejméně še
třil ncvice, které měl rád. Vykazoval'
jim nejtvrdší a upckcřující práce, a
ničeho jim neprrrrinul. .Jecfncu za—
vclal ra kmci rcku k sebě jednoho
rrikvzného žáka, jehož ncviciát Se
krnčil. Když mu udělil některé rady,
řekl tr.-u,;„Dítě mě, jak drahý jste
srdci m'é'mu! Vy js te to vždycky ne—
p(zcrcval. Vedl'jsem vás pO drsných
cestách a káral vás _úmysln ě, ale při-
všem nerrěl jsem jiného účelu, jak

=-vás-_—pcsvětitJť—Atrn nebyl jediným,
u něhož „takové jednání prováděl.
Chtěl svatými udělat všecky, které
rrěl Za schcrné k tcmu.

A jak pracoval, aby je cvičil v
umitvení, tak též pečcval, aby je o—
svcb(dil cd, ná—kknncsti k statkům
tchrto světa. Kázal stále o lásce _k
chrdrbě, a vštěpcval jim, že jako
s luže'rnícichudých mají žití jako chudí
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sami. Děkoval Pánu Bohu, že náležel
ke kongregapi Opravdu chudé, a chtěl,
aby jeho novicové důkladn ěstudovali
slib klášterní chudoby. Stále to opa
koval a byl přísný v té věci. Ubez
pečoval, že Opustí-li někteří řeholníci
svou kcngregací, děje se tak proto,
že povinnosti noviciátu správně ne
pochopili. 

Představil-li se nový novic, ni
kteraknátlaku na 11ěhonečir il ohledně
jeho „povolání. Podal mu přesně vy—
světlivky, ukázal mu, jak vznešený
cíl sledují, neskrýval před ním, jaké.

vyložil mu účel jiných řeholí a po
nechal rozhodnutí Pánu Bohu.

Vrátil-li'se novic opět do světa,
doprovodil ho zbožný kněz při od
chod'u až k bráně, a pakse vrhl před
obrazem Panny Marie, aby ho dopo
ručil její lásce. '

V přírodě mluvilo mu vše o Bohu.
Květ u cesty ho vybízel, aby chválil
Pána Boha. Oceán byl v jeho očích.
obrazem Srdce Panny Marie. Když
ho pozoroval, zpíval si rád písně ma—

riáns ké. Pak přetékalo jeho srdáze)aoběti na něho čekají. Viděl—li,že váhá, oko zaslzelo. (P

0 o o

“quam TESAŘOVÁ?—

Prosba.
V Tvou náruč, Mati, měkkou, starostlivou
dnes sevři duši,' holubiěku snivou,
neb zraněna má. křídla šípem jedovatým;
svým teplým dechem jako jarním vánkem
mé zahřej nitro, dřímá zimy spánkem,
ztam vše, co vznášelo mne k prahům zlatým.

Na zraněná má. křídla pocel sladký
mi vtiskni, Máti, pak ret jejich vratký
se zase vzchopí novou, svěží silou
pak vlétnu zas do zářivých až stanů
'a připojím se k sboru nebešťanů
_a zapěji Ti píseň věčně milou.

Zde ku Tvým nohám v pokoře si klekám
a v touze svaté, nedočkavě čekám
kdy padne v duši mou Tvůj pohled tklivý
a v hledu tom, jak. ve slunečním svitu
mi v srdci zkvete plno nových citů,
že kvésti budou jako z jara nivy.

:O 00

Obrázky z katolických misií.
Podává Maxmilian Weinberger.

Ze země půlnočního slunce.

Zemí půlnočního slunce nazývá
.se Norvéžs.ko, jehož severní břehy
omývá sever-ní Ledové .moře. V nej
severnější jeho části trvá zima téměř
devět měsíců a celý ten čas slunce

:se na obloze ani neukáže. Rozumí se,
že pak není ani světla denního a zemi
zahaluje dlouhá noc, jejíž temnota
„za dne ustupuje polovičnímu šeru.

' .Zato v létě, které trvá jen tři měs íce,

s lunce vůbec nezapadá, ales tále krouží
na obzoru, takže v tomto období je
stálý den, i o půlnoci. Odtud název
„země půlročního s lunce“. *

Obyvatelstvo Norvéžska hlásí se
většinou k vyznání proteStantS kému.
Katolíci, js Ouce v menšině, js'=ou po
celé zemi roztroušeni a mezi nimi
vedou duchovní Správu katoličtí mi
sicnáři. Někteříznichasiice vněkolika
větších městech, mají sídlo Stálé, ale
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většina, majíc farnosti velkého roz
měru, obcházejí jednotlivé stanice v
delším anebo kratším čase, podobne
jako v krajinách pohanských; A jako
misionář-kněz objíždí misijní stanice
v jistém obvodu, tak objíždí misijní
biskup všecky stanice celé země.

Pos lyšme, co nám o takové apo
štols ké Cestě vypravuje norvéžs ky bl
skup J. 0. Fallize. „. _

„Právě jsem dokonal svou le—
tošní pastýřskou cestu, která rrne
vedla na všecky naše stanice, vyjma
dvě. Byla to cesta hodně obtížná pro
mne, starce 731etého, jemuž chudoba
ani nedovolila, aby si na nekonec
ných cestách podél mcřského pobreží
přibrals oběn ěkterého kn ězejako pru:
vodce. Nikdy js emse nebál more, 2m
za hrozných bouří, které lodí jako
míčem házejí a jí na nebezpečná ska
liška vrhají. Avšak tentokráte třasl
jsem se nejen zimou, která mnou l
v měsíci červenci v oněch drsných

- končinách přiseverním Ledovém mon
lomcovala, ale více ještě při pohledu
na nebezpečné miny, kterése utrhly,
podél celého pobřeží plovaly a lcd.
ohrožovaly. Na krátké cestě mezr
městy Arendalem a Kristiansondem
potkali jsme neméně než pět tako
vých příšeiných neStvůr a v ten den,
když js em v jednom přístavním mě
8tě biřmoval, dopravily jich nC-rvéžs-ké
torpédové čluny23 do blízké zátoky,
kde byly učiněny neškodnými. Mou
útěchou byla myšlenka, že věrcvě
stec na svých apoštolských cestách
rrá d\va Svaté anděly strážné, svého
vlastního a (noho, jenžstřeži a chrání
misii. '

Všude, kam jsem přišel, nalezl
jSem velkou not-zi a bídu. Vzporrí
nám-lisi na nedostatek,s jakým vět
šina našich misionářů rrusí zápasiti,
vzporrenu-lisi, jaksi rrusí často i to
nejpotřotnějš-í odepiíti, aby své sta
nice před zánikem zachránili, pak ne
rr.ohu s e kolikí áte slzí zdržeti. Zvláště
je mi líto, že jim nemohu vydatnější
pomoci poskytnouti, ježto příspěvků
vždy _rrénědocl'ází a tyto pro nepříz
nivé porrěry \áleřné, když sem do
jdou, víc než polovici na cer ě ztrácejí.
N'nozí lidé i zde v Norvéžs l'u za \álky

nabyli ohrorrného jmění a žijí nyní
v přepychu. Rozurr-íse, že to nejsou
katolíci, kteří žbohatli; naopak, ka
tolíci jsou většinou nemajetni a mají
co činit, abySe uživili. Přes to obě
tují prosvou duchovnís právu co mo
hou a podporují své misionáře, seč
jsou. Někteří, a těch je málo, jichžto
jmění za války vzrostlo, dávají, jak
říkáme, plnýma rukama a to je pro
nás útěchou, pro kterou rádi na
všecky útrapy zapomínáme.

V pos lední době hro-zínám ještě
jiná útrapa. Již nemáme žádných
oltářních s'vící a jeSt nám Spokojítí
se S' různými náhražkami. Již se ne
dostává i oleje, ba i petroleje pro věč
nou lampu a my nevíme, odkud vzíti
n ějakou náhražku. K tomu ještě obá
vámes e, že nebude ani mešního vína.
Zásoby docházejí a všechen dovoz je'
odříznut. Velký Bože, co z nás bude,
nebudeme-li moci mši s'v. sloužiti,
s vaté přijímání pcdávati a nebudeme-li
Spasitele míti ve svato tánku? Ne
mohu si myšlenky té ani domysliti.
Kéž by moje kroky u říšsko-n ěmecké
vlády, aby nám vývoz potřebného
mešního vína dovolila, měly dobrý
výsledek a rrá duševní úzkost vzala
konec!

To byla stinná stránka mé apo
štols ké cesty. Bohudíky, měla však
také mnohostráneks větlých. Radost
ncu horlivost ve víře, život podle víry,.
vždy častějiší přijírrání Svatých svá
tos tí dětinnou oddanost k církvi sv.
nabyl jsem všude. Celému zástupu
obrácených na víru katolickou mohl
jsem uděliti svátost sv. biřmování.
Na některých stanicích byl přírůstek
věřících tak veliký, že kostel už pro
všecky nestačil. Radost a žalost za
roveň; radost nad rozšířením král0v
ství Božíto, řálost, že není peněz na
přístavbu. Ano, kdybychom všude tak
zárrozíné katolíky měli, jako byl onen
velkoobclíodník v Bergenách, který
nedáino 5000 korun.-na opravu ko
steiní střechy vérjpval a naším ses-trám
Františkánkám, které ko v nenoci
ošetřovaly, celých 90.000 korun na
zaplacení jejich dluhů daroval; anebo
jako byla ona zbořná paní v Arendalu,
která přistoupivši na víru katolickmi,
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za mnoho tisíc krásný spolkový dům
pro katolíky zakOupila, který jsem
sám slavnostně otevřel; anebo jako
byli katolíci v Troms ti, kteří za velko
dušné podpory protestantského zastu
pitelstva obecního svůj kostel větrem
a bouřemi nadobro poškozený,vnád
hemou svatyni proměnili a radostí
oplývali, že mně, svému vel'epastýři,
za mě návštěvy toto překvapení mohli
způsobiti ;slovem, kdybychom více ta
kových zámožných katolíků měli, pak
by mi věru úzkostlivé.starosti o naše
zdejší misie značnou měrou ubylo.
Podotýkám ještě, že moje překvapení
bylo tím větší, když se mnou místní
duchovní správce sdělil, že městské
představenstvo,ačprotestantské,mimo
značný-příspěvek na kostel, také pro
naši školu značnOu pOdei'Ou peněži
tou povolilo.

Kdybych chtěl všecky potěšitelné
případy vypravovati, které mi moje
strasti a námahyosladily,nepřišelbych
tak snadno ke konci. Povím aspoň
něco.

Když jsem před desíti lety biř
moval v nejsevernějším městě na

Světě, Hammerfestě, byla mezi biř
movanci ióletá dívka, dcera hodné,
katolické rodiny, na odlehlém ostrově
Ledového moře žijící. Ve svých bě
lostn ých šatech vypadala jako anděl,
kterému scházeia jenom křídla., aby
uletěl do nebe. „Hulda je skutečně
íčistým andělem,“ řekl mi místní mi—
sionář, „kež by jí Bůh jen v tomto
zkažen ém světě hodnou a čistou za
chovali“ Po službách Božích přišla
ke mn ě a pravila s dětinn ou důvěrou:
„Ctihodný otče, ráda bych se stala
sestrou sv. Františka, o kterých jste
tak pěkně psal! Avšak matka je chu
rava a slába a říká, že by nemohla
“bezmě pomoci ostatní děti vychovati.
Co mám učinitiř“

„Staň se sestrou, Huldo,“ odpo—
věděl jsem, „avšak 'zachovej také
čtvrté přikázání Boží. Ošetřuj Svou
nemocnou matku jaako milosrdná se
stra, bud' svému otci milou, pomoc
nou dcerou, buď svým bratřím a se
strám andělem strážným a zároveň
_zůStaň věrna božSkému SpaSiteli. A
když potom tvá mladší sestřička bude

tak stará jako ty, pak odeber se, pro
vázena požehnánim Svých rodičů, ,do
kláštera.“

„Ctihodný otče, to učiním. Dejte
mi k tomu své požehnání.“ '

Uplynulo deset let. Při každéná:
vštěvě pravil mi misionář, že Hulda
je Stále tatáž čistá, prostá duše, jakou
tehdy byla, když mi svoje přání vy
jevila. Minulý červenec byl jsem zase
v Hammerfestě. Po slavn ých službách
Božích přišla Hulda zase ke mně.
Z útlého dítka stala se statná, kve—
toucí panna, milá a skromná, jako
před desíti lety.

„Nyní je má mladší Sestra-Ra
gnhild 16 roků stará,“ pravila, „a otec
a matka nechtějí mému štěstí býti
v cestě a uSpořili si od úSt výbavu
i peníue na cestu. Ctihodný otče, když
za uplynulých dlouhých let v létě
Slunce o půl noci vlnymořs ké a naše
ledovce ozařOvalo, tu zdálo se mi,
jakoby nebe samo se otevíralo a mně
kynulo a když za dlouhé zimy vlny '
mořské hučely a laviny s třeskotem
se sypaly, když ledovce praštěly a
bouře od skalnatých břehů s děsným
hukotem se odrážely, tu zdálo se mi,
jakobych z rozbořer1ých živlů Slyšela
hlas Boží: „Pojď, pojď!“ Nebudu-li
nyní moci hlasu toho poslecimouti a
jíti, kam mne volá, pak touhou umru.
Můžete mne nyní jako nejposlednější
Svých dcer příjmoutiř“

Tak vroucně ještě žádná dívka
se mnou nemluvila, jako tato prostá
dcera ledového severu. Pohnut, od
pověděl jsem jí:

„Uposlechni tedy hlaSu Božího.
Mé otcovské požehnání tě doprovází.
Ohlásím tě ihned.“

„ ulda, rozloučivši se s domovem,
odebrala se na jih, do města Bergen
&připraVuje se nyní na přijetí do klá
štera. Duch Boží vane, kde chce, jak
v říši půln očníhoslunce, taki na pal—
čivém jihu. A když vane, pak plesá
duše mision ářova a zapomíná na vše
cky starosti.

Před lety nalezl chudobný, chu—
ravý, polohluchý mladík vysokého se
veru cestu k mateřské “církvi podivu
hOdným způsobem. Nemaje nikde do
mova, toulal se světem, aby si kousek
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chleba vyžebral. V těžké nemoci za
temnil se jeho rozum. Byl tedy dO
praven dosvé ct činya přijat do útuln y
pro choromyslné, nedaleko města, —
jménem Bodó, ale velmi daleko od
kterékoliv misijní stanice. Na podzim
minulého roku dostal jsem\od ubožáka
psaní, kde píše: „Ctihcdn/ý otče, váš
syn Karel je blízeksmrti. Kéž by při
šel nějaký kněz, aby mne přípravu.“
Telegrafoval jsem ihned misicnáři do
Tromsó, aby se tam ihned odebral
Stalo se. Cesta trvala osm dní a stála
mnoho peněz: ale Karel, jenž byl zase
“rozumu nabyl, přijal svaté svátosti
“umírajících a plakal radostí. „Nyní
rád umru,“ pravil loučícímuse knězi,
„bolí mne toliko, že nemohu od kněze
v posvěcené zemi pohřben býti.“

Po několika nedělích oznámil mi
řiditel útulny, že Karel klidně zemřel
.a byl pochován. List zastihl mne na
mé zpáteční cestě ze severu. Karel
musí dostati katolický pohřeb, řekl
jsem si u sebe. Z .Tromsó prosil jsem
telegraficky řiditele útulny, aby mi
objednal povoz od přístavu, abych
mezitím, co parník v přístavu se zdrží,
na vzdálený hřbitov se odebrati a
potřebné obřady vykcnati mohl. Li
dumilný řiditel přijel do přístavu
sám a za krátko uhan ělijsme na hřbi
tov. Ale jaké to překvapení! Co ani
Karel ani já jsme netušili — Karel,

odpočíval ve stínu prastarého katoli
ckého kostela v zemi posvěcené, u—
prostřed svých katolických předků,
kteří tam předsta lety také svůj po
Slední odpočinek nabyli. Hluboce do
jat, _vykcnaljsem katolické modlitby
a obřady, zatím co víchor s blízkého
_a zaSn ěženého pohoří pěl píseň po
hřební. Ubohý Karel byl v p05věcené
.zemi a co od reformace ještě žádnému
Norvéžanu se nestalo, cd katolického
biskupa pochován. Když řiditel moje
staré údy, uprostřed června zimou se.
třesoucí ve voze srovnal a do teplých
houni zaobalil, StiSkl mi ruku a řekl

pohnut: „Katolická církev je přece
jenom dobrá matka; nebot' jedinědo
brá matka může tak mateřsky na po
slední “ze Svých dítek pamatovati.“
——Ach, kéž by to jenom všecky od
své milující matky násilně cdtržené
dítky věděly!

Bohu díky! Zdá se, že Norvéžané
vždy více to poznávají a vždy více
od těch se cdvracejí, kteří byli za doby
reformace mezi jejich otci a mateř
skou církví propast vykopali. O tom
jsme se zase jednou o minulém právě
čtyřstaletém jubileu Lutherově pře
svědčili. Byly sice při této příležitosti
prastaré, již bezpočtukrát vyvrácené
žaloby proti katolické církvi zase ze
země vyhrabány a slovem a písmem
po zemi rozšiřovány. Ale vedle toho
pozvedly se též mocné hlasy, které
bez předpojatosti rozštěpení víry, ja
kožto neštastn ou vzpouru odSuzovaly
a roztržky církevní jako národního
neštěstí pro NorvéžSko želely.

Několik neděl před luteránskou
slavností přišel ke mně předseda stu
dentského spolku university v Kri
stinii a prosil mne, abych v některý
slavnostní den ve_Spolku měl před
nášku a v přednášce abych dokázal,
jak zhoubný vliv mělo rozštěpení víry
na život a vzdělanost. Doložil, že
chvalozpěvy na Luthera a jeho dílo
nelze nechati bez námitky. Vyložil
jsem mu, že přímé zasažení katoli
ckého biSkupa do lutheránSké Slav
nosti neučinilo by na nekatolíky do
brého dojmu a radil jsem mu, aby
místo mne p02valna slavnost jednoho
z našich misicnářů, jenžsám byl kdysi
lutheránem. Předseda uznal mou ná
mitku za Správnou a učinil podle
mé rady. =

ČaSy se "změnily, v Norvéžsku i
ostatní Skandinavii. Kéž by nám
jenom nescházelo pracovních sil, aby
chom úrodu ze zdejší vinice Páně
mohli skliditi do stodol.
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Různé zprávy.

“Proti židovské vládě v Palestině.
Za předsednictví kardinála Merciera,
arcibiskupa z Mechlínu a Jcsefa Rei
nacha utvořila se v Paříži organisace
Svaté země, aby pracovala prc ti utvo
ření nového židovského státu v Pale
stíně. Palestina musí zůstati pcd
statnou částí Syrie. Prctektcrát nad
Svatou zemí bude míti nejspíše
Francie. 

Náboženské průvody ve Francii dc
voleny. V některých městech fran
couzských nebylc tr tiž dovoleno kr nati
veřejné pr ůvcdy nábc ženské o různých
svátcích a slax nr stech církex ních,. Byla

byl zákaz ten zrušen. U nás by také
rádi všecko hnutí katolické zakázali,
ale nedáme se; když svcbcda, tak
svcbcda také pro naše katolické nábc
ženství. Musíme je všude hájit a
statečně si vésti.

*

Májová pobožnost, ktercu složil
P. Aífrns Mvzzaretti T. J. přelcžil
Dr. K. Vrátný. Vydáno v Praze,
Cyrillc-Mcthr dějskcu tískáríncu V; KC
trba. Cena 3 K. -—Knížka (bsahuj e na
každý den krátké rczjímání, příklad;
kvítek t. j. dcbré předsevzetí na ten
den a službu, jakcu chce kdo P. Marii
téhož dne prokázat. Doporučujeme.

Redakce.

to nespravedlivr st veliká, prctože scci
alistické průvcdy a tábory byly do
voleny — katolické nikoliv. Nyní

OOOw—t—i %
OOOOOOOOQ OHOOOOOOO*., ___—_leůvzdáni božskému Srdci Páně.

Z Kroměříže. Pod ěkování, Bořskěmu Srdci Páně za'uzdravení;
Plníc svůj slib vzdávám vroucí dík nohy. P. K.

ono-'o 'onorzo'louo ro::O'

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám "na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával & nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě celý dnesni
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho-
slavené aneposkvrněné 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
lndulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a
zasvěceníse rodin Tvému nejsv. Srdci a na všechny.úmysly,
jež doporučeny jsou na tento měsíc a natento den členům Apoštol. modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce.
Srdce Ježíše a Marie, zachraň církev, naši vlast a národ náš československý!

_ Ú sladké Srdce mého Ježíše, učíň, abych tě miloval(a) víc a více. Amen!
(Pokaždé odpustky 300 dní, jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno—
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

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

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

Sv. Michaeli, archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás! '
, ' Heslo apoštolské: Rodiny nejsv. Srdci Páně.

Úmysl v červenci 1919: Křižácké tažení dítek.

(Pokaždé odp. 300 dni
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šťRočník Llll. | Vycháupočátkemkaždéhoměsíce. Červenec 1919.

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 přísaháme do poslední hodiny.VM./V

Sjednocená modlitba dítek. '
(Hlavní (mysl.)

Když clitěl Israel \' dobách těž.
kých ismířiti Hospodina, plakali mezi
síní a oltářem 1rněží.slufebníi Ho
spodin0\i a \olali: Odpist Hosjodine,
o..!pizst lidu 5\ému; nevvda\ ej dědi
ct\í svél o v po!anční, aby nad nimi
panovali národové (t. j. pohané).
Mezitím \'e chrámě ditky spínaly
ruce své k .ebi a modlitbou clítěly
býti prostředníky mezi Bohem a hřiš
ným lidem. Jistě prosba cíítek ne
\inných byla v_vslyšena a Bůh byl
\'smířen. Ze dítky zbožné a nevinné
byly a jsou dosud Pánu Bohu milvmi,
dosvědčuje samo Písmo sv., vypravu
jic nám o Pánu Ježíši, jak. miloval
cíítky, jak je k sobě zval jim; e!=nal
a pravil: „Takových jest krá10\rst\í
nebeskě.“ Andělé jejich strážní pied
našejí prosby jejich před trůnem Bo—
;im. Církev sv. nikdy nezapomněla
na tuto lásku Spasitele naše! o k dít
kám, ani na to,jak milá je modlitba
clítek Pánu nebes a země. Proto
\ dobách velikých neštěstí a po—
hromách křestanstva, jako jsou válka,
mor, hlad, vybízela nejen kněze ku
kajícím prosbám, ale zvláště dítky
měla k tomu, aby Pána Boha pro
sily a jej usmířily Sv. Vincenc Pau
lanský umíraje, rďpomínal své spolu
bratry: Modlete se mnolo a hledte,
aby se i dítky mnoho modlily.“

Před zabráním města Říma u
sta\ilo se \ojsko papefs<.é a tu jeden
\oiín pra\il papei Piu lX.: „Sv.
Otče isem zuavem již dlouho; \ lo—
leji jsme se za T\ cu S\atost modlívali
Zdrávas Maria, zaclmrávali dobu ml
čení,obětmali sv. přijímání.“ Pirs lX.
na to s úsmě\em odpověděl: „Zdrávas
Maria, ťobře, ——dobu mlčení, ještě
lépe — 5\. přijímání, toť nejlepší!“
A Pius X \ dekretu 20 prosince1905
rožl odnul o častém a denním sv. při
jímáním; nerot tolo jest za nasich
časů obzvláště si přáti, kdy na sv.
náboženshí a \ íru katolickou ze všech
stran se útočí a kdy pravá láska
k Bohu a zbožnost tak. vel'ce poklesla.
Ano sv. Otec ustanovil, aby dítky
v nej(.tleiším \ ěku mohly přist ipm ati
ke stolu Páně a timjiž od útlého mládí
navykaly na sv. přijímání. Časy jsou
zlé! Čeká nás kulturní boj! Cl-ceme-li
nejen obstáti v boji, ale i Z\ítěziti,
je. třeba mnoho se modliti a mo
dlitbou rozlojniti naši víru a obroditi
celý náš :Ii\-'ot. Nejúčinnější je ji
stotně pobožnost k nejsv. Srdci Páně,
časté i denní sv. přijímání, obětování
na ten úmysl, abychom \íru svou
zachovali a podle ní živi byli. Jelikož
ale jsme chybující, ba i hříšníci a
ne!*odní, veďme dítky malé k Pánu
Ježíši, aby ony jej prosily, Jej do
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srdce nevínnélo přijímaly pro sete
i pro nás dospělé rotřetných milostí
vyprc51ly At se spojí dospělí &dítky
v jeden \eliký šik, at všiclni spínají
ruce své k nebesům, lnězí i laikové,
dospělí i dítky malé, aby se láskyplné
Srdce Pána Ježíše nad námi smilovalo,
nás všeclny chránilo, nám všem že

o o

mnm TESAŘOVA:

Navštívení
Proč dnes ptáčků libé hlasy
rozpěly se v jásot plesný
či snad chtějí uvítati
léto -— sestru sličné Vesny?

Pozdě znějí písně vaše,
pozdě, léto už je tady,
ptáčkové však pějí dále,
nevšimli si mojí rady.

I ty kvítky vůní vnadnou
vydechují v poli, v lese,
vůni jejich širým krajem
větérku van mile nese.

A ty stromy sklánějí se
níž a níže k naší zemi;
v celé přírodě dnes zřítí
slavnostní jen jakés chvění.

Z Nazaretu Panna svatá
do Hebronu k tetě spěje,
pod svým srdcem nese Toho
Jehož vůlí vše se děje.

lnalo a nevydalo nás v ruce nepřátel
našich. Rodiče \“ed'te dítky k modlitbě,
\od'te je co chrámu Páně, navykejte
je, _abytoť-ně často přístu; 0\ aly lzesv.
přijímání &tímtsmiřmaly Fána Bola
našelo, kterýjs a nej\y'š c'obrothý,
slituje se nad námi a nedá nám zahy
nouti, ale dá stkvělé nám \ítězst\í!

O

Panny Marie.
Slovo věčné ukrylo se
v nejčistějším jejím lůnu,
proto vše dnes v poli, v lese,
poctít hledí Pána Trůnů.

Alžběta již vstříc jí chvátá:
„Zdrávas, buď Ty požehnána,
odkud mi ta milost, že dnes
Matku vítám svého Pána ?“

Maria však libě zpívá:
„Velebí má duše Pána,
od něhož mé duši právě
velká milost byla dána.

Shlédl na mé ponížení,
pokorné jenž povyšuje! _ — —
Ano, Máti, Ty's nám branou,
která „Zlatou“ k nebi sluje.

Uč nás kvítím ctnosti zdobit
pusté mnohdy duše sady,
ze svých zdrojů přej jim vláhy,
by se vzmohly jejich vnady.

Uč nás Slovo věčné ctíti,
Jež tu skryto s námi žije,
duše vděčná. „Magnificat“
s Tebou, Máti,

O 0

krásný vije.

0

Jak se Pán Bůh o nás stara.
Jarolím St. P a vl ík.

Pán Bůh je naším otcem a my
jsme jelo dítky. My se modlíme
k němu: Otče náš, jenž jsi na nebe
síchl Zdaliž není otcem tvym, jenž
tě učinil a shořil? praví Mojžíš \e
svém chylaozpěvu. Vstupuji k thi

svčmu a vašemu, pravil Spasitel před
svým nanebmrstoupením. Pán Bůh je
dobrým otcem, ba nejlepším otcem;
žádny otec na zemi nemiluje dítek
svých tak, jak nás nebeský Ctec mí
luje.
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Každý otec stará se o své dítky,
aby měly co jisti. Nebeský Otec stará
se o všechny lidi, aby měli co jisti.
Nechává růsti obilí, ovoce a plodiny;
z jednoho zrnka činí 30, 60 i 100
zrnek; kdyby toho nebylo, nemohlo
by lidstvo existovati. Bůh stvořil člo
věka proto chce mu i dáti, čel-o k za
cbování života potřebuje; nebot ne
stvořillto, aby umřel, ale aby žil a
sobě, na zemi nebe zaSEOu:il. Pán Bůh
svědomitě plní otcoxské „povinnosti.
Žalmista se modlí: Jako se otec _nad
dítkami svými srnilovává, tak se smi
lovává Hospodin nad těmi, kteří se
to bojí, nebot ví, jací jsme tvorové.
Sv. Augustin volá: Kdo živí celý
okršlek zemský jak ten, který z ně
kolika zrn osení tvoří?

Často 'TivíPán Bůh lidi způsobem
zázračným: nemá-li obyčejný způsob
výživy zádnélto výsledku. Čtyrycet
_letživil Pán Bůh na poušti lid israel
ský mannou s nebe. K Eliáši na po
toku K-arifposlal každý den havrana,
jenž. mu chléb přinesl. 1 sv. poustev
níku Pavlovi přinesl havran každý
den půl bochníku chleba, a když ho
Svatý opat Antonin navštívil, celý
bochník. Mouku vdovy v Sareptě,
hospodyně proroka Eliáše, rozmnožil
Bůh zázračným způsobem; její hrnec
na mouku nebyl nikdy,r prázdný. Da
niel v jámě lvové nejedl již celý tý
den; prorok Habakuk, andělem pře—
nesen, donesl mu pokrm. V'evangeliu
čteme, kte-fak Spasitel, protov'e měl
útrpnost s lidem, sedm chlebů zá
zračně rozmnožil, tak že vystačil. pro
4000 mužů, ba i ještě mnoho zůstalo,
i při jiné příle"itosti nasytil zázračně
pěti chleby pět tisíc mužů a ženy a
děti k tbmu. l v životopise mnohých
svatých čteme, že z moci Boží ro
traviny zázračným způsobem rozmno
žili.

Mějme tedy důvěru k Prozřetel
nosti bo'ské, která se stará i o neroz
umná zvířata a ptáky živí, kteří ne
sejí, ani ne'n0u; ona zajisté najde
cestu a prostředky, abycl'om byli za
opatření tím, čeho k živobytí potře
bujeme. Mnohý otec má strach, že
by měl mnoho dětí, myslí si, že ne
bude je moci uživítí; možná se bojí,

;“ese musí sám LISk!O\-nÍÍÍa dorouští
se hříchu proti svatému manželství,
aby byl zbaven otcovských starostí.
Takové jed nání mt-sime odsmiditi. —
Zkušenost učí, že pro mnohé děti
ještě nepanuje hlad v rodině; rodiče
však m; sí pilně pracovati a spořlivě
fííti. Lakomec má strach, že bude
hladem; proto nic chudým nedává a
nechá raději potla—viny se zkaziti.
Jsou i takoi í, kteří se z nouze, anebo
protože se.nouze bojí, oběsí aneto do
\'ody skočí. Ztratili důvěru k nebes
k'čmu Otci; ztrátaidůvěry v Bol—aje
hříchem. Pán Bůh nikoto neopustí,
kdo to neopustí. On, šatí lilie a—živí
ptactvo; zda-li? nejste více než oni?
pravil Pán Je íš. Oči všech, modlí se
šalmista, doufají v tebe, l—řosrodine,
a ty dáváš jim pokrm včas patřičný;
otvíráš ruku siou a žebnáš ka'Ídému
živočichů.

Když se tedy Pán Bůh o všecky
své. dítky. o všecky své tvo'ry stará,
odkud neúroda a hlad; Proč zničí
mráz a kroupy mno'f'oslibnou žei,
proč mvši, kobylky a housenky plo
diny okovsají? Proč shnije obilí vel—
kým mokrém a sescl'ne píce velikým
suchem? Proč. radá dobytek? Pro
hřích. Adam přestoupil přikázaní Boí
a jedl zapovězený pokrm, zarovězený
plod; za trest měl míti nouzi i 0 Co
volené plody. Zlořečená bude země při
díle tvém. trní a hloží tobě ponese,
v potu tváře své budeš se z ní živiti
a chléb svůj jisti. Země, která mu
byla živitelkou a matkou, stala se
teď jeho macecbou; a ještě dnes dělá
hřích ze země na počátku tak úrodné
macechu, jež nám špatnou za práci
dává odměnu a _rotravíny odpírá.

Má-li Pán Bůh plodinám našim
žehnati, musíme se především hříchu
varovati, Pána Boha poslouchati, jel-.o
přikázaní zachovávati. lsraelitům
vzkázal Bůh co Mojžiši, slova jeho
platí i nám: Zacbovávejte mé soboty

a mějte v úctě mou svatyni. Neděli
tedy třeba světiti a službám Božím
nábošně obcovati! Budete-li cl-oditi
podle mých přikázaní a j ezacbovávati,
pošlu vám déšt' ve svůj čas a země
přinese svou úrodu a stromy budOu
plny ovoce. Čas mlácení potrvá až do

Q
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vinobraní, a vinobraní až do setí;
dost chleba míti budete, abyste se
nasytili a beze strachu přebývali v
zemi své. Chci dáti *mír vašim kon
činám; bud'ete spáti, a nebude nikol'o,
kdo by vás vyrušil. Vyhubím divokou
zvěř, a- meč nevnikne do vašich kon
čin. Budete míti všeko v hojnosti, a
staré odkodite, když: přijde nové.
Chci s vámi obcovati a býti vaším
Bohem a vy budete mým lidem.

Pakli však. mne nebud ete poslou
chati a činiti podle přikázaní mých,
zavrhnete-li mé zákony a zničíte mou
úmluvu, navštívím vás náhle chudo
bou Nadarmo budete pracovati, země
nevydá žádné úrody a stromy nedají
žádného ovoce. A ještě jinými tresty
pohrozil Pán Buh přestupníkům zá
kona jelo.

Na pozel'nání Božím všecko za
le*'í. Po'el'nání Bo'íio misíme se
však kodnymi učiniti. Kc'o věrně
slouží Pánu Bohu, má nároky na
jeho požehnání. Blakoslavený
stojí v žalmu 411, jen se Boka bojí;
mocným na zemi bude potomstvo
jeho, pokolení zbořných bude ro
žehnáno; čest a bohatství bude v
domě jeho. Hříšník to uvidí a bude
skřípati a hynouti.

Protosluime Pánu Bohu,varuj me
se hříchu, milvjmectnost, toužíce více
po nebeských statcích, jak po pozem—
ských, a ma'í'feme byti přesvědčeni,
že nás Pán Bůh nenecl á nouzi trpčti.
Vrkni na Pána všechnu starost svou,
on šám bude tě živiti, najomíná: al
msta Páně.

Jeden bol aty' kupec ztratil při
ztroskotání lodi vsecl ny své statky.
Sotva ses nOizi zachránil c“o přístavu,
nechali jej věřitelé vrl'nouti do vě
zení a vzali mu. i ostatek jmění, jež

muř', .

mu moře bylo nechalo. Jeho žena pro
sila teď o almužnu dům. od domu.
Jednou potkala se s bohatým mu; em,
jenž zahleděv' se do jeíí sličné tváře,
pojal k ní hříšnou lásku a pronásle
doval ji _hanebnj'mi návrhy, slibuje,
pakliže sroií, že jejíro mu e z vě
zení WYS\ObOd1a všechny jel o dluhy
zaplatí. Žena odvětila, ie nepatří so
bě, nýbrz svému mu;i. Šla k němu
do vězení a vylo ila mu všecřno.
Protože však olra ročestnost více mí
lovali než; zlato, oc'mítli pokušitele a
důvěřovali v Pána Eol'a. V témže :a
láři seděl s kupcem bohatý zločinec,
jen'; měl bj'ti- v několika dnech po
prax en. Ten slyšel všecřno, co po
čestní man..elé s sebou vyjednávali,
a dojat jejich v_vtriatostí, učinil je
dědici svélo jmění. 'l'ed' jim bylo
sromo eno

lak jomál á Pán Bůhvšem kteří
se i o boji. hříchu se vystříl ají a ] od
ny'mi zůstávají. Kdo hřeší k. vůli čas
němu prospěchu, je svým vlastním
nepřítelem; hřícl. se na něm pomstí.
Mnohé děvče S\OIÍ v hřích nečistoty
v naději, že dojde zaopatření a udělá
jaitii. Ale jak klamnoujest taková
naděje. Jak mnozí to již: na sobě
zkusili! Místo, co by nalezli štěstí,
padli c'o neštěstí. Lčjfe, když nedbá
me lákadel světa ale zůstaneme Bohu
vě ní; on neopustí svych věrných; on
jim bude nápomocen, aby našli vy
;ivu šv,ou jako onv tři dcery v Fa—
taře, jejich; nevinnost chtěl otec k
vůli ],enězím obětmati, ani by s tím
byly srou meny, jimž však, aby je
předztrátou pocestncsti zacl 0an, sv.
Mikulas tajně v.=rlloknem tolik peněz,
že jim to stačilo na výbavu aony se
mohly ku své racosti počestně pro
vdati.

OOO
Bouzwara :

Stáří čili životem vzhůru.

Četljsem, že když se učenec Littre .
vrátil do své vsi Mesnil, dal své vě
domosti lékařské ve sluzbu její, jak
sám vypravuje: „Uskutečnil jsem, je
tomu třicet let, Horácov'o:H 0 : erat
in v otis, mám malou zahrádku v

(Část další.)

malé v.esničce Když.jsem tam přišel,
jak jen tu se lidé dověděli, ;;e isem
studoval medicinu? Nevím. Ale sed
láci, moji seu-sedě, chodili ke mně na
poradu., když onemccněli. Ježto jsem
léčil zdarma, byl bych měl převelmi
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četné zákaznictvo, ale vymezil jsem
přesně obor své působností a tu jsem
prokázal nepopíratelných služeb ne
macným, kteří byli pcbliž mého pří
bytku, když jsem je obezřetně a c
chotně. navštěvoval. Nyní už mně sta
roba Sprcstila tohoto dcbročinného
úřadu. Ale získal jsem jím přátelství
a vděčn st svých sousedů a' abych
mluvil se starým La Fontainem: “„I
to je ovoce, na němž si nyní pochutná—
vám.“

Pasteur, jen'; uvedl v Akademii
tento příklad svého předchůdce, do
kládá, že Littré stal se opravdu „lé
kařským rádcem celé \si. Je-ť'to pro
dluž val své studium až do třetí ho
dinyranní, jasný svit jeho lampy zá
řil daleko za noci jako maják, který
nemícným dodával naděje. Vědělit,
že na první zavolání opustí Littré
Svou práci, aby přispěl svou péčí
všudy, kde si jí budou přáti.“ A pak-li
tato veliká láska získala mu příZeň
a vděčnost malých ]idí, zda nepři
spěla k tomu, aby naň splynula mi
lf-st a láska Boží?

*

Přál bych si, aby pobyt oprav
dového křesťana ve vsi byl tam po
čátkem období,“ v němž by zkvetla
nejen zdvořilá uhlazen'st, ale i ná
boženství, víra, ctn s_t. Kmet má k
něčemu takovému větší vschcpnění,
lepší přípravu než kdo.

Na neštěstí, vesnice nebývá dnes
zhusta už skutečmu vesnicí. Na <b—
vodu velikých středisk průmyslných
stává se ves jenm víCe méně rczleh
lým předměstím seusedního města,
které z ní vybírá spousty svých děl
níků a dělnic, aby je každý Večer
proudem vracelo a s nimi nákazu
zlého příkladu, zlých zásad, zlých
mravů. '

Je to potom hnusná ves bez Bf.ha,
jejíž příšerný chraz maluje Augtstin
Cochín takto-. „V takové vsi — žadná
víra. Mluva žen nemá již dumného
rázu nekonečna, půvabně poesie, ne
beské cudn sti. _Muž neobírá se již
jedmu v týdni věcmi vznešenými,
nebývá naváděn k soucitu maličkých.
Neni svátků, cddechu, společenském

života, zdvořilzstí, pobavení — jen
v h(SpCdČ. Lidé Se uzavírají, druh
druhu se protiví: nic společného, nic
povznášejícího, nic ušlechtilého. Po
řád jen hrouda, hnůj, dcbytek, hrubé
peníze. Jen plc—dit,kopat, klet, jist,
(.píjet Se. Člověk žijící mezi zemí a
něm )utváří hrubne a brzyznešlechetnL
Nehledejte již království Božího a
(statek bude vám ještě vzat“

Ale jak tu cdpomrci? Zdálo by
se, že úkol ten byl by méně nesnadný
tu v _prcstředí života venkovského,
kde již celá přírOda ukazuje na pří
tomnost Boží. Než, aby se přitom
nost ta poznala a uznala, třeba míti
c—či.Ale ty oči Věrou (“svíceně bezbo
ílecká škola úředně dítěti vylupuje,
dcspělému špatný časopis, lhostejn'st
pakje zavírá těm,.kdož vidět nechtějí
nebo neumějí. Nemluvte o božské po
esii rolí těm, kdož je obdělávají.
Sedlák není básníkem. Pro něho ne
mají místa, věci, (so—by větší ceny,
než co mu vynesou. Sedlák ncfiltso
fuj e, (n počítá. Ale j ehf) praktický,
f(zmysmý duch — není-li ovšem sve
den m'vderními mudrlanty — je si
dobře vědom, že při každodenní své
práci je v trvale, svrchované odvi
slfsti od někoho mvcnějšího. A je
to Všem houcí, jemuž líbá ruku,jeh0ž
jménu se klání v tajemném kolctu
všehomíra: „Přiteli, nechápeš-li, svěř
Se tomu, jenž stvořil stopku třešněl“
Tot výrok de Maistreův.

Obrátíš Se tedy na zdravý rc—z
um venkovana, který byl nazván
učitelem živ<ta. Když ti, jda s tebou
cestou, bude mluviti o slunci a dešti,
rrzhovoř se i ty s ním () Omm, jenž
mu dává cbého. A když tě chví le za
zní podvečer klekániz věževaší (sady,
smeknete (ba zárrzveň, abyste Se po
křížovali a modlili.

Jindy (:brátíš se zaSekjeho srdci.
A když tcuž cestfu začne ti dojat vy
právět () těch, které miluje, 0 ženě a
dětech, povíš mu o. někom, kdo jej
miluje nekcnečně víc, kdo mudal
svou krev, svůj život, slíbilnebe a
jehož nutno nade Vše milovat....
A když půjdete kolem kříže u cesty,
( ba pokleknete a sepnete ruce u nahou
svého Vykupitele.
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A děti? Je-li ve vsi škola křesťan
ská, ty budešjí OporOu.Na ní spočívá
celá budoucnst. Slyšímje doma,jak
na návsi zpívají, hrají, midlí Se
křičí: ten křik a zpěv a pláč, toť
hudba Boží. Pozdrav, jímž tě na
procházce hlučně, vesele vítají, tot
hísanna patřící tomu, jehož jim Pán
Bůh poslal.

Četl jsem, že veliký, katolicky
smýšlející, výmluvný Senator Gabriel
de Belcastel, když se asi r. 4888 stal
starostou obce Col'Jmiers, věnaval
svou péči hlavně dětem OHJhO mě
stečka. Rád mezi nimi dlíval a ří
kával: „Člověk je Bohu blíž, když
vdechuje čisté ovzduší těch malič
kých“

Je ve vsi \nějaká „lepší třída“
křesťanského smýšlení? Připoj se k ní.
Postav Sejí v čel), je-li s prospěchem,
bud' její hlavou, abys ji vedl, srdcem,
abys ji rozohřloval, rukou, abys jí
pomáhal. Bude to místní šlechta. ]
v republice je vždy místo pro vládu
šlechty velmi vznešené, šlechty citu,
myšlenky, mluvy, společenského ob
cování, mravů. Kol této aristokracie
ducha a srdce, dovede-li se udržeti,
seskupí se kdys jživotní síly Francie.

Neptám se ani ——je t), žel, o
tázka věru zbytečná —jsou-1i ve tvé
vsi lidé chudí a potřební. Z těch chu—

O

MARIE TESAŘOVA :
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dých d0pcručil bych tvé přízni zvlášť
lidi staré. Kolik ti mají potřeb těla i
duše! Nelze ani dcsti upozorňovati
na strašnou opuštěn st starých nuz—
ných lidí na venkově. C0 tu starých
nádeníků, starých“ služebných, sta
rých dělníků, těch, kteří už nemahou
pracovat ani chodit, kteří nemají,
kam hlavy složit, nemají muže nebo
žen)/, nemají dětí, kteří by jim m)hli
či clztěli pomaci! Jak může takový
chudák žít? A zítra, kterak umře?
Vždyt má již osmdesát a co nevidět
umře!

. A právě tento počet let jeho i
tvých, bratře, bude páskou, která
spo—jítebe a starého vrstevníka. Kolik
máte? zeptáš se. — Osmdesát. ——Ale
já čítám právě tilik. -— V kterém
roce jste se narodil? —- I já. — Kdy
jste. byl u odvodu? -—Já rovněž atd.
Z takového sblížení povstává sym—
patie, potom přátelství. Vždyť jste
jako bratři, skoro bych řekl blíženci.
A tyto stupně vzpomínek, pO nichž
spolukráčíte zpět do blahých, sta
rých časů dětství, mládí; do rodiny,
školy, krstela, zdaž ti- neposlouží,
abys vedl duši starého bratra až
k Bohu, až do nebe?

Jsme bratři věkem, bratři du
chem, i bratři v Kristu Ježíši: což
nemáme téhož otce? Otče náš,jenž jsi na nebesích....

„O

Dane, nejsem hodna!
Ač toužím po Tobě, jak kvítek po rose,
přec svatá hrůza chvěje mojí hrudí,
& pokorně se kloním vůli Tvé,
když touhy plamen v srdci mém se budí,
si šeptám: Pane, nejsem hodna!

Vždyť kdybych měla lásku serafů — — —
jak z jara lučina když hýří květem,
v mé duši tak květný palouk byl,
přec šeptala bych chvějícím se retem,
že Tebe, Pane, nejsem hodna!

' o 0

To srdce moje chladné jako led
a. duše květy sžehly hříchů mrazy,
jak nemám tedy volat v pokoře,
když patřím k tajemné Tvé lásky hrázi,
Tvé lásky, Pane, nejsem hodna!

Ne, nejsem hodna, drahý Pane můj,
bych požívala andělské té Manny,
než lásky Tvojí nevyvážný proud
nech téci v hruď mi z Tvého Srdce rány
buď milostiv, — ač nejsem hodna'

O



00128 0

„Vůdce cesty byl jsi“. (Žalm.79, 10.)
Ku svátku sv. Jakuba píše Ignát zu :! n č 1.

Po celý středověk a ještě leul 0
do nového věku by 10světovým rout—
ním místem San Jago Kompostela.
Jest v západní části Španělska a uctívá
se tam hrob svatél o apoštola Jakuba.
Bývá vyobrazen s poutnickou rolí v
v ruce. Jest apoštolem Španělska.
Obrátil obyvatelst\o této zeměnavíru
Kristovu.

l my Všichni jsme poutníky, pu
tujeme; vůdcem na této cestě mohl
by nám býti svatý apoštol Jakub.
„Poutníci jsme, pohostinu tuto na
zemi žijeme, jsme přícl ozí, nejsme tu
to stále, jako všichni otcové naší.“
1. Far. 29, „15 P0utníky, cestujícími,
hosty, příchozími jsme tu na světě
proto, poněvadž-; tu nemáme stálé
otčiny, ale putujeme ku věřnosti, kde
jest naše pravá vlast. Sv. Basilirs na
psal v této příčině: „Jsem cizincem a
pOutníkem na celém světě bo lm “
Proto napomínalsvatý Bernardu Pro
sím, abychom si tuto na 5\ ete, kde
jsme hosty, k:de ijemejako ve vojně,
nestavěli za obydlí pevné domy, ale
malé chaty. Kdy; nás jfo olá Bůh z
tohoto slzavěl o údolí, můžeme rychle
odcestov ati do vlasti a do svěl;o města.

Každé novorozeně dostává při pří
chodu na tento svět poutnickou hůl
a odloží ji teprve, až duše uletí a tělo
se vloží do rakve, kteráž, není vlastně
ničím jiným, než druhou kolébkou.
Pak jest čl0\ ěk u' svého cíle, u věč
nosti, pouť jest ukončena a nastav-'a
odpočinek.

J sme poutníci. Kdyžvstu
p_oval Je; íš Kristus na nebesa, poru
čil svým apoštolům: „Dana jest mi
všeliká moc na nebi i na zemi. Jdouce
tedy učte všecky národy, křtíce je
ve jm n'u Otce i Syna i Ducha sva
tého, učíce je zachová\ati vsecko, co
jsem přikázalvám; a aj, jájsems vámi
po všecky dní a;: do skonání světa
Mat. 28, 42, 20. Svaty apostol Jakub
vydalse do Španělska, což bylo tehdy
spojeno s přemnohý mi obtížemi a ne—
bezpečími. Ale nelekal se žádných

nesnází, vypravil se dobře opatřen
vším potřebným na cestu. V ruce měl
poutnickou hůl, modlitba byla jel'o
zbraní,510\a pravdy jel o mečem;
Důvěřuje \ jomoc Boží, \ přispění
s hůry, putmaldo Španěla hlásaltam
Ukřížovanéko, věren slovům 5\atél o
Pavla, který o sobě pravil; „My ká
šeme Krista ukřížovaného; pohoršení
to židům, pohanům pak bláznmství,
ale těm, kteří jsou pomláni, Krista,
Boží to moc a Boží moudrost. “ l. ke
Kor. 1, 28, 24.

Toužili by lidé po majetku, užívali
by k jelo dosáhnutí i prostředků ne
kalých, hříšných, kdyby si vždy při
pomínali slovo Páně: „Neskládej te
sobě pokladů na zemi, kde rez a mol
kazí a kde zloději vykopávají a kra
dou, aleškládejtesobě poklady\. nebi,
kde'to ani rez ani mol nekazí a kde
zloději nevykopávají aniž kradou“
Mat. 6, 19, 20. Poklady takovými
bu'd'tež nám: modlitba, láska k Bohu
a k. bližnímu a vůbec všechny dobré
skutky, což vše andělé přednesou před
trůnem Božím, jak to učinili s modlit
bou Tobiášmnou, coš: potvrdil anděl,
průvodčí mladého Tobiáše, kdy se
jim dal poznati, Pravil: „Když jsi se
modln al 5 pláčem a poc10\a\ al mrtvé
a nechámlš oběda svého a mrtvé ukrv
\aljsi pres den v domě5\ érn a \ noci
poclova\als je, já jsem obětmal
modlitby tvé Pánu. “ lob. 1

Putuj' eme k hr'obuí1 2Čas
velmi rychle plyne. Jistý zkušený sta
řec říkával svým \nuki'í-m „Spořte s
časem, nebo jest naším nejsk\ost
nějším pokladem, který máme na
světě; č10\ěku, který promarňuje čas,
nikdy nedů\ěřujte.“ Jistý spisomtel
napsal:, as ztratiti, jest život ztra
titi.“ Ji; Job naříkal, kterak rychle
utrká čas: „Dnové moji rychlejší byli
neř-liposek“ Job 9, 25. Tehdy byl totiž
rbsel \zorem rychlosti, protože měl
povinnost poselství s\éco nejrychleji
\ yl'la'l'tl byl vlastně běhounem.

Sna;me se získati přátele, kteří
by nás přijali na věčnosti. Zde na světě
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opustí nás i nejlepší přátelé, když; se
přiblíží naše poslední hodinka. Dále
než k hrobu nemůže nás nikdo z lidu
doprovoditii, za hrobem musíme si
sami hledati cestu. Jest proto dobře
zavčas se postarati, abychom měli na
věčnosti někoho, kdo by se nás tam
ujal. Takové přátele měl sv. Vavřinec,
který rozdal mezi chudé celé své
jmění. Přítele svého poslal před sebou
na věčnost sv. Martin. Byla velká
zima a jeda na koni, uviděl podle
cesty žebráka zimou se třesoucího.
Dal mu polovici svého pláště a získal
tím pro věčnost přítele, který mu při
chystal příbytek na věčnosti. Podobně
učinil svatý Jakub. Byl obžalován, že
jest hlasatelem víry Kristov'y a od
souzen k smrti. Když byl veden na
popraviště, potkal sveho udavače, ob
jal jej na znamení, že mi odpouští
a pak zemřel radostně za Krista.

Běla nám, kdybychom umírajíce
emohli se vykázati ničím dobrým,

žádnými dobrými skutky, ale poaze
hříchy a nešlechetnostmi. Bývají mno
zí lelikomvslni! Žijí, jakoby vůbec ne
bylo žádné věčnosti. Na příklad : Velmi
často se stává, že se mnozí vysmívají
nišísvatěvíře, žesi z ní tr0pí posměch.
Bohužel není nikoho, kdo by víru há
jil, není nikoho, kdo by byl schOpen
dáti trefnoa a výstižnou odpověď. Je
to dar Boi-í,umět odpovědět. Jednou
jela jakási žena z lidu z poutě z Maria
Zell. Mělasebou koš, který prozraZO
val, že byla někde dále od svého
domova.

Na kteifíěsistanici železniční vstou—
pilo do vozu několik pánů a pani-ček
po městsku oblečených. Pán se zla
tými brýlemi d_alses ní do řečiapra
vil: „Paní,odkud jedete, kdeistebyla ?
„Jedu z Mar-ia Zell, byla jsem ta na
poutí.“ „Vy jste tak hloupá a jezdíte
ještě na poutě ?“ To jste tam jistě vi
děla také Panna Marii ?“ „A-no,“ od
větila duchapřítomná žena: „Viděla
jsem Pannu Marii, ano, viděla jsem
také svatého Josefa i Ježíška, ale byli
v hrozných rozpacích, nevěděli si rady,
měli neštěstí, utekl jim jejich osel.
Zabloudil do Společnosti oslů a za
pomnělse vrátiti ; já jsem tak štastna
a našla jsem jejich „osla a našla jsem

i společnost oslů, do níž zabloudil.
Musím hned psái'i do Maria Zell, aby
si přijeli pro svého osla, račte mi sdě
liti, jak je vaše ctěné jméno ?“

Přítomní velice chválili duchapln0u
ženu, která měla dar od _Pána Boha,
že uměla tak vtipně a řízně odpoví
dati. Kéž by osvítil Duch 'svatý i
mnohéz nás tyto řádky čtoucí, aby
chom podobně vhodně a duchaplně
mohli odbýti mluvky a posměváčky
(a bohužel jest jich „neskončený po
čet“, Kazatel 1, 15), kte-říby se odvá
žili drzým jazykem potupně mluviti o
naší víře, jejím zakladateli a jejich
vyznavačích.

„Snažme se tedy yejíti do odpoči
nutí“ (k Žid. 4, 11) a snažme se ' žít
tak, aby nám Bůh mohl propůjčiti po
sm“ti šťastný život věčný. Svatý Cy
prián objasňuje slova Písma tuto uve

dená takto: „Uvažte, bratří, že jsmĚese odřekli světa a žijeme tu na svět
jako cizinci a poutníci. Kdo žije vzdá
len od vlasti, rád spěchá k ní zpět.
Každý, kdo jest na moři, výská ra
dostí, když zavěje příznivývítr, který
poženej eho lodičkuku břehu, kdebydlí
jeho lidé.“

Naší pouti životní staví se v cestu
mnoho překážek. My lidé, žijící na
rovině, nemáme ponětí o obtížích, které
prodělají lidé, žijící na velehorách.
Jak snadno mohou přijíti do nebez
pečí života! Ze své vlastní zkušenosti
mohu uvésti tento případ: Jeden vy
soký soudní úředník, můj dobrý pří
tel, býval po mnoho let na letním po
bytu v menší osadě v Alpách. Znal
tam dobře kaidou cestičku a věděl,
kdese m “ižeží„ia kde hrozí nebeZpečí.
Když se ieťlnou nevracel ze své odpo
lední procházky domů, šli jej hledazi
a našli ho konečně po dlouhém hledání
mrtvého v hluboké róklině v potoce.
Jinak si nemohli vysvětliti neštěstí,
ne'; že byla tak velká mlha, že onen
pán, když šelz procházky domů a měl
jíti přes lávku, která byla přes potok,
hluboce dole pod ní tekoucí, v té
hro'zně mlze neviděl lávky, šlápl mimo
ni padl do hluboké rokliny, v níž tekl
potok a utopil se.

Podobně bloudí mnohý z nás p0ut
níků, hledajících nebe. Či jest na pří—

:,
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"kladna pravé cestě, kdo žije se svými
domácími v nesváru, dává do'mácím
špatný příklad, nechodí do kostela,
užívá všech radosti světa, uráží Boha
všemi možnými hříchy a nectnostmi ?
Mnohý ztroskotá se. “Kde má hledatí
pomocí? Pokání jest deska či trám,

*na něm': se může zachrání tí ten, jehož
životní lodička se ztroskotala, Proto
napomíná sv. Augustín: „Nikdoi kdy
by si nebyl vědom hříchu, neodcházej
z tohoto světa bez pokání.“ Snad není
nikoho ze čtenářů, který by nevěděl,
proč chodí ku sv. zpovědi ? Žádný by
neodpověděl,jako kterýsí, svým povo
láním vznešený muž, který chodíval
často ku svaté zpovědi a přece vedl
pohoršlivý život, žil ve“hříchu a ne
varOval se ho. Když mu domlouval
přítel, jak to srovnává se svým svě

domím, že často chodí ku sv. sva to
stem a nelepší se, tu odvětil: „Proč
pak chodím ku zpovědí, ne'-:abych se
»od hříchů očistil ?“ Chudák, jinak
vznešený a vzdělaný pán, nevěděl,
že neví odpuštění pro ty, kteří úmyslně
ve hříchu vytrvají a nechtějí se ho
varovatí.

Pocestný, který nezná dobře cesty,
jest velmi povděčen,'nalezne-lí někde
milník (ukazovatel cesty). Jde pak
mnoho jistějí, nepotřebuje nikoho ob
těžovati a vyptávati se, kudy má jíti?
Podobným ukazovatelem cesty jsou
námnaši světcia světice Boží,a hlavně
sv. apoštol Jakub. Nikdo nenaříkej a
-neběduj. časy, kdy se konaly zázraky
a divy dávnojiž minuly,doba apoštolů,
kteří měli moc zázraky činiti, dávno
již uplynula! Ale dějí se zázraky po
dnešní den, jenom mějme otevřené
:oči a přesvědčíme se o nich.

"Asi před dvaceti lety byl všechen
vzd ělanýsvět pobouřenhroznými zprá
vami, které přicházely z Armenie, kde
_Turci řádili proti křesťanům hůře, než
"Vandalové a barbaři. Stále tam do
cházelo ku krveprolití a nevinné oběti
hynuly, snášely všeshna muka odhod
laně jako kdysi první křes't'ané.

Jistý italský list („Popolo catto
ilico“) přinesl tehdy z úst očitého
:svědka následující zprávu: Mezi mno
.hýnvi tiSíCí, kteří tehdy položili život

za Krista, byl také hoch sotva dva
náctiletý. který nám dokazuje, že i
v nynější době dějí se zázraky. Dům,.
v němž hoch bydlil, byl přepaden
dvěma Turky, kteří hled ělí hocha pře
mluvítí, aby odpadl od křesťanství a
stal se Mohamedánem. A netvorové
hrOZíli: „Neuposlechneš-lí, utneme tí
ruku.“

„Zde jest,“ zvolal hoch, „vyko
nejte. svou práci“ a natáhl pravou
ruku.

A oba krvežíznívci mu j í skutečně
svými handžáry ut'ali. „Jestli nechceš
ztratití í levé ruky, staň se Turkeml“

„Zde jest druhá ruka,“ odvětil
statečný hrdina.

A netvorové mu ji utali.
Nyní byli již přesvědčení, že zví

tězili nad hochem. Ale zmrzačené dítě
bylo statečnější a vytrvalejší neždříve.

„Setneme ti hlavu,“ vztekali se
oba zuřivci. 

l—Iochsklonil pokorně hlavu a pra
vilblaženým' úsměvem: „I když mám
pozbytí hlavy, nestanu se Mohamedá
nem, ale zemru jako věrný vyznavač
Krista,“

Jedním sekem utali hochovi hlavu
a mučedník zemřel.

Důvěřujme pevně v Boha, posílí
nás na naší pouti. Ve všech trampo—
tách volejme k němu: „V den souzení
svého hledalisem Boha, rukama svýma
lomil jsem v noci k němu, a nejsem
oklamán.“ Zalm 76, 2. Nikdy nepo
zbývejme svaté trpělivosti, at příjde
co chce. Jsme stále vystaveni bojům
protirůzným zevnějším i vnitřním ne
přátelům a tu dle rady m0udrého
básníka Petrarky, budiž naší první a
poslední nadějí Kristusl“ Kéž se Bůh
nad námi smiluje a když přijde naše
poslední hodinka, kéž umíráme tak
krásně, jak umíral zbožný kněz z řádu
Frantíškánů Jan Bonvifia z Luky.
Zdálo se, zejest blízek smrti a jeho
spolubratří zavolali zkušeného lékaře.
Když přišel, ptal se nemocného, zda
by měl nějaké přání .?Odvětil: „Smrt
a Bohal“ A sotva tato dvě slova pro
mluvil, z hluboka vydechl a zemřel.
Stalo se to roku 1472, jak dosvědčují
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dějiny řádu Františkánskél o. Kéž
i my po tomto putování \ míráme po
dobně, jako tento zbožm' muž. Frosme
sv. Jakuba apoštola,- aby nás na této

O

P. DANIEL KUBIS, O. Praem.:

O

[Outi sílil a svou ;;ímluvou c.Ojomohl
ném abycl om tu na světě byli v;dy
čistéto srdce a rak buce ukoncením
této vezdejšíroutí věčnýži\ ot. Amen.

O

jedno jméno.
Rád chtěl bych napsat .něco,
co cenu věčnou má,
neb všechno jiné podnikání
jen čas si krátit znamená..

Chtěl milovat bych něco,
co věčně-zůstane,
neb všechno, všechno ostatní
čas větrem _odvane.

O 0

Chci pozvednout své žití
ku břehům věčnosti,
neb svět se svojí pýchou
je lichou marnosti.

A proto. píši jedno jméno,
jež z srdce miluji,
pro jméno toto žiji,
jež'Ježíš jmenuji. .

O

ov;
Jm Belanger.

Život napsaný P. Aniganem podává Jan T a gl i a f e r r o.

(Pokračování.)

Zvláště svátky církevní dcjaly
jeho duši. Na Bílou sobe-tu, když ne
Jcmhl k službám Bo;ím, byl hluboce
dojat, když zvr ny celého města v-y
zváněly Alleluja, volaje: „Jak krásné
to jest, a když uvážíme, Žetak mnoho
duší takových radi—stíani nechápe ani
neuijel“ Slzy kánuly po zapadlých
jeho lících. Přál si, aby zvr n novici
átu se přidružil k hlasům z kr stelů.

Výslovně si přál, aby novicové
s velkou věrn stí se ujímali chudých.
„Chcete-li vecet co jest chudý, (tevř
te evangelium,“ říkal. Dopcručoval
jim, aby je navštěvovali, ]&k(by na
vštěvovali svatcu rodinu v chlévě
betlémském a jako se navštěvuje nej
světější Svátt st v k<stele. Po cestě
k nim se mají modliti, jim bez ne
důvěry &bez všelikých p(dezření jim
almužnu pcdati, laskavě a uctivě
s nimi mluviti, zájemjeviti pro jejich
záležitcsti a kde možno i slovo k duši
jejich prcmluviti.

, I na novice své patřil okcm víry.
'Říl al: „Jak mne blaží myšlenka, že
živím duše budoucích aprštc-lův, a

jak mi jest milo, že sám kcnsekruji
hrstie, které vám pcdávám ve sva
tém přijímání, které uctíváte při den—
ním a ncčním klaněníl“ .,..

Neslyšel rád, když 7emIeléj'hned
blahcřečili z (bavy, že by se. za ně
nemcdlili. „Když mne Pán Bůh k
sobě povolá, prc51m\as nenechávejte
mne dlouho v cčistcil“ Když Zemřel
některý bratr, dal <tdhcdiny smrti až
do pohřbu stále modliti se za něho
růženec. Slcvem, celý jeho život, celá
jeho nauka byla pr<niknuta živou
Vll'OLl.

Byl nevyčerpatelný, když mluvil"
o velikrsti a kráse živr ta řeholního a
o důležitr stí slibu. Se Zálmutkcm mlu
vil o řeholnicích, kteří nenahlížejí po
třeby, aby se vážným noviciátem na
to připravili, a skutkum nadpřircze—
ným se chtějí věnovati, ani;. by dříve
u Br ha čerpali síly a (svícení-. Velebil
štěstí svých dítek, které se v mládí
Pánu zasvěcují. „Jest smutno,“ říkal,
„Pánu Bchu dáti zbytky svého ži
vcta. “ Když rczvinul dojemný cbraz
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toho, zvolal: „_Psům se dávají krsti,
prvotiny patří Tvůrcil“

Někdy záviděl bratřím z nižších
řádů, kteří zaměstnáni byli ruční prací,
protože měli více času.m:dliti Se a
mysliti na Boha. Za velkou čest a
neobyčejnou milí-st pokládal, že ho
Pán Bůh povolal v čas prc následování.

'Tak vychovával své navice pro
život řeholní více příkladem, než slovy
kázaje, Více přesvědčením, než roz
kazy působě. Jak již řečeno, byl ne
oblomný ve věcech řehole; v tom byla
pro něho dokonalrst řeholníkova. —
Třebas nem')cen, byl v té věci všem
vzorem; ale při všem, co nejsouc pcd
statné, upevňovalo ducha řeholního,
rozmnožovalo lásku k Bohu a k Panně
Marii, snažil se nadchnouti micně,
spokojil se však nadšen'st tuto říditi
a upraviti.

Duchovní rc-zmluvy v mviciátě,
při nichž jeho srdce věrou plné mlu
vilo, byly jeho triumfem. V těch
tkvělo j _eh')vlastní vedení duší; zde
osvěcoval a zahříval. Očekávali je ne
trpělivě a neopouštělí je, aby nebyli
rozníceni pro všecko dobré a odhod
láni, snažiti se po dokonalfsti. Zde
bylo slovo mistrovo vždy jednoduché
a obyčejně důvěrné, a přesvědčení a
vřelcst, jež z nich mluvila, přecházely
na všecky. asto se povznesl k vy
soké vznešenosti a unášel s sebou
duše.

Měl n>vice úplně v ruce a pozo
.roval každý den s radcstí jejich pc
kroky v duch “ivním životě, „jejich
velkomyslná přání a snahy. „Máme

tu výborný material k svatcsti,“psal
v červenc 1901, „ale obávám Se, že
svou chladu-“stí a nevěrností zadr
žují mil<sti Boží. Jestli z letošího
nwiciátu jenom několik světců vy
jde, a Panna Maria nám každý rok
prokáže tutéž přízeň, kolik dělníkův
a vojáků se pak obrátil“

Vší mrcí pracoval na tom, by lidu
vychoval apcštoly, a svým žákům
vštěpoval me'thcdu, které sám užíval
ve spolku, především mfdlitbu, ne
brf Pán Bůh sám obrací a p(svěcuje.
Lidské prrstředky mají pokládati za
vedlejší nástroje a Se varovati, jim
vykazovati první místo. „Hled'me &
snažme se především kcnati skutky
nadpřirozenél“ říkal. „Otevírejme v
dni spolkové místn'st mladým lidem
raději půlhodiny p("zději,abychom ne
zanedbali svých pcbožnostíl“ Jindy
podotkl: „Na půdě zbožn'sti nemůže
svět s námi zápasiti, právě takjak my
na půdě zábav nemůžeme s ním zá
voditi.“

Nepřál si, aby v prv ních začátcích
spolku rozvíjelo Se mnoho lesku, a u
jištoval, že Pán Bůh drobnými pro
středky provádí velké-věci. Malé“pří
činy, velké účinky.“ Rád. připomínal,
že Eucharistie málo slovy ustanovena
byla a Vtělení _ien"m krátkým po
zdravem andělským světu zjeveno by
10. Vskutku všemyhoucnost Boží ne
pctřebuje velkolepých prrstředků, a
zkušenost učí, že s plodnými skutky
právě tak se děje jak s Církví, všecky
vycházejí ze zrnka hořčičného.

(Pokračování)000
MARIE TESAŘOVA.

Duše.
Mi zdá se duše ptáče kl'okotavé,
jež v hrdélku má písní na tisíc,
však když se vzepnou světa vlny- dravé,
tu brání se & nezpívá již Víc.

Vždyť s námahou jen vírem světa letí,
& nemá ani kde si spočinout,
když usednout si chce na slabé sněti,
hned Vír jí strhne v „děsný světa proud.

0

A matně krouží širým světa mořem,
až unaveně sklání perutě,
když bol ji svírá., znavena—li hořem,
tu Ježíš zve ji k sobě pohnuté.

ó. duše. pojď, viz srdce mého ránu,
nuž, !: Němu stul se s dítka důvěrou,
zde přichystal jsem štěstí pro Tě schránu,
ty daruj mi svou lásku veškerou.

O
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Obrázky z katolických misií.
Podává Maxmilian Weinberger.

Mládí a stáří v čínském sirotčinci.
Píše sestra Odila.

Každý člověk vzpomíná si zpra
vidla rád na své mládí. Byly to tehdy
krásně. chvíle, které prožil bez sta
ostí a bez těch různých útrap ve

zdejšího života. Vzpomínka na mládí
je milá a příjemná a doprovází nás
a 2do naj pozdějšíhotyěku, až do smrti.

“U mnthých Líňanů však bývá
tomu právě naopak: jejich vzpomínka
na mládí bývá smutná a bolestna. A
proč? O tom by mihla všelico vypra
vovati naše malá Marie, která byla
kdysi od své vlastní pohanské matky
poho-zena a námi zachráněna.

Bylo to v měsíci lednu. Hluboký
sníh pokrýval kolem prázdné pole a
l'liněně chaty městečka Puoli. Jed
nvho dne .?rána přišla pohanská žena
ke dveřím našeho sirr tčince. V náruči
nesla dítko a bylo snadn) uhodmuti,
oč žádá. Než nechme pl'('SebniCi mlú
vití samu. „Sestro,“ začala, „nalezla
jsem Venku Ve sněhu dítě, které bylo
matkou poho-zeno. Zdvihla jsem je a
vám přines-la. Vych'wejte hf), já ho
padržeti nem hu.“ — „Dítě je zajisté
tve vlastní,“ pravi ly jsme ženě, zkou
šejíce ji, „ty ho nechceš pcdržeti i
používáš této zámi-nky, aby jsi ho
snadněji do sirctčince dostala. .Ale
_mysi dítěte nepodržíme, můžeš ode
lltt“ Tato zdánlivá nedůvěra z naší
strany bývá, na místě, nechceme-li
zdejšími pohany býti pcdváděny.

Když. žena slyšela takovouto řečí
pravila rozčileně: „Když nechcete, dc
bře, já dítě polož-ímzase tam, cdkud
jsem ln vzala.“ To řkaf-ucodešla, a za
někilik minut bylo slyšeti v nedaleké
vzdálenosti žalcstný křik dětský. Ne
crtná žena položí la skutečně polfnahé.
dltko do sněhu a rychle Se vzdálila.
Nyní ovšem byl) naší povinn'stí dít
ka Se ujati. Vzaly jsme je rycřle do
našeho domu, oblekly do teplých šat
ku a od tí-ho dne pečuje o ně ma
teřský naše stará Johanka, kterou
jsme též nedávna jako opuštěnou
vdovu do našeho domu byly přijaly,

a vychovává je vpravdě po křesťan
sku. — .

Ale sotva byla malá Marie u nás
dva dni, dostala družku sobě rovn'm,
co do let starší SiGe,ale tělesné a du
ševně' snad ještě zanedbanější. Jme
nuje se Marta, je o dvě leta starší
než Marie, ale následkem špatného
(šetřování malá a slabá. Je zmořena

„hladem. Ač má už čtyry roky, neumí
ani státi ani choditi, ani slovíčka
prcmluviti a je na pomoc své staré
(šetřovatelky Jchanky odkázána. Že
si tato dá na tom velmi záležeti, aby
ze svých dvou svěřenek hodné lidi
vychovala, toho jsme každcdenně oči
tými svědky. Že se však také snaží,
aby z nich dobří křesťané byli, toho
důkazem je rczmluva, kterou před
csmi dny měla v naší kapli s Boho
rodičkou. Když byla jak obyčej ně tři
krát hlavou až k zemi se poklonila
& Spasitele a jeho Máti se otázala,
jakže sejim vede, jala se Bohorodičce
O svých svěřenkách vypravovati.

„Jest mi nyní,“ tak začala, „o
dvě děti se starati. Malá Marie je
někdy svéhlavá a nezpůsobná. Učiň
tedy, aby se polepšila a svých chyb
cdložíla. Ta druhá, Marta, neumí ani
choditi ani mluviti a já se obávám,
že bude hluchoněméu. Nedopouštěj
tff-ho, ale pcstarej se, aby brzy mlu
vila. P(tom zde máme ještě jedm
dítě, které má velký vřed na krku.
Jmenuje Se také Marie, má tedy tvé
jméno a pre-to mu musíš pOmccif“

Tato prcstá sli-va prdávají důkaz
o dětinné a prrstomyslné zbežn sti
této stařenky, která ještě nedávno
v pohanské pověře věZela. A jak se
stalo tedy, že našla cestu do našeho
dc mu a tak i příležitcst, připraviti se
mezi ná mi na šťastnou hodinku smrti?
Z jejího dřívějšího živcta jest nám
pouze znám-), že po smrti svého muže
se živila pracuj ic u cizích lidí. Ježto
\ šak následkem vysokého stáří jí po
nenáhlu ubývalo síly a mimo to ča
sem téměř i zraku pczbyla, nezbývalo
jí než vzíti útočiště k žebrctě. Jed—
noho dne přišla na své pctulce až do
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Puoli a tam jí radili naši křesťané,
aby se ucházela o přijetí do naší
útulny. Byla ovšem ihned přijata a
cd té doby —jsou tc mu již d\a roky
— žije u nás. .

Ač v pokročilém věku naučila se
potřebným modlitbám a nejdůležitěj
ším pravdám svaté víry a byla brzy
ku přijetí křtu svatého a cstatníclr
svátostí připuštěna. Nyní nám při
padá, že přes svoje stáří a svou sle
potu jest nám nevyhnutelně potřebna.
Jednak stará se O své svěřence, naše
nejmenší sirctky, jednak ujímá se
stařenek, které do naší útulny z venku
přicházejí, vypravuje jim o milčm
Pánu Bohu &vštěpuje jim. které byly
v pohanství sestaraly, lásku a nad
šení pro naši svatou víru. Je také
věrným členem stráže Svát sti ( ltn'řní.
Každou první neděli v měsíci přichází
si pro lístek, na kterém naznačeny
jsou hrdiny určené pro pcbožn st'
Před svatcstánkem.

Bohužel mohly jsme minulcu zi—
mu jen málo stařenek přijati, ježto
nával sintků byl veliký, a nejednou
musilyjsme s těžkým srdcem mn'hcu
starou chuderku do bídy zpět p(slati.
A to bolí. Nicméně doufáme, že za
pomoci a přispění našich dcbrcdinců
budeme m'tcí pro stařeny zvláštní
útulnu založití. Co se týče oděvu a
obydlí, jsou Číňané velmi skrovni a
mn' hý zapadlý koutek u nas, kam se
hází staré krámy, zdál by se takové
staré Číňance, která nemá dcma ani
rozpadlou hlíněnu chatu, opravdo
vým palácem. Ani pcstele pro noční
odpočinek takoví staří lidé neprtře
bují. Slaměná rohOŽk'a prcstřená na
holé zemi jim v létě dostačí. V zimě
ovšemje třeba aspoň teplé přikrývky.
Netřeba dckládatí, že sirctci i stařeny
za své dobrcdínce denně Se m\-dlí a
milosrdenství Boží na jejich hlavu
svolávají. A že Bůh mdlitby jejich
vyslyší, za to ručí nám slova Páně:
„Blahfslaveni milfsrdní, nebot cni
mil srdenství dcjdou,“ a v pcslední
den SOudný řekne jim týž Kristrs
Pán: „Cokoli jste učinili nejmenšímu
z bratří mých, mnějste učinili.“

O

V hodině smrti.

Naše svatá církev .osvětlila po
slední li-odínku svých dítek a olemo
vala ji, at tak dím, poesii nebeskou,
ve které se zrcadlí obraz naslaxající
věčnosti. Církev svatá staví u lože
umírajícího hromničku, jakožto ;na
mení světla věčnélto. Cna říká mod
litby, pdné síly a těchy, a svoláiá
všecky anděly a svaté s nebe, aby
umírajícíl—o na věčnost doprovodili.
Cna '\Olá kněze k lozi nemocnélo,
jenž mu ve jménu Božím skytá od
puštění hříchů. a přináší mu v nej

svátosti jeto Stioiitele a
nastávajícíl—oSoudce jakožto poslední
posilu na cestu na věčnost. Aijak mile
zní poslední pozdrav na rozloučenou,
který kněz při blížící se smrtí dává
umírajícímu na cestu řka: „Nuíe, u
bírej se odtud, duše křesťanská ve
jménu Bok-a the všemoloucířo, j ení-„
tě stvořil; ve jménu Je;íše Krista,
Syna Bol—a;ívéřo, jenž pro tebe
trpěl; ve jmčnu Ducřa svatél'o, jenž;
tě posvětilf“

Jak krásné a dojímavc' jsou tyto
i jiné obřady církvekatolick.f-!_A na
opak, jak ošklivé a člověka nedůstojné
jsou obyčeje, jimiž: rokanští národové
člověka v hodině smrti vyprovází na
věčnost! '

Stůjtež zde některé příklady:
V Tichém oceanu leží souostroví

Samojské a tamější obyvatelé mají
od nepaměti obyčej, že před očima
.umírajícíl'o rozkládají všecky jelo ro
klady, na nichž Srdce jeřo za živobytí
viselo, aby se ještě naposled s nimi
potěšílo. Potom následuje pláč a llání,
při něm:" si truchlící kameny vtlou
kají do hlavy anebo ostrými nástroji,
na př. zuby ze ;Lraloka tělo do krve
rozdírají. To všeclno se děje, aby
bol—ovésmrti si. dali říci a smrt za
hnali. Jestlife přes to nemocný ze
mře, činí jim příbuzní trpké výčitky.

Na ostrově Celebes tiou i_míiají
címu prostřední prst, aby duši, která
dle jejich \íry rukou a prstem vyjití
se smí, výcltod usnadnili.

Ujiného kmene na tomtéž ostrově
přivádí k umírajícímu čarodějku, která
to bedlivě pozoruje. V ol am"íku, kdy
duše tělo opusrila, udeíí ]ÍOžena za
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taiou pěstí do hlavy a prohlásí to za
mrtvého. Přítomní, mu?ové i ženy,
dají se do hlasitého nářku a pomafou
se hlínou. Pohřeb koná se 24 l-odin
po smrti. Mrtvola se obloží listím a
spustí do země. Po dvou nebo třech
dnech nastane posmrtná hostina, která
trvá několik dní. Na hrobě se zabije
jedno prasátko za druhým a maso
mezi příbuzné rozdělí.

U kmene Jezidů na řece Tigridu
vlepí čaroděj člověku právě zemře—
lému poliček se slovy: „Běž do rájei“

Na souostroví v Tichčm oceanu,
zvančm Nové Pomořany, ozdobí se
tělo zemřelého a celá cřatrč květina
mi, celý majetek se spustoší, dobytek
pobije a mezi příbuzné a sousedy roz—,
dělí. Mrtvola.kvítim a listím okráš
lená pocl'ová se potom sedě v chatrči,
ale tak, že hlava ze země vyčnívá.
Vedle udržuje se oheň. Příbuzní spí
v noci vedle mrtvél-o. Po nějakém
čase se kosti zase vykopají a v cta
trči pověsí.

V Indii vynášejí umírajícíl'o k ně
které posvátné řece a ponoří na měl
činědo vody, tak žejenom hlava vy
čnívá. V této poloze zůstane, až umře.
Duše člověka v posvátné vodě zemře
lého odebere se ihned na místo blaže—
nosti, ježto byla svatá voda všeclnu
vinu,i kdyby byla sebe větší, 3 něl-o
smyla.

Na ostrově Madagaskaru zanesou
těžce nemocného 'za osadu. Tam po
staví se z prken několik metrů od
země plošina a nemocný musí na
vratke'm žebři na ni vystoupiti. Fo
daří-li se mu to bez značné pomoci,
pozdraví se zase, ježto bol—ové to
dobře s ním míní, v opačním pří
padě zemře. Nařoře si lehne na znak,
mezitím co dole nějaké zvíře. od něl'o
saméřo určené, se zabije. Potom vy
stOupí některá žena k němu naloru
a podá mu část masa a krve zabitéřo
zvířete. Naděje na pozdravení je tím
větší, čím více mu chutnalo, menší,
čim měně požil. O ducřovní nějaké
útěše není ani řeči,pohanství jí vůbec
nezná. Nemocný ponechává se svému
osudu, mezitím co příbuzní a přátelé
si dole na obětním mase a palmové
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koialce pochutnávají. Po několika to
dinách bývá nemocný do “své claty
odnesen, kde obyčejně následkem le'
čebnich útrap brzy umírá, jestliže už
vůbec na plošině ducřa nevypustil. U
některých kmenů natírají obličej ne
božtíkův žlutou nebo červenou bar
vou, načež bývá pocl'ován budto v
lese anelco pod skalními balvany,
bud'to někde u cesty anebo ve vlastní
chatrči.

Dvě věci scházejí u smrtelnél'o
lůžka ubohéřo pohana: útěcla a mod
litba. Nebe, věčná odplata, naděje na
shledání a návrat do věčnéřo klidu a
míru, to všecko neskýtá ubohčmu ro
hanovi potřebnou útěchu při zápasu
mezi “životem a smrtí. Místo modlitby

»slyšíme tu divoký řev a nářek. Jak
krásný je proto úkol katolickélo mi
sionáře, jenž záleží v tom, že poslec'ní
okamžiky pořana oslazuje vštípenou
jemu vírou v bucTOuci vzkříšení
a nadějí na věčnou odplatu v nebesích.!

Lék proti včelímu bodnutí.
Jistý misionář v ji:“ní-Africe byl

na blízku své stanice napaden rojem
včel, Za krátko měl jich plnou hlavu,
krk a ramena. Ve své úzkosti bě: el
co možná nejrychleji, aniž se jich
hleděl zbaviti, ke stanici, kde bylo
právě několik k'otentotů. Nemeška—
jíce donesli tito iřned pytle a jali se
jimi včely zaháněti. Ale včely jsouce
podrážděný misionáře na hlavě a krku
děsně popícřaly. Hlava mu strašně
otekla a již se obával o své živobytí.

Když byly včely zahnány, běželi
Hotentoti do svých chatrčí, sebrali
všecky dýmky, vrátili se k misionáři
a slili močk.u a hlavu, obličej, krk a
ruce mují potřeli. Jak ubožák v tomto
černoknědím úlroru vypadal lze si
domysliti. Ale misionář věděl, že čer
noši znají dobře své léčivé prostředky
a podrobil se ocřotně jejich léčení.
A nesklamal se. L'naven lekem a sta
rostí o svůj život odebral se brzy na
noční odpočinek. A hle, druhéřo dne
2 rána k nemalr'mu svc'mu překva
pení a nemalé radosti zpozoroval, že
otok splaskl, bolesti pominuly a tak
nebezpečenství života minulo.looo
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jak smýšlí japonský plukovník

Hierayama o našem národu. Dne
3. května promluvil na rozloučenou
v Národním domě v Ol'.mouci česky
a anglicky. Přirovnával národ naš
s japonským. Prsvítil na dobré i
špatné stránky našeho národu, jak
je pcznal za svého tříměsíčního po
bytu v naší českrslovenské republice.
Oba národovéjak český tak japonský
jsou hudby a umění milovní. O českém
národu u nich nikdo nevěděl až za
světové války legionáři českcslc-venští
a neunavný president Masaryk upo
zornili naň celý svět. Demakratický
duch pr jí oba národy. Vedle krásných
vlastn'stí _jeví se však i nepěkné
známky v národě českém a tojest ne
úcta k náboženstyí. Amerikaa Ang
lie prcto jSOu mezi státy v popředí,
že jsou hluboce náboženskými národy.
Masaryk mu pravil: Z pohanského
Japonska musil přijíti muž, aby nás
napomenul, abychom se vzpamatovali
a šetřili náboženských citů lidu! Hie
rayama pravil: Němci měli plná ústa
Boha, i na zbraních měli napsáno
„Bůh s námi“. Na tohr to bcha svého
(zbraň) spoléhali a prcto to tak s nimi
smutně dopadlo. Boha láskyi k jiným
národům'neznali, jejich bohem byl
meč' a hmttná síla. Běda nárcdu,
který vymyká se z ochrany Boha nej
vyššího, živého, pravého; takový ná—
rod si kope hrob. Český nárcd musí
se vrátit k živé víře předků svých
a budovat svou šťastnou budoucncst
ne na písku, ale na pevném základě
křesťanském. — Dobře si to pama
tujme! Jen náboženství šlechtí a sílí
národy. Důkazemtoho makavým'sou
světové dějiny národů, k. p. e ů &
Římanů.

Brazilská republika j menovala no
vého vyslance u sv. StoliCe v Římě.
Vyslanec předčítal při audienci řeč
jménem své vlády; řeč ta zasluhuje
širší známost. Uvádíme z ní aspcň
něco: Dnešní rozbouřené poměry, ohro
žující celý svět, ukazují jasně, že je
nutno hledati opory v síle mravní,

Různé zprávy. it'MW
ll

kterou je křesťanství, jehož jediným
hlasatelem je právě katolická církev.
Brazilie Vidí V katolické víře SV(jl
nejdůležitější ctnost nárcdní, které
děkuje za svoji velikrst. Vždy sna—
žila Se ne mečem, ale rozhcdčím scu
dem hájiti svých práv. Věrně pcd
porovala mírové snahy sv. Otce a
její president a sněmovna tcto smý
šlení vyjádřoxali v přípisech během
války sv. Stolicí zaslaných. Veřejné
mínění .nárcdu brazilského a celá jeho
vláda budou vždy snahy s.v.the pcd
porovati.

_ Kněží a církev ve Francii. Na n á
vrh Sixte-Quentina, aby kněží z ne
mocnic byli posláni do fronty, musí
na 4000 kněží nyní nastoupiti službu
se zbra'ní; nejedná se tedy o vojenskou
nutnost, nýbrž 0 MW důkaz nepřá
telství proti církvi. A přece dosud
jsou ve Francii katolíci, kteří dóufají
v lepší poměr vlády k církvi; ovšem
řekl Millerand ve své řeči v Na'ntes,
že se musí zákon o kongregacích změ
niti, ježto kněží i řádové sestry do
kázali takovou věrnost vlasti, ale což
pak již zapOměli, že „Temps“ r. 1914
jako odpověď na žád'Os-t kardinála
Ga'spariho, aby řádům se stalo po
spravedlnosti, odpověděl, že přece —
„mohou ve Francii pokojně žíti, ale
nikoli v řádových domech“ (okne
Ordensniederlass ungen)a „Temps “ pře
ce zná lépe smýšlení vládních kruhů
než Millerand. — Ostatně smýšlení
poslance Sixte-Quentina nejlépe illu
struje jeho ďábelský návrh, kterýž
učinil 27. listOpadu 1916 v listu „Fo
pulaire du Centre“, jak prý může
Francie i přes vojenské nezdary 
mecko zdolati. Do oručuje, aby ně
mečtí zajatci byli trávení antikleri
kalisrnem a maltusianismem, aby jim
tedy byla" vštípena nenávist proti
církvi a nemravnost. Až se vrátí do
vlasti, naka'zí své krajany a Německo
nepřátelstvím proti církvi a neplod
nosti prosaklé nebude Francie zne
pokojovati. '
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Smutně náboženské poměry ve
Francii. Těžkou ránu zasadilo nábo
ženskému ži\o'tu pm'olání kněžstva
do zbraně; 11 ročníků je Vu zbrani,
45 koná Službu \ nenornicíclr (\
Italii n 01-.ou aspoň knězí a biskupmé

Starších ročníku b_\ti \vieLlanmáni)
V „Rewe Practique“ líčí profesor
Miclrol z Lillskě Lni\ersit_v smutné
poměry \ osiřelých farnostech a zdu
razňu'je že kně í--\o'jáci na frontě plO
mnohá zaměstnání \ojenská málo n o
liou působiti pro dušemi blaho svých
kamarádů, ano že \ojáci pro stálý
služební styk hrube sr kně'íiskélocha
rakteru ani ne\á .í; take v nerr'o-cni
cích musejí býti kněží \ším', jen ne
íucliomími. Doma pak je polmina
farností \renko\';sk\ch bez pastý"řu. ——
Mnohý :taiý anebo neduži\ý kněz

musí nyní pět i \íce farností spravo
\ati; křty ještě obstará, ale k zaopa
tr0\ am přijde — pozde; zpověď ne
dělní boloslužby, vyuč0\'ani nábožen
skéjeneirmono; sanowaždyse rrnoží,
děvčata \enk0\sl<á upadají za obět
nemramosti. V n.e tech snad rroLno
prý mluviti 0 náboženském obrození,
ale na \enk0\ě, kde náboženshí bylo
beztoho v úpadku, \álka \íce poško
dila než pro<pěla. Podobně píše pa
říšský dopismatel „Tijdn“ . „Často
jsem již poukázal na smutné následky
toho, _žekn eží-apoštolOVé lásky a iríru
j50u nuceni prolémti lidskou krev;
psal jsem \ám o knězi-letci (n\ní je<t
\ německém zajetí), kterému bylo
nařízeno, aby '\rlt—alpumy na Karls
ruhe & který se slzami \ očích musil
poslecl'n0utif“

O O O

_m———
ooooooooo'mj

D'kůveání.tqžskémuěríci..Páně-„-.
!w—t*)UOOOOOO—Cl

Od Brna. Plníc tímto svůj slib ti
síceré díky vzdávám sv. Antonínu
Paduanskému za vyprošení zdra\í \
těké nemoci u Pána Ježíše a jelo
Matičkv Nejmenovaná.

Z P.ahy. !“níc slib 5\ uj, \zdá\ ám
\eřejně nejsrdečnější díky tož skčmu
Srdci P. Jej-íše za náhlé ulevení v bo
lestech. M. S.

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 vzdávaš až do skonání světa, obětuji 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 a žádosti,
všeliké skulky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
lndulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. 11.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
rozkvět eucharistické pobožnosti u dítek 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, naši vlast a národ náš československý!

Ú sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě míloval(a) víc a více. Amen!
(Pokaždé odpustky 300 dní, jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

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

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

Sv. Michaeli, archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!
' Heslo apoštolské: Nabádat dítky k. modlitbě.
Umysl v srpnu 1919: Ochrana mládeže.

(Pokaždé odp. 300 dní
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Ročník Llll. | Vynhá1l počátkem každého měsíce. T Srpen 1919.

Srdce Páně, budiž s námi, ctnostem svým nás vyučuj, veď nás země pustinamip
ve všech bídách při nás stůj. V službu Tvou dnes odchováme, sebe i své rodiny,

Tobě věrnost přísaháme do poslední hodiny.M.A./V\AM/MAWVV O—QMM'\AW

Každý z nás budiž missionářemí
Úvaha pro srpen. — Napsal Ignát Z 1:án &l.

V měsíci srpnu slavíme svátky
mnoťiých světců, kteří byli v životě.
svém pravými missionáři. l my mů
žeme jimi býti! A kte 'ak se to může
státi, chceme tuto uvažoxati.

Líbezný jest obraz, kte ak roz
m.lý Ježíš seděl na lodičCe na jezeře
genezaretském a učilzástup lio'í, který
byl shromá„děn na břehu. (Luk. 5,
1—11.) A podobně činil po celá tři
léta, ve kterých vykonával svůj ve
řejný úřad učitelský. Kdyi. pak chy
stal se opustiti toto slzavé údolí,
tento svět, poručil apoštolům svým
jako , i jejich nástupcům, řka: „Jděte
do celého světa, učte všecky národy,
křtíce je.“ (Mat. 28, 19.) Někteří z
apoštolů šli do zemí, které tehdy byly
těžce dosažitelný; bylo s velkými ob
tížemi, ba s nebezpečenstvím života
spojeno, dostati se tam. Tak na př.
odešel sv. Tomáš do indie, sv. Jakub
do Španělska, o sv. Pavlovi víme, že
vykonal tři velké apoštolské cesty.
Když pak svatí apoštolové umeli
jako svědkové víry v Kiista, pokračo
vali jejich nástupcové v tomto bohu
milém díle a víra Kristova byla roz
šířena po celém světě. 1do našich kra
jin došli věrověstové, naši zemští pa
tronové, naši apoštolové svatí Cyrill
& Methoděj, což se stalo roku 863 po
Kristu.

Až po dnešní den rozcházejí se
horliví kněží a jdou jako missionáři
do celého světa. Získali si velkých
zásluh o víru, ale nezapomínejme, že
s vírou rozšiřovali také pravou vzdě
lanost, pravou kulturu. Získali si tedy
o celé lidstvo velkých zásluh, je?:
tě-ko podle pravdy ozeniti. Jakých
velkých ctností potřebí, aby m'ssio
náři vytrvali ve svém obtíí všeho
druhu plném povolání!

Roku 1888 byl přítomen papei
ský delegát Msgr. Záleski v Indii v
městě Kalkutě svěcení na biskupa.
Sjeli se k této, v oněch zemích řídké
slavností, missionáři ze vše-gh stran.
Jeden z I'llChupoutal pom nost dele
gáta, totiž mssionář z libetu. Aby
se dostal do Kalkuty, m sil jeti tři
dny koňmo, dva dral ou. Jelo biskup
sídlí v čínském Tibetu, kdyby mu psal,
došla by odpověd za půl roku, aby
s ním morl mluviti, musrl by cesto
vati tři měsíce. Když se ptal delegát,
kolik má křesťanů, odvětil: „Pět a z
těch tři nejsou ještě pokřtěni.'“ Delegát
připojuje poznámki .„Není toto vý
značno a nehlásí nám, jakou cenu má
jedna jediná duše lidská ?“ A za řeči
vyprávěl ještě tento ctihodný muž,
žijící v divo.<ém libetu:

„V divoké této missii působí s
ním, ale od něho daleko vzdáleni,
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ještě dva knězi, oba rození Pařízané,
a žijí uprostřed divokých Tibeťanů
a žijí zrovna jako oni. Tu jest zajisté
na bíledni, že patři missionářství k
povoláni od Boha, a praví dále týž
delegát: „Dodejme ještě k tomu, že
bývají mezi missionáři mužové, kteří
pocházejí z nejpřednějších šlechti
ckých rodin; mladá léta ztrávih v pře
bytku a hojnosti, uvykli. pohodlí,
které poskytuje majetek. A najednou
opouštějí všecko a jdou obracet di
vokých dětí hor a lesů, jdou do —
jisté smrtil“ (Kubes: Z vlasti Budd
hovy str. 58).

Ale jakých duchovních radostí
často zažijí! Missionář Stenz žil sedm
let v íně. Píše: „Pokřtění Číňané
modlí se velmi rádi. Hlavně nikdo ne
opomine vše podniknouti, aby zemřel
zaopatřen svatými svátostmi. Posel,
který jde pro kněze katolického, bývá
někdy na cestě několik dní. Když
umírá Číňan, pozvou všecl—nypříbuzné
a všichni se vespolek. modlí. Vůbec
umírá každý Číňan tiše, oddaně do
vůle Boží. Skoro bych řekl, že lze zá
viděti jim takovou krásnou smrt.
Vždy jsem si myslil: Lidé, kteří takto
umírají, jsou dóbrými křesťany. Zvlá
ště dojemná jest'jejich řorlixost v ne
děle dojíti do kostela. Někteří vyko
návají, aby mohli býti přítomni při
mšrsvaté,cestu dvaceti i třiceti hodin.“
(Stenz: Die Heimat des Konfuzius
str. 191.) ,

Ale co práce, co potu stojí, kolik
tisíc kroků vykonají missionáři, než
získají duše opravdu dobré. Missionář,
který působil mnoho let v Indii, pra
vil: „Je velmi malá naděje, obrátrti
všecek tento lid. Jsou příliš špatní a
skrz na skrz zkaženi. Kdyby i sám
Petr sestoupil s nebes se svými klíči,
obrátil by jich velmi málo. Svatý
.Pavel pořídil by snad více se svým
mečem. Ale Jidáš kdyby přišelse svým
měšcem — měl by je ihned.“ (Kubes
]. c. str. 72.)
_ Nikomu z nás není možno jíti do
dalekých zemí a tam působiti jako
missionář. Ale každý z nás může a
má býti missionářem ve svém okolí,
ve-svém domě, ve své domácnosti.

Co by se dalo docíliti, kdyby vý

chova ve všech našich domech byla
v duchu naší svaté církve, kdyby
vládla bázeň Boží a pravá kázeň?
Ačkoliv není tak příliš dávno, kdy
prožíval své mládí pozdější biskup
Jan Nep. Neumann, rodák z Pracha
tic v Čechách, ačkoliv jest tomu pouze
asi sto let, zní přece jako pohádka,
kdyz čteme v jeho zivotopisu, že jako
student z gymnasia cl oaival oprázdni
nách na blízký kopec Libín, kde ležel ve
stínu staletých dubů a četl. 'l'ak trá
vil o samotě všecl—nysvé. prázdniny
jako hoch a jeho zamilovanou četbou
byly: Ludvíka z Granady: Vůdce
hříšníků, Duch sv. Františka Sales—
ského, Emericřové Umučení Krista
Pána a Liguoriko Nevěsta Kristova.
A hle, tento hoch kdyz dorostl, přál
si býti missionářem, odjel do Ame
riky a tam se stal biskupem ve Fila—
delfii. Jako každý dobrý katolík, velmi
rád se modlil.

Roku 1854 súčastnil se v Římě
slavnostního prohlášení Neposkvrně
ného Početí Panny Marie. Odtud od
jel do Čech na návštěvu otce, který
tehdy byl ještě ziv. Otec čekal syna
biskupa na prahu rodného domu.
Objal syna a samou radostí chytl jej
do náručí a vynesl aí nahoru do prvélto
poschodí. Syn byl totiž suchý jako
trn a otec ještě silný a zdravý. Na
cestě jel z Italie po : eleznici a na kte
rési stanici přesedal, ztratil kufr, v
v něm.. měl mnoho ostatků, které si
vyprosil v různých klášteřích a koste
lích v Italii ajez chtěldone'sti do svého
stoličního kostela ve Filadelfii, jako
památku na cestu do věčného Říma.

lhned šel k přednostovi železniční
stanice, hledali kufr, telegrafovalo se
na všechny strany, ale kufr beze stopy
zmizel. Biskup jako horlivý přítel
modlitby rád uctíval sv. Antonína.
Nyní se k němu pomodlil a hle, již:
jde kněmumladík, přívětivěseusmívá
a volá radostně: „Pane biskupe, tu
je vakl“ Biskup byl překvapen, divi
se, kterak mladík věděl, že jest bi
skupem, když neměl na sobě žádných
odznaků své hodnosti. Chtěl ho po
darovati, hledal mladíka, ale beze
stopy zmizel. (Kovářz Neumann Jan
Nep. 23, 125, 12 ).



00 14.300

Jaká vděčná missionářská práce
dala by se provésti v příbytcích mno—
hých rodin! Krásně praví žalmista:
„Zdaliž nebude poddána duše má
Bohu ?- Neb od něho jest spasení
me.“ (Zalm 61, 1.) A hle, na stěnách(
bytů, v nichž bydlejí katolíci, visí
obrazy jakosti pochybné. Obírají se
předměty, o nichž praví Písmo, ze
nemají býti mezi námi ani jmenovány.
Jsou tam také sochy," představující
věci,jež; zakazuje šesté. přikázání Boží.
Do každého křesťanského domu pří
sluší zajisté především kříž-.a obrazy
svaté, před nimiž pak konají společně
všichnidomácípatřičnémodlitby,ráno,
večer, klekání a jiné. Božský Mistr
výslovně napomínal: „Neboť kde jsou
dva neb tři shromážděai ve jménu
mém, tam jsem já uprostřed nich.“
(Mat. 18,20.) Přinese zajisté dobrá
modlitba mnol'o užitku již tu na světě.

Rodině Loupově ve Fainsu ve
Francii ztratil se v dubnu 1894 čtyr
letý hoch, Po čtyřech letech poznali
jej rodiče pouze podle modlitby. Čtyři
léta bloudil světem, ukradla jej totiž
tehdy potulná ;"ebračka, které byl
hoch později vzat a uveřejněno v no
vinách, že se našel hoch, který nic o
sobě neví, ale jako zvláštnost byla
uvedena modlitbička k sv. Michaelovi,
kterou se uměl modliti. Zprávu tuto
četli rodiče onolo dítěte a podle této
modlitbičky poznali, že jest to jejich
ztracený hoch. Ano, každý z nás může
býti missionářem ve své rodině, ve
svém okolí, může se starati, aby víra
byla zachovávána a žilo se podle ní.

Jak snadno dalo by se provésti,
že by každý z nás mohl býti missm
nářem-dobrého tisku, který jest tak
důležitým činitelem za našich dnů.
Jak mnoho dobrého může působiti
t_iskdobrý a jaké zlo j est tisk špatný!
Bohužel, má tisk špatný více přátel,
více neohrožených, obětivých šířitelů,
kteří se nelekají ničeto a všude jej
doporučuji a rozšiřují. Nedají se ničím
zastrašiti, sbírají odběratele, píší"za
jímavé zprávy, podporují svůj žurnál,
jak mohou. A my katolíci ? Náš tisk
mnohdy pouze živoří, nemá ani od
běratel a které má, ti neplatí před
platné, ale doplatné, platí, až byli

několikráte upomenuti a pak se ještě
zlobí, že se tak stalo.

Jaké zajímavé zprávy obdržely
by naše listy, kdyby každý, kdo zví
něco zajímavého, sdělil to se svým
žurnálem! Ve Francii jest zvyk, že
se napíše do redakce, když se stane
někde něco, co stojí za zmínku. V se—
verní Francii vycházel před lety v
jednom městě týdenník „Poutník“.
Jednou obdržel redaktor dopis od
desítileté žákyně, který doslovně uve
řejnil. Zněl takto:

„Pane poutníku! Předevčírem při—'
šla naše učitelka do třídy a dříve, než
jsme došly do školní světnice, odstra
nila se zdi kříž. Když jsme chodily
jedna dívka za druhou do třídy a ví
děly, že kříž zmizel, plak._aly_jsme.
Ozvaly jsme se a protestovaly proti
tomuto znásilnění našel—o nábožen—
ského přesvědčení, ale naše učitelka
se jízlivě smála. Včera pak ráno došly
jsme všechny 01ěvčata do školy a každá
z nás měla na prsou křížek. Domluvi ly
jsme se všechny, že bez něho nesmí
žádná dojíti. _Chudšíměly křížek upev
něný na provázku, bohatší vyprosily
si doma zlatý nebo stříbrný řetízek
a měly na něm zavěšený kří..ek. Když
učitelka přišla do třídy a viděla, kte
rak jsme všechny dívky ozdobeny
křížem, nesmála se. Bylo jí vztekem
a zlosti do pláče. My jsme se však
v duchu smály.“

Zajisté byla tato malá dívčina
m1551onářkoudobrého tisku — budou
jimi i naši čtenáři ?!

Zdá se nám zrovna víře nepo—
dobno, že by ještě v našich dobách
mohli žíti lidé,kteříse klanějí modlám,
bůžkům! A podívej me sesami na sebe!
Nevládne-li v srdci našem také všeli
j aký bůžek, všelijaká modla? Náš ne
smrtelný spisovatel Václav Kosmák
napsal mezi svými neskonale krás
nými „Kukátky“ také řadu obrázků,
jimž dával název „Modly“. Líčí vý
jevy ze života, kterak mnohému jest
modlou puška, jinému sklinka, jiným
jsou modlami nectnosti, alei ctnosti!
Či není na příklad modlou mnohé
matce její dítě? Jiné jest modlou její
zbožnost, ovšem, nepravá, falešná.

Staří Římané měli ve svém hlav
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ním městě chrám nazvaný Pantheon,
t.j. chrám,.ve kterém uctívali všectny
bůžky. Mnóhý z nás má také ve svém

_srdci takový Pantheon, uctívá v něm
všechny moné nectnosti, ale zádnou
ctnost.

O

Mario__Tesařova:

Ano, pryč s takovými po'ian
skými modlami a bůžky, kéž vládne
v srdci našem Je iš Kristus, jako náš
pán, náš vládce, který jest týž; „včera
i dnes i na věky.“ Amen. (K židům
43, 8.l

O 0

Před svatostánkem.
Jdu k Tobě, Pane drahý,
v mé duši žal a stesk,
“1Tebe najdu zase
ten blahý srdce ples.
Jak kvítko k slunci-jasu
svůj kalich obrací,
má duše z víru světa
se k Tobě navrací.

“Co svět mi dáti může,
žel, klamné štěstí jen,
však z jeho přízně potom
mi zbude hořký sten.

Bounvara :

Stáří čili

Knihy. — Posledni strany.

Můj odpočinek, tu mám touhu,
nebude odpočinkem nečinným. Oti
um cum di gnitat e, oipožinek
s hodností, tot arci něro iádoacího.
Otium cum labore, odpočinek
s prací, tot něco potřebného; nic ne
činit znamenalo by u... ničím nebýt.

A pak, oikládám-li úřad, slo'il
se mne Bůh povinnost práce? Není
tomu právě naopak, e mě vrátil dnes
mně sam-Emu, zde nechce mě mít vol
nějším pro slu“ bu S\ ou ? Mněsamému,
t. j. ne-li věcem, k nimž mám největší
schopnosti, to aspoň věcem. k nim';
jeiím svým skl mem největší chut.
Tím už vrací mě práci, již mám ko
nati s větší pruzností.hláskou, ocho
tou, „z celé duše své, ze vší mysli své,
z celého srdce, ze všech sil svých“,
posledních to sil, je?. mi zbývají.

Toto jiné a poslední zaměstnání
posledních let bývá u většiny starců

životem vzhůru.

Sem, kde svit lampy věčné,
své kladu bolesti
ve světle lampy spálím,
co nelze unésti.

O, zasviť světlem v duši,
jak lampy věčné svit
a dovol, Tvou ať lásku
si odtud mohu vzít.

A když mne sklamou lidé,
Tvůj jas mne bude hřát,
sem, k Tvému svatostánku,
se vezdy budu brat.

(Část další.)

studium, psaní, knihy. „Mé drahé
studie“ říkával starý jeden, dobře
známýstátník, umllený politikounebo
aspoň umllenost pře-ístírající. 'l'ím
jsem se i já omEOival u svých kolegů,
kdyzjsem je opouštěl: „Budu praco
vati dále jako vy. Když meč ruce
příliš ztě'kl, neznamená to úplně od
zbrojit, nýbrž zaměniti jej s pérem.
Člověk neřekl, nenapsal vše, a mnoho
ještě toho zbývá 0 Církvi naší drahé,
o jejích zapase-ch, o jejích světcích,
vnitřních, bo ských silách, prame- „
nech a zárukách její nesmrtelnosti.“
A čeliojsem si te'ídy přál pro poslední
své práce, to byly „sladké večerní ho
diny, strávená klidné a vlídně za ze
lenou záclonou nedaleko knihovny a
blizoučko chrámu.“

Tedy péro a knihy, posle-iní četba,
poslední strany. Tak jsem nazval tuto
kapitolu, nebo bych ji nadepsali
„Po sled ní lis t y“. Listypapíru
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ovšem, jako listy jeseně, o nichž píše
Shakespeare! „Můj eš uz na mně zřít
onu roční dobu, kdy několik zažlout—
lých listů visí na větx ích, je:). chví se
přivětru, ty klenby sesuté a oloupené,
v nichž nedáx no ještě ptactvo švito—
řilo.“ Nejprve knihy, četba: tot' oby
čejná společnost lidí starých. Jedněm

00 00
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nejde o to, posadit nás znova do.
školy. Montaigne dí: „Vždycky možno
pokračovat ve studiu, ne však ve
školní škamně. Stařec abecedář ——
hloupá věc! Třeba-li studovat, stu
duj me věci dle svél-o stavu, abycl-om
mohli odpověděti jako onen muž,
jel—02se tázali, nač prý se ještě učit

00 00
DROMÉHĚHÍ DÉHÉ.

je zábavou a ukrácenim chvíle, “jiným
prací a zaměstnáním, všem kouzlem
a rozkoší, některým pak i balzámem
ve všelikých tramrotách. Co. nepravil
Coetke, že neznal stesku, ktereko
by nebyla rozptýlila půli odinka četby?

Nezv našem věku už nečteme tak
jako v době mladosti. Čteme jiné
věci a čteme jinak. Rozumějme, tu

při jeko neduživosti ? On odpověděl:
Abych lépe a pol-odlněji z toko světa
odešel.“

Budeme čísti málo knih, ale za
to vybraných. Kdysi nám bylo tolik
doporučováno: „Pánóvé, nečtěte do
bré. knihy! — .?—-Ano, nečtěte dobré,
nýbrž jen nejlepší!“ A je toho věru
nezbytně třeba, kdy za našich doh
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všudy kolem nás rostou strašlivé stohy
spisů. A potom, my sami jsme se stali
nepřístupnějšími, máme přivolbě knih
požadavky a nedutklív ost zkušenosti,
lety uzrálé. Viděli jsme a srovnávali,
vkus náš se vytříbil, cit estetický se
zbystřil, ideál je vyšší soudnost se po
opravila. Vše, co bylo pod pravou,
vysněnou, hledanou, poznanou krá
sou, vsecko zlé, prostřední sprostě,
nízké bylo jako usazenina, která klesá
ke dnu nádoby, strhujíc ssebou všecky
prvky kalné a cizorodé. Co je na po
vrchu, co obstálo, pročistí lo se a zjas
nilo, tot výtečný, dokonalý, vzácný
nektar, hodný, aby byl podán při
„stole bohů“, jak by se za stara řeklo
——my řekneme prostěji: při stole
starců. Ti z něl'o připraví zahřívající
a osvěžující mok svých posledních
let. Od vína mladéřo a nevykvaše
ného rty odvrátí. Známo jest slovo
Royera-Collarda: „V mém věku se
už nečtou věci nové, nýbrž pročítají
znova staré.“

Stáří obírá se nejraději klasickým
starověkem. Naše literatura je lite
raturou, chci říci musou vlasů bílých.
Řecko, Řím a Francie XVII. věku
zůstanou “v našich očích poví'dy tro
jím vrcholem, které rozumový vývoj
lidšké myšlenk.y vztyčil.

Jinak ovšem příliš náležíme své
době, době to své mladosti, abycřom
nechovali ve zvlášť něžné oblibě vše,
co nej lepšíl—opodala lite atura věku
X1X., počínaje krásnýmobdobím t. zv.

restaurace, jež byla jejím věkem zla
tým. To byla tehdejší renesance —
vzkříšení filosofické,. historické, poe
tické, uměleckéi politické. A jak by
cltom byli mohli zapomenoutr toko
hýřivěho, bujnél'o rozkvětu myšle
nek a krasoumných děl, my, kteří
jsme mohli trl' ati květy i owoce na
stromech, které je přinesly a které
nás svým stínem chránily ?

Pokročíme-li od tehdejší četby
k. dnešnímu dílu literárnímu, jaké
čeká nás zklamání. To už.není táž řeč..
A řekněme si to poticlioučku, v této
mluvě našich dnů nalézám měně dů
stojnosti, střízlivosti, plnosti, povzne
šení, ušlechtilosti, půvabu, zkrátka
méně krásy. Jsme v demokracii, vla

dařem je lid. l ta řeč se demokrati
suje a chvátá se dvořit tomuto no
vemu pánu, stávajíc se lidovou, ba
dokonce lůzovou, takovou u dvořanů
obvyklou přemrštěnou sháňkou po
oblibě. Bylo to hlavně dílo novinář
s'tva, k němuž blahopřáti nelze. Potom
kniha následovala noviny a posesie
šla za prosou. Veta jest po minulosti,
není tradice, není pravidel: „Jazyk
umírá,jazykumřell“ Takováje, bratře,
pol řební řeč nad tímto princem.

Zda zase jej vzkřísíme.? Není po
myšlení! Ale zachováme mu alespoň
věrně úctu se svou lítostí a nebudeme
spěchati, abychom přinesli svou daň
všemocnému králi obcřodní hantýrky.
Zůstaneme s dovolením dále malým,
aristokratickým literárním kroužkem,
nepřístupným, brusičským, jenž slíbil
u sebe: „Pracujme dle své míry, aby
clíom se přiblížili mistrům řečia za
cl ovali své vlasti umění krásné mluvy.
Je to překrásný úkol vzhledem k bu
doucnosti znepokojivé a trudné, at
přiblížíme k tomu, ,e krasoduch fran
couzský je v úpadku nebo k tomu, že
má tato budoucnost přivésti jej k ne—
smrtelné slávě.“

Aby se mi knira líbila, chci v ní
opravdu dobro, alei krásu, jak slovem
to Řekové vyjadřovali: malo xáyabov.
Dokládám, že dnes znamená pro mne
krása méně cosi oslňujícíl o, nýbrž
spíše jasnost, i se slušností, vá ností
a prostotou. V tom kví vrcholné
k:ouzlo „Sy,nu je pouze. to známi .ou
duchaplno'sti, osvojit si vse, co tkví
slávy v ——prostotě “

*

Ze vší četby je to jistě č et b a
d ěj e pis n á, která nej více láká sta—
rélo člověka. Historie, tot' minulost
a my starci, bratře,. patříme minu
losti. A potom, zda není to právě vzdá
lená minulost, k níž nás \ ede četba ta,
minulost, kde by náš stesk či naše pře
ludy nejraději umístily ctnosti i blalo
věku zlatél o? Foxolme tedy jejímu
úsilí, by nás nad přítomností potě
šila obrazem či vidinou tol'o, co bý
valo lepší. Ale tu mám na myslí o
p r a v d o v o u historii. Dnes totiž
lidé rádi vyrábějí dějinyjinaké,jichžto
jediným cílem jest podati minulost
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v_ylhanou ve prospěch přítomno'sti,
již nutno za každou cenu omluvit
pro všecky bludy, amnestovat pro
všecky její chyby. O takové historii
lze věru říci,jak to vyslovilde Maistre,
že není než „ohromnou vzpourou proti
pravdě. “

Poznáte ji především dle toho,
že ovládána jsouc ideou fatalistickou,
nezná Boha. Není zasahaváni Bo .ího

nucený.fakt, vyvěrající z neúprosného,
mechanického kolotu příčin. Co takto
pojatá historie poskytne, to bude
výhradně jen kostrou dějů, úplný
soubor kostí bez přihlížení k tomu, co
z nich učinilo živé tělo, svalstvo, maso,
pohyb, krev. Kdosi nedávno napsal:
„Nikdo ještě dosud netušil, že pod zá
minkou nestrannosti bylo úkolem hi—
storika seřaditi prostě fakta tónem

v události, není Prozřetelnosti, není bezzájemným, s duší, které zbla není
už svobody, mravnosti, vůdčí my- do vylíčených dějů, jakoby v událo
šlenky, semknutí příčin, je pouze stech tohoto vypravovani nebyly také
hrubý, osamocený, nutný, osudem vy- zahrnuty zájmy duší, Krista a Boha.“

(P. d.)
o o o

V „poh.
V poli tam Zai—vískou Každá —tabylinka
obilí kvete, brouček i muška
z_pampeliš věneček zdá, se ti, že k sobě
dítě 51 plete. tajemně šušká.
A skřivan k nebíčku Že hledí na tebe,

-.s písní svou lítá, k řeči tě nutí,
včelička s motýlkem že hladem provází
v květech se Víta. každé tvé hnutí.

A brouci maličcí A duše tvoje zde
na trávě sedí, šťastnou se cítí,
k nebi tam ku slunci v srdci ti lasky citi
radostně hledí. k přírodě nití.

Všude je ruch a šum, V poli tam za vískou
kam se zrak stočí, radost a štěstí,
tisíce uhlídáš duši tvé každý květ
různých tu očí. tajemně věstí.

A. M. Ífadlčákováv.
o o 0

Každý křesťan ministrem v království Božím.
Jarolím St. P a v l ik.

Jsou malí správcové a jsou velici
správcoxé, jim. nejenom statek nebo
panství, ale celá říše svěřena jest.
Protoe by jed-.en správec všechnu
práci nemohl zastati, bývá jich tedy
více; ka'dý převezme část správy;
jmenujeme je ministry, mistodržiteli,
zemskými presidenty.

Ministrem v království Božím je
v jistém smyslu každý křesťan. Míním
tady duchovní a vnitřní království

Boží, království Boží v nás, králov
ství milosti. Je íš Kristus je králem
našeho srdce a my jsme jeho ministři,
a sice ministry v každém oboru do—
hromady a zaroveň. Abychom jednou

.králi svému bez strachu účet mohli
složiti z úřadu SVélTO,chceme se na náš
úřad a jeho povinnosti trochu lépe
podívati.

Křesťanje napředministr e m
v n i t r a. Státem, jen/'. je jeho správě
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svěřen, je vlastní srdce jelo. Ejhle,
králmství Boi-íje \e \ás, pravil Spa
sitel. Starost o to krá10\st\í ukládá
nám na srdce, an praví: Hledejte nej
prve královst\í Boíí a jel-o spravedl
nost!

Fodle jakél'o zákonníka máme
ducřo\ní krá10\st\í spr'a\'0\ati? Fo
dle dekalogu, to jest deseti přikázání,
a podle e\angelia, Tento zakonnik
musime důkladně znáti aneb se sna—
žiti, abycl om jej dobře znali, jakž
nás sv. Pa\ el napomíná: O to vás
prosím, aby láska \aše vždy více a
více vzrůstala v poznání a ve všeli
kém porozumění (vůle Boží totiz)
abyste byli čistí a bez l'any na den
Kristův. Abycl'om dobře znali zákon
Bo“í,je nutno,. aby se děti náboženshí
dobře učily, dospělí na kázání chodili
a zbo' né spisy četli.

Jako ministři \nitra misíme do
hlí: eti na IOZLm, aby se nepozdvihl
proti králi nebeskěmu, ale se mu po
drobil; na vůli, aby se podrobila \ůli
Bo;í; na tělo, aby duše poslouchalo;
na pět smyslů našich, abych jich ne
bylo zneu;ito, ale použito kronomu
účelu, k němuž;jsou stvořeny. Průbě
hem času zavládne v srdci nepořádek;
křesťan má aspoň jedenkráte za rok
v něm pořádek zjecínati; církev však
radí nalélavě, abycl'om to častěji
činili.

Křesťan je dále ministrem zahraničních zále;itostí. Jako
takový misí obc0\ati s třemi'moc
nostmi skrze trojí \\slanie s církví
a s vládOu zemsl ou s těma oběma
skrze vyslance posli:nosti, a s rov
nými a spřátelenými státy, svými
totiž spolubli; ními, skrze vyslance lá
sky k “bližnímu. Žacl'0\rá\ ejme tedy
dobré poměry k církvi 5\até, ona jest
ta největší mocnost na 5\čtě, naší
op—atromici. Mezi ni a námi má plat
nost sla\-ná smlou\a; uza\řeli jsme ji
na křtu 5\atc'm. Zacl'0\á\ejme ji
věrně a neoblomně. Pečujme o dobré
poměr), k druhé \elmoci, světské vrch
nosti: buďme jí poddaní, ctčme ji,
važme si jí, zacřovávejme občanské
zákony nejen ze strachu před trestem,
ale k vůli svědomí odvádějme ocl'otně
daň zmajetku a kr\ e. Dobrý křesi'an

je i dobrým patriotem či vlastencem.
Stůjme v dobrém poměru ke všem
spolubliiním; ;ijme se všemi v míru
a pokoji, nezávid'me nikomu., buďme
dobroti\í , přívětiví a k pomoci ocřotní
\ůči všem, plňme zákon lásky k bliž
nímu.

Křesťanje dále ministr em
kultu a vyučování. Tys,milý
křesíane, ministrem kultu, předně v
svém srdci, kdyz Pána Bola ctíš,
k němu se pilně modlíš, jej miluješ,
jeto se bojíš, jemu vzdáváš \nitřní
kult ch\ály, díků a zadostčinění; za
druhé.'\e svém domě; má býti chrá
mem soukromé poboiností, ozdoben
svatými obrazy; za třetí v kostele,
ran jej často navštěvuješ, často ke
stolu Páně přistupuješ, o ozdobu ko
stela pečuješ, o dobré. kněze se modlíš.

Máš býti i ministrem vyučmání:
pro sebe samél o, an se staráš o roz
šíření svých náboženských vědomostí
a jdeš do skoly k božskému Spasiteli;
on pra\í: Učte se ode mne, nebot
jsem tichý a pokorný srdcem. Pro
druhé a sice pro 5\é dítky, an je vy
ucuj es v základních pravdách našeřo
náboženst\í, k ucení se katech smu
přidr;uješ, pana katecř etu podpo
ruješ; dále pro své podřízené, posílaje
je do chrámu Páně a staraje se 0 do
brou četbu pro ně; p o bloudící spolu
bl: ní, kdy; je poučuješ, napomináš,
jim cobrou radu dáváš a ducbo'mí
skutky milošrcenshí jim prokazuješ.

Za nynějších poměrů neobejde se
stát bez branné moci; tak i křesťan
ne, jeřozš.;i\ ot je \stavičným bojem,
jak Job tvrdí a i Spasitel dosvědčuje,
řka: Nepřišel jsem, abych přinesl mír,
ale meč. Katolický křesťan mrsí tedy
i ministersho \ á lk y spra\o\ati;s\é
nepřátely, zlou řácíosth.ost, zlý S\ět
a zlél' o ducl'a dobře znáti a srdce své
proti trojí té nepřátelské mocnosti
obrniti, zbraň a střelho: moclítb-u,
přijímání 5\át_osti a jiné stále míti
v zásobě, sm\sly střežiti, po spojen
cích, andělech strá nich a 5\ atých
se obhlc'anLti, zmuíile boj0\ ati, aby
mír si v srdci ucř0\ al.

Důlezitým úřadem je úřad míni
stershasprav ed lnosti. Onmá
zaclovávání zákonů pod sebou.; on
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se musí o to postarati, aby přestupky
a zločiny proti náboženství, mravnosti
a pořádku byly stíhány a trestány.
'l'o musí konati i křesťan v říši sveho
srdce; nicžlelío netrpěti, hříchpokáním
trestati. Uřadsoudcovský zastává svě
domí; gozlíoduje, co je hříchem a kte
rak zaň zadost učiniti, jakých pro—

a nevyhnutelný. Stát potřebuje příjmy,
protože má veliká vydání. Jako mi
nistr financí v království Božím pe
čuj o to, milý křestane, aby státní
tvé dluhy, hříchy totiž, byly shlazeny
— udělej tedy čas od času pořádek
ve svém svědomí, abys dále dobře po
užil statků Bohem tobě svěřených,

00 00 00 00

00 00 00 00

středků třeba užíti, aby zle se neroz
máhalo. Jednejme vždy podle svě
domí, Chraňme se hříchů smrtelných,
ale i všedních, neboť tyto jsou též
přestoupením zákona Božího, kajme
se z hříchů ve svátosti pokání, pe
čujme 0 čistotu srdce.

Nevděčným úřadem je úřad mi
nistra financí, jenž má peněžní
záležitosti pod sebou; je však-nutný

KOŘUHovnHí p. MHRIE.

milostí, vloh a schopností, abys se
jměním svým dobře nakládal a po
uhražení nutných výloh a příjmů
svých kostely, misie, chudé a dobro
činné ústavy a spolky podporoval &
veliký poklad v nebi sobě nashro
máždil.

Jsou ještě i ministři pro 0 rb u„
obchod a průmysl. Ty dva
úřady vykonáváme, když povmnosti
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stavu svého svědomitě a horlivě za—
stává me. Naši ministerští radove mají
při tom býti: poctivost, spořivost a
pilnost. V každém povolání můžeme
spásy dosáhnouti, do nebe \ede více
cest; přijde na to, jak ;,ijeme. jak po—
vinnosti své vykonáváme.

Věinx' ministr, jenž úřad svůj
svědomitě zastává bývá od pan_0\níka
oceněn vážen a odměněn řády, po

0

M.

__

Dnes sňatek lásky slaví
s mou duší lásky Král
& poutem lásky zlatým
mou duši s Sebou spjal.

Ta-k krásný jest můj Milý
jak, to mi nelze říct,
jen vím, že krása všechna
před Ním jest pouhé nic.

Jen okuste & vizte,

O'

výšením stavu a jiným způsobem.
Kdyz my to mnohonásobné minister
stvo v duchovním králmství dobře
zastaneme, a toi chceme, bude s námi
Král nebeský též: spokojen; on nás
odmění, tam v nebeském králmství,
povýšenímstavu nepomíjejícímistat
ky On řzekne Aj, slu ebníče dobíý
a \ěrný, že jsi nad málem b_vlvěrný,
nad mnohým tebe ustanovím: vejdi
v radost Pána tvélío!

O

Snoubenec,
Tvář Jeho — zářné slunce
hled jasný — jako blesk
u Něho neznám smutek
u Něho neznám stesk.

Mu andělé se koří,
Mu slouží nebešťan
a Ježíš duši moji
do lásky zvedl bran.\

jak sladký Ježíš jest
ve svatém přijímání
nám schysta-l lásky ples.000

J iří Belanger.
Život napsaný P. Aniganem podává Jan T a g 1 i a f e r 1-o.

(Pokračování. )

Bojoval proti přirozené horlivosti,
kterou nazýval jedem lásky k_bliž
nímu. Přál si, aby představení spolku
spojovali Marii í Martu a káralzvláště
ony, kteří ve svých spolcích Boha
strčili za kulisy. Ne jakoby nic ne—
cenil zevnějšek, naopak v místnostech
mělo_býti vše čisté, pěkné a příjemné,
aby se tam mladým lide_mlíbilo, ale
stránka nadpřirozena musila býti nej
více pěstována. Budoucím Správcům
spolků doporučoval,. aby se co nej
méně z domu vzdalovali, by pěstovali
hlavně individuelní apoštolát a hlavně

.si vychovali předáky, kteří na jiné
působiti budou. Pravil: „V naší době
třeba spíše tvořit modely (vzory), než
sochy.“ Slovem vše, co konal po

čtrnáct let a vyzkoušel v působnosti
své, tomu učil žáky S\oje. A než je
uskutečnili, měli s_tálou modlitbou pů
sobiti na svět.

Pro každý den v týdnu usta
novil velký apoštolský úmysl: pro ne
děli svou kongregaci a její díla, pro
pondělí obrácení dělníků, pro násle—
dující dni vojáky, apoštolská rovo
lání řeholní, nejopuštěnější duše v o-'
čistci, umírající, království Panny Ma
rie ve světě a zvláště v noviciátě.
Všecky skutky toho dne i nepatrné,
měly býti obětmi, které jako částečky
hostie, jak se vyjadřoval, vyprošovaly
milost Boží pro tyto veliké úmysly.
Budoucí apoštolové chudých a opu
štěných měli se držeti stále mezi Bo
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hem a dušemii držíce v jedné ruce rů
ženec, v druhé kříž.

Tak minul rok noviciátu 1900až
1901 v modlitbě a práci, ve spojení
s Bohem a přípravou na apoštolát
lidový. Ale i starostí nechybělo. Zed
nářští správci veřejných záležitostí vy
pracovali nespravedlivý zákon proti
náboženským spolkům, zákon, jenž
přivodil veliké neštěstí a škodu tak
mnohých duší. Kdyz začalo pronásle
dování, šťastnýmí nazval řeholníky,
kteří první postiženi byli, a tázal se,
zda-li i jeho kongregace účastna bude
téhož štěstí, inebot tato s Bohem
spojena duše patřila na všecko ze sta
noviska nadpřirozeného. Brzy i jeho
kongregace zkoušce byla podrobena.
Měla na vybranou, buď sliby zlomiti
aneb- putovati do vyhnanství. Ani
jedno z dítek jeho nepomýšlelo na to
ho opustiti, proto bylo třeba rychle
vše připraviti pro odjezd, aby ukon
čeno bylo vše k době určené.

V\poslední den ,“ve který Pán náš
prodléval v kapli noviciátu, shro
máždil P. Belanger všecky svoje no
vice a s nimi učinil slavné odprošení
za všecky hříchy, které v tomto domě
budou spáchány. Dodal modlitbu za
Francii a za Církev. Téhož večera při
jal čekatel jeden kříž noviců v kapli
zbavené své ozdoby ztrativši svého
nebeského hosta. Jediná lampa kmi
ta la temností. Vypadalo to jako v ka
takomb ě. Zbožný mistr přiznal, že zá

O

vidí štěstí svého žáka, jenž v takové
chvíli a ža takových okolnosti se za
svěcuje Bohu.

Když Pán náš již nebyl příto
men, postavil P. Belanger sozhu Panny
Marie na stolek, a kolem ní skupem,
konali svoje pobožnosti až k od
jezdu.

Brzy byly všecky věci Odstraně
ny. Žádné nářadí, ani stoličky, ne-_
zbylo. Mladí novicové, kteří pomáhali
vyklizovati, byli znavení. P. Belanger
kázaljim sednouti si v kruhu na zemi,
dal jim něco pojísti a pak k mm pro:
mluvil několik plamenných slov, jez
rozehřály jejich srdce. Zvláště ho na
dchla jejich úplná chudoba, volaje:
„Jak dobře jest říci, již niceho ne
mám.“

Před odjezdem napsal některým
novicům minulého roku, kteří byh
v Římě: „Dříve, než opustimepůdu
francouzskou a milý dům nov1ciátu
Panny Marie, rád bych vám odtud
poslal poslední znamení lásky, od
slouživ poslední mši svatou za vás,
pomodliv se za vás poslední růženec.
Nemohu vysloviti vám,. jak srdce
svírá myšlenkanže Francie nás_vy
puzuje. Obávám se, že mi bude jako
našim starým bratřím, kteří ve čtvrtek
odešli a všecky svoje slzy vyplakali.
Co se vás týká, staňte'se, co jsme
my tu snažili se státi, svatými Panny
Marie a růžence“ P. d.)

0

Víc dej mi, Pane.
Dal's mnoho již mi, Pane,
() vím to dobře, vím,
však o víc ještě. prosím,
když prosiíi Tě smím.

Však, co mi plátno všechno,
co platcn klamný lesk,
když duše moje chudá
& v srdci žal & stesk.

To srdce moje touží
po Tobě, Pane'jen,
vždyť Tvoje láska jenom
můj bolný ztiší sten.

Dal's mnoho již mi, Pane,
o, vím to, dobře Vím,
jen Sebe dej mi ještě
po více netoužím!
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Obrázky z katolických misií.
Podává Maxmilian Weinberger.

Naši mali sirotci.
(Obrázky z denníku bílé
sestry na horním Kongu.

Vždy noví chovanci přicházejí
k nám Piedevčírem bylo to desíti
leté d.evče, které velitel ze Mtovy s se
bou přivedl. Jmenuje se Kosanga a
naš-lamezi našimi dětmi mnohé zname
které ji s radostí přivítaly. Následují
cího dne dostaly jsme několik dítek
jiných, které od svých rodičů byly

—opuštěny;některé byly ošklivými ra
nami tak pokryty, ze musily být od
ostatních od lOučeny. Jiným _zasebyly
prsty u nohou uhnily, takže nemohly
ani choditi. Takové hnisání nohou
působí tak řečená blecha písková,
která se do prstů zažírá a tam klade
vajíčka.

Mladá dívka ze vzdálené osady
přišla k nám hledajíc svou sestru,
která byla od černochů, kteří se byli
vzbouřili proti Evropanům, někam
zavlečena. Zde se k nemalé své radosti
dověděla, že byla její sestra od missio
nářů v Kayambi zachráněna a u nich
nalezla útulek. Potěšena touto zprávcu
prosila, aby u nás mohla zůstati
dokud její sestra se nevrátí. Je tedy
nyní u nás a ze je dobré a mírně po
vahy, doufáme, že z_ní bude hodná
křesťanka.. Mimo to je u nás malá
Mvengvee, kterou sám pohlavár naší
vesnice k nám přivedl, ježto jí byl
nelidsky pán, u něhož byla ve službě,
obě ruce vymkl. Je zde konečně malá
Tanganika, kterou byla její vlastní
matka opustila. Atak mohla bych
ještě mnoho jiných zde napočítati,
ale tato krátká listina podává již. do
statečný obrázek o našich svěřencích,
jez náš Sirotčinec přechovává. Před
stavim zde jen ty nejzajimavější po_
stavy.

Bohatství otcův.

Jeden z našich sirotků jmenuje
se „Mali ba yvana“, t. j. bohatství
otců (missionářů). Ale jméno to bylo
nešťastně voleno a neodpovídá prav
dě. Byltě ubožák, když ho k nám při

\ edli, hubený jako lostliv ec a ranami
obsypán. První naší starostí bylo, od
hlavy k patám jej důkladně očistiti
a slušně obléci. Jenna z našich choxa
nek řekla mu soustrastně, ale zároveň
povzbudivé: „Ubohý chlapče, nyní
jsi bídný a nemocen a umíráš hlady,
tak ze všecky tvé kosti lze spočítati,
ale počkej, masa ti brzy přibude
tolik, že tvůj obličej budejako úplněk
a dostaneš také pěkne šaty a potom
budeš spokojen v srdcr svém a řekneš:
„Zdej est dobřebýti, zde zůstanul“

Radostné shledání.

-Tu a tam sejdou se u nás dítky,
které násilně nebo nešťastnou náho

. dou od sebe byvše odloučeny, o sobě
nevěděly. Chlapec, který byl před ně
kolika dny přijat do domu missionái ů,
přišeljednou z rána k nám a ptal se,
zdali jeho malá sestra není mezi na
šimi 180 dítkami. Dříve — pravil ——
jmenovala se Voya, ale možná, že od
té dooy, co jsme se neviděli, jiné
jméno _doštala. My černoši totiz máme
v obyčeji, ze když z nějaké krajiny
se odstěhujeme, také své jméno me
níme. — Řekly jsme mu, ze v sirot
činci není žádného dítka, které by se
Voya jmenovalo. Dala jsem děti za
volati a tázala jsem se jich „Je ně
která mezi vámi, která má bratra,
jenž se Kabamba jmenuje?“ Sotva
jsem to řekla, přihlásila se ihned malá
Musifa řkouc: „Jál“ A skutečně Ka
bamba poznal v ní svou sestru, oba
běželi k sobě a radostně se objali;
„Jak jsi vyrostlal“ divil se Kabamba,
„byljsem takjist, že tějednou najdu,
;.e jsem ti koupil tuhle perloxou šnůr
ku; ve dnev noci jsemji nosilpři sobě,
abych ti ji při našem shledání mohl
darovati.“ — „Jak jsme oba šťastni,“
pravila Musifa, „ty jsi u missionářů,
já u sester, nyní se častěji sejdeme
a žádný nás více od sebe neodloučí.“
— Kabamba vracel se potom celý
šťasten k missionářům a Musifa vy
pravovala ostatním oítkám o svém
štěstí. Celý den potom bylo mezi dít
kami radostné nadšení, neboť naše
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dítky jsou dobrosrdečný a každá se
z tohoto případu tak těšila, jako by
byla svého vlastního bratra nalezla.

Sestra misto nevěsty.

Podobný případ udál se o několik
dní pozdeji ale za jiných obzvláštních
okolností. Čtyři mladíci, kteří u m:ssio
nářů byli vychováni, přišli, jak je to
obyčej em, do naší hovorny a projevili
přání, ;e by si rádi zaloili rodinu.
Prosili tedy za dovolení, aby si mezi
našimi děvčaty směli vybrati nevěstu
a jí zároveň obvyklý dárek nabíd
nouti. Jeden z nich, jak se zdálo, byl
se už rozhodl, nebot ptal se na divku
jménem Patoveye, která mu pro svůj
pěkný zevnějšek a' horlivost při práci
byla padla do oka. Byli tedy oba sobě
představení. „Pataveye,“ pravila jsem
k d'ěvčeti, „zde jest Kandoo, lí-odný,
pilný mladík, který ti m'?mo svůj
pozdrav i pěkný dárek nabízí. Chtěla
bys ho za man ela ?“ Pataveve ro
dívala se svýma jasnýma, rozumnýma
očima na mladého mu e a přemýšlela.
Najednou dala se do hlasitého smichu.
„Ale ctihodná sestro,“ zvolala, „v dyt
je to můj bratr!“ Také Kandoo, sotva
že známý sobě hlas uslyšel, poznal
ihned svou sestru a oba se radmali
ze svého shlelání. Kdy se byli pled
delší dobou rozešli, zaměnili si dle
domácího obyčeje svá jm'na a tak
se stalo, e se jim dosud neaodarilo
se sejíti ,Tak, mily Kandoo “ pravila
jsem, „tentokrát se tvůj úmvsl ne—
zdařil, místo nevěsty našel jsi svou
sestru. Proto nezbývá, chceš-li se 0 e
niti, ne ':li abys ještě jednou do svět
nice velkého Otce přišel.“ Tak nazý
vají ce' no<110\ornu, proto e tam visí
velký obraz pape ův.

Slepá matka.
Dnes ráno představil nám pohla—

vár nedaleké vesnice mlac;:.01dívku,
Nedandu jm '..nem Oba próvázelo el—
ké množství zvědavců a my jsme
dychtily zvčdětí, co to vše ko zna
méná. Za krátko slyšíme, e dívka
má nemocnou slepou matku, která
sedí dole u vrat a která by Íéí ráda
do našeho sirotčince byla přijata.
Ale v zástupu utvořily se dvě strany.

Jedni, a sice pohané, proti jejímu při
jetí namitali: „Nač by sestry slepou
ženu přijímaly, když jim nemůže žád

_ ných služeb konati ?“ Ale druzí, kře
st'ané,odporovali řkouce:„Právě proto
by ji měly přijati, že není s to, aby
vezdejší chléb sama vydělávala.“ Na
stal spor mezi oběma stranami a hádce
učiněna přítrž, kdyz se ve dveřích ob
jevila sestra a slepou matku do si
rotčince zavedla. A tu zase chvály a
nadšení nebylo konce. Pohané chválili
sestry a jejich lásku k bližnímu, kře
sťané zase přichvalovali si, že se stalo
po jejich přání. A co my? Byly jsme
rády, že jsme ubohOu slepou mohly
přijati. Nejchudší a nejbídnější jsou
to obzvláště, kteří na missii svolá
vají poehnání Boi, bez něhož by
veškerá naše práce a námaha byla
marná.

Šťastné umírání.
Je s podivem, s jakou oteckou

láskou se dobrotivý Bůh nad lůžkem
našich nemocných ditek sklání, bli í-li
se hodina smrti. Tito ubozí vyděděnci
jakoby by byli s hůry osvícení a po
učení o věcech nad přirozených. Mnozí
mívají předtuchu své smrti a předpo
vídají její nastávající příchod s nej—
větší radostí. Připravují se na jejich
konec tak důkladně, jejich víra je
tak ,:ivá, pevná a důvěrná, jejich
sm telný zápas tak blahý, že se zdá,
že je smrt pro ně odměnou za jejich
bídné pozemské živobytí. Mnozíz nich
byli ze svých dědin násilně odvlečeni,
prodáni, nelidským způsobem trýz
něni a přišli sem zkomoleni anebo ne
zl.—ojitelnými nemocemi postiženi. Mi
mo bez'starostné živobytí a úlevu ve
svých bolestech nalézají v missii skvo
stný poklad viry a klid duševní. Tak
není divu, že jsm připraveni, kdyz
Bůh je volá, ano často plni nedočka
vosti a toužebnosti, co nejdříveumríti
a na Boha v nebesích spatřiti. — Kéž
by i nám, končí sestra, dal Bůh smrt
tak blaženou!

Umírající mladý křesťan.
(Z listu čínského missio

n á ř e.)
Křesťanská dívka z missijního

domu v městě Kounagnyan šlajed
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nolo dne do města, aby všelisco na
koupila. Jdouc kolem o samotě sto
jícílo pohanského cl'rámu., uslyšela
hlas, který volal: „Dobrá ;“eno, pojď
sem a pomoc mi!“ Olrlédnuvši se sra
třila chlapce asi desítiletéřo, le ícíl 0
bez vlády na stupních chrámových.
[ tázala se l-o: „Znáš mne ?“ ——
„Nikoli, ale podle oděvu poznal jsem,
že jsi křesťanka. Pomoz mi tedy, ale
jednej rycřlel“ Dívka sřala teplý šá
tek s ramenou, ovinula jím l'ocl'a
zimou se třesoucílo a ptala se: „Co
chceš, abych ti učinila ?“ -—„Dej mi
to, co vy křesťané nám podáváte.
abycřom byli zachránčnif“ S podivem
ptalo se děvče: „Chceš snad býtr po
křtěn ?“ „Ano, zvolal radostně, „to
je to, co žádám. Pokřti mne tedy,
ale rychle!“ ,— „Věříš v jednolo
BořaP'“ „Ano, věřím v Bola kie
sťanů a chci věřiti všeclno, čemu
věr'í křesťané, — ale neotálej a po
křti mne!“

Mladá křesťanka sedla si k umíra
jícímu chlapcovr, rodepřela lo lásky
plně svou levicí, roučila 10 o nejdů
le itějších pravdách sv. víry a vzbu
dilasnímvíru,naději a lásku a lítost.
Pak vyňala z ruční tašky loubu, bě
žela k nejbližší vodě, ronořila do ní a
vrátivší se smáčkla ji nad'jeřo čelem,
tak :e voda l"ojně s čela stékala. Při
tom pravila: „Jene, já tě kitím ve
jménu Otce, Syna a Ducl'a svatél ol“

Velká byla radost clrlapcova; ale
jeko síly očividně mizely. „Děkuji ti,“
pravil všecek šťasten, až budu u
Pána Bol'va, přimluvím se za tebe.“
To byla jeho poslední slova, neboť za
několik.málo m'mt vyptstil dtcl'a.

Kdy; byla dívka své nákupy
učinila, pospíšila domů a výprav ovala
missijním sestrám, (o se jí na cestě
přihodilo. Sestry daly ilned zem-c'e
lélo chlapce c'onc'sti a po křesťansko
rOcřov'ati.

Nový Jerusalem.
(Z listu čínského missio

n á ř e.)

Můz'eme- li věiiti různým časo—
pisům, jmenovitě anglickym, dostalo
by Svaté město brzy docela jinélo
vzezření, než jaké mělo doposud. Po

slyšme, co na př. napsal velký angli—
cký časopis „Times“ 5. února roku
toi oto.

„Za precsecnictví městskélo ve
litele (jak zná mo. je Svaté město ořsa
zeno vOJslem anglickým) utvořila se
z příslušníků všech národností a vy
znání v Jerrsalčmě ;ijících společ
nost, která do svél-o středu vzala
nělolik anglických inženýrů a staví
telů a jí; celOu řadu plánů na znovu
vystavění Svatél'o města vypraco
vala.

Zásadně dol'odli se členové o
těcl to hlavních bodech: Staré město
zůstane uvnitř svých středověkých
zdí. rodobajrc. se mohutnému museu,
necíotkm to. Oclrana všech sv'atyň a
sta o itnýCh důle itých památek bude
svěřena vládě a velmi plísně prove
cíena. Zev-ně před zděným krul'em
ro stane úplně nové město, dle nej
moce; nějších evropských a amezi
ckýclr plánů rostav ené, se širokým
ulrremi, clocíníly. vocovodem kanali
sací. osvětlenim atd. V novcm městě
chÍou zalo envsady a zahrady, (02
se vedle starých městských zdí s je
jich cimbuřími velmi pěkně bude vy—
jímati.. Všecl en průmysl, všeclna ře
mesla, bazary, tr iště, jaké byly v
Je r—salčmě ve sta'o— a středověku,
brcíou znovu zřízeny a ovšem nynější
době přizpůsobeny. Všem svatyním,
ovšem také tureckým mešitám, bude
roskj tnr.ta a zaručena všestranná 0—
cl“rana. BudOu zalo eny školy tech
nické, obcřoclní a průmyslové, aby
jen salemská' mlác'e mol“la býti vzdě
lána a vycvičena na dobré řemesl
níky, dělníky a průmyslníky. Ko
neřně přikročí se k důkladnému pro
zkor mání svaté země a zvláště okolí
ie rsalema, aby všecky nábo enské
a dějepisné roklad,y které snad je
ště v půdě Falestrny odpočívají, ,

“byly na světlo vyneseny Skupina nej
lepších anglickýcl, amerických a fran
corzských arclaeol ogů koná již na
nastávající vykopávky všecky 1:0
tielrné přípravy. Objevené staro it
nosti mají zůstati ve Svaté zemi.

.Tolik londýnský časopis. Podle
této zprávy očekává cestovatele v
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.Jerusalémě a vůbe: ve Svaté zemi
pobyt velmí poíoílný a příjemný.
Všecky cestovní kamelái e, jmenovitě
světoznámá COOlíDÍa, poskytnou tu
ristům na cestě i tam vše3ky mo né
výl'ody. Brzy zaplaví Svatou zemi
zástupy cizinců ze všezh zemí, kteri
s Bádekr'em (známý vydavatel cestov
ních knížek v Němezku) v ruce budou
choiitr 01 místa k místu a bez
úcty a lhostejně na staré památky
se dívati. Posvátné kouzlo, které

O O

dosud posvátná místa objímalo,
zmizí.

Nebylo lépe za stara, kdy zbo'ný
křesťan ze západu, kdyz byl za nema
lých překážek, obtí_í i často příkoří
cíle došel, od místa k místu cestoval,
kde Spasitel ;.il, trpěl a umřel;> Dou
fejme, že převrat ten, jak jej líčí zmí
něný anglický časopis, nebude tak
náhlý a že vůbec Svatá zeměse svými
posvátnými místy bude zachována
nám — křesťanům.

O

V našich horách.
V našich horách vysokých
půda. kamenitá
& přec štěstí každému ,
kdo zde zrozen, svítá.

Hruda země otcovské,
v níž se málo rodí
a přec žádný zemi té
zde se neodrodj.

Srostli jsme s tím krajem zde
za ta dlouhá léta.,
třeba, že nám blahobyt
nikdy nerozkvétá.

O O

Milujem tu rodnou zem
i ty tvrdé skály,
když i málo sklidíme
i to každý chválí.
Ptáte se, proč v srdci dlí
láska k půdě rodné,
která, pro nás lány má.
tolik neúrodné?

Proto, že to půda, je
vlasti na hranici,
horal věrný vždy jí byl
a je stráží bdící.

A. M. Kaíllčáková.

0

Různé zprávy.

Rozmach křesťanského života ve
“Francii. Lublaňský biskup dr. Ant.
Bonaventura Jeglič, jen mesi/„alv Pa
říi jako člen slovinské delegace vy
slané k mírove konfefenci, píše o svém
tamějším pobytu m. j.: Křesťanský
život se ve Francii ustavičně víc a
více rozmáhá. Lid lne k biskupům a
kněžím více než před válkou. V neděli
jsou kostely plny věřících. Lidé všech
stavů, 0.1 nejvyššího do nejnižšíi'o,

. přijímají v hojném počtu a často
svaté svátosti. Církev má přes násil
nou loupei, před několika lety na ní
spáchanou, tolik příspěvků, , e snadně
udržuje kostely i duchovenstvo. Mezi

jednotlivými farnostmi a díecesemi
zavládá pravá křesťanská pospolitost:
bohatší pomálrají rádi chudým. Na
vštívil jsem tě. slavném maršálka
Focha. Viděl jsem, že je o našich po
měrech, nesnázích a požadavcích do
bře informován. Když: jsme mluvili
o jeho vítězstvích, ukázal rukou k
nebi a pravil: „Bohu, jedině Jem-i
budiž všechna čest a chválai“

Stateční katolíci. V Gebweileru
(Elsasko) byly řeholnice, které vyučo—
valy na obecných i vyšších školách
městských, od Němců internovány a
předvedeny do zajateckého tábora, po—
něvadž byly „nebezpečnými státu“.
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Teď, kdy Elsasko bylo osvobozeno,
čekalo se všeobecně, ie sestry budou
zase uvedeny do škol. Propuštěný
sice byly — ale francouzská správa
obsadila zatím školy světskými uči
teli a učitelkami. To si ale nedalo
město líbit a městská rada napsala
plamenný protest do Paříže, v němž;
mimo jiné čtemet: „Po 48 let strádali
jsme pod německým jřem a nezradili
jsme své víry. My neustoupíme od
ní ani pod vládou francouzských ne
věrců.“ Přání města bylo vyhověno
a sestry ujaly se zase školní výclovy.

Berlínská universita proti odkře
sťanění školy. 114 profesorů berlínské
university uveřejňuje v „Deutscře
Allgemeine Zeitung“ tento projev: Na
šemu školství hrozí osrcíná, samy
kořeny jelo zasahující rána. Srdce
německé výchovy mláde'"e, vyučování
křesťanskému náboenství, má býti
vytr; eno. Vyučování náboženství kře
stanskélfo bylo nositelem a centrálním
orgánem vychovatelskélo umravřo
vání ve školách. Odstraniti vyučování
křesťanského náboženství znamená,
rušiti dějiny našel'o školství. Není v
době tisíciletéřo vývoje národa něme
ckého ani jednořo pedagoga, který
by nebyl prohlásil náboienské vzdě
lání ducha za nezadatelný základ ve
škeré kultury práce VýčlÍOVné.S nábo
ženstvím stojí a padá německý ná
rod. Proto podepsaní universitní profe
sořipovažují za svoji svatou povinnost
co nejrozlfodněji protestovati proti
tomu, by uhelný kámen naší výchovy,
vyučování náboženství, bylo z učeb
ného planu odstraněno nebo sníženo
na pouhý nezávazný předmět. Vyučo
vání křestanskému náboženství musí
zůstati středem veškeré školské vý-_
chovy — za úplné svobody pro jino
věrce -—nemá-li zároveň s odstraně
ním vyučování náboženství zaschnout
mateřská půda pravé péče o vědu„
umění a lidové vzdělání. Nikoli ne
přátelské ničení křesťanství, nýbrž
nové vybudování náboženského vy
učování, toť nejprv—nější příkaz pro
německé vychovatelství. Tolik uni
versita berlínská. A co učiní univer
sita česká, universita Karlova?

Vykupováni klášterů v Praze. Vlá
da kupuje budovy' klášterů v Praze

pro státní účely. Za klášter sv. Gabri
ele dala vláda 5 mil. K, za budovu
Sacré Coer 3 mil.. K, za klášter angli
ckých panen 2 mil. K a za komplex
budov kláštera uršulinskéřo 15 m. K.

Konvertita. Japonský ministr za
hraničních záležitostí, Motono, který
nedávno zemřel, seznámil se s nábo
ženstvím katolickým v Paříži, když
dlel do r. 1914 jako vyslanec Japon
ska. Byl pohanem — ale měl ve velké
úctě nábojenství katolické. Při jedné
návštěvě v Lurdech prohlásil: „Dal
bych se pokřtíti, kdybych měl více
víry.“ Na smrtelné posteli prosil o
udělení svátosti křtu. Kdd'ž byl skon
čen svatý obřad, zesnul v Pánu se
slovy: „Můj Bože, v ruce Tvé porou
čím ducha svéhol“ Celá rodina zemře
lél'o již dříve vstoupila do církve
katolické.

Památný obraz Panny Marie z
Altóttin gu byl za příčinoubolševických
bouří odnesen do Pasova. K milost
nému obrazu tomu přicházejí z da
leka široka procesí věřících. Na svá—
tek Nanebevstoupení Páně byl mi
lostný obraz přenesen na původní
místo. Stalo se tak za obrovské přímo
účasti věřících. Slavností církevních
súčastnilo se úředně téz vojsko.

Německá katolická Górresova spo
lečnost zaslcťuží, abychom si jí a její
činnosti všímali i my katolíci čeští.

.Založena byla 24. ledna 1876 “mohuč
ským dómským děkanem P. Heinri
chem. U její kolébky stál též bývalý
německý říšský kancléř, tehdy bon
ský soukr.. docent bar. Hertling.
Ustavující valná hromada byla v
Koblenci, rodišti nadšeného bojov
níka za katolicismus Jos. Górresa
(nar. 24. ledna 1776). Od počátku je
Górresdva společn t vědeckým sdru
žením těch, kteří vyznávají, že mezi
vírďu a učením církve a pravou vě
dou není rozporů-. Církevním zřízením
všaknení. Je soukromým podnikem
k pěstění svobodných světských věd.
Do roku 1900 čítala společnost 3000
členů a 800 účastníků se ročním pří
spěvkem.10 a 3 marek. Roku 1910
dosáhla nejvyššího počtu 4300 členů
a 1100 účastníků, měla 72.000 M
příjmů a tOlÍkéŽ vydání a 78.000 M
jmění. Deposud vydala společnost 2
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mil. marek. V Gorresově společnosti
vznikly čtyřisekce ; společnost vydala
zvláštní výroční zprávy, které byly
pak nahrazeny čtvrtročníkem „Philo
sophisches Jahrbuch“, který vychází
už 30. rok ve Fuldě. V sekci pracovali
hlavně Gutberlet, Pohle, Schmitt a
Schreiber. Dějepisnásekce vydává „Hi
storisches Jahrbuch“, který má už
38 ročníků (redaktoři E. Konig, L.
Waymann a F. Kampers) a od roku
1900 redakcí H. Grauerta „Studien
u. Darstellungen auf dem Gebiete
der Geschichte“. Významným “pod
nikem dějepisné sekce je založeni
Římského institutu, který u5pořádal
bádání v římských archivech, zejména
vatikánském. Institut trvá od r. 1884
a dosud vydal 16 svazků pramenů a
bádání. Hlavním dílem jeho 'sou akta

' tridentského koncilu. Vedle lmského
institutu jest oddělení pro křesfan
skou archeologii a církevní dějiny.
Z dějepisné sekce vzešla také sekce
pro staré dějiny a kultury, která má
svůj orgán „Studien zur Geschichte
und Kultur des Altertums“ a pro
křesťanskébádání orientální půlročník
„Oriens christianus“. Sekce právní
vydala velký státní lexikon na křest.
katolickém základě, který má Ssvazků.
Sekce příroddvědecká svého listu ne—
má, ale mnoho vykonala udělováním
stipendií. Práce přírodovědecké vy—
cházejí ve výročních zprávách SpO
lečnosti a ve „Vereinsschriften“. Fi
nančně' podporovala Gorresova spo

'lečnost časopisy „Natur und Offen
barung “, „Natur und Kultur“, „Ant
hropos“, „Kirchenmusikalisches Jahr
buch“, „Hierarchia catholica“, „Zeit
schrift fůr kirchliche Kunstf', Wilper
tovy „Katakombenforschungen“ atd.
Povolovala stipendia mladým učen
cům, posílala je na badatelské cesty,
podporovala soukromé docenty a pod.
Za války ovšem společnost utrpěla
(vydávání děl a korrespondence Gór
resovy musila zastaviti), ale přes to
má asi 68.000 M jmění, a' časopisy,
všechny vycházejí. Zanikly ovšem vě
decká stanice v Jerusalémě a Římský
institut s oddělením archaeologickým.
Pro katolicismus v Německu za těch
42 let vykonala společnost nesmírně
mnoho.

Probuzené svědomí. Dne 25. 11
nora setkal se metař Matěj M. ve
Vršovicích s malým hochem, který
z ničeho nic se ho zeptal: „Chcete
hodinkyř“ A nežli dostal odpověď,
vstrčil metaři hodinky do ruky a
zmizel. Tento byl na pochybách, co
mu hošík vlastně uštědřil _ašel s dár
kem k nejbližšímu zlatníkOv'i se pře
ptat má-li darovaný mu skvost ně
jakOu cenu. A kdyžmu zlatník sdělil
;e jsou to velice vzácné hodinky ame
rické práce „Waiche companie“ v
ceně přes tisíc korun, běžel s nimi
rychle na komisařství a tam je ode
vzdal. Podivný tento případ zůstal
dosti d10uho nevysvětlen, až konečně
se podařilo koudpistovi p. Plo—
carovi lio rozluštiti. Hodinky j50u
majetkem vyššího státního úředníka
Š. a velice si jich vážil, poněvadž je
to dar svatební od jeho manželky.
Tyto hodinky se pojeanu z bytu
ztratily, aniž by na koho padlo po
dezření, a úředník se o tom zmínil
katechetovi svého synka, trpce že
leje ztraceného dárku. Pan katecheta
použil tohoto případu k tomu, že dě
tem ve škole učinil výklad o krádeží
a její následcích, načež hned dru
hého dne je dostal na ulici onen me
tař. Hodinky vzal v úředníkově bytě
žák druhé třídy N., který chodil na
vštěvovati úředníko'va synka a byl
peučením katechetovým ve škole tak
dojat, že si umínil hodinek se zbaviti
za každou cenu. Nejdříve je chtěl
zase v bytě po'věsiti na staré iich
místo, ale když se mu to nepodařilo,
dal je na ulici prvnímu, koho potkal.
Metař dostal za odevzdání 'odměnu,
a tím se historie 0 zmizelémsvatebním
dárku ——ke všeobecné spokojenosti
skončila.

Praktickému provádění křesť. cvi
čeni byl jsem přítomen v Italii v A
Za slavnostního vyzvánění dovedl si.
kněz dítky do ko'stela, kde bylo již
shromážděno zbylé obyvatelstvo. Po
krátké Společné. modlitbě počal kněz
s neobyčejnou rutinou dělitj děti po
4 do lavic, kde zaujaly místó“na kle
kátku. S účastí jsem sledoval, co bude
dál. 'Knčz p0uhým pokynutím ruky
si vybíral z přítomných mladé ženy
a hlavně dívky a přiděloval jim vždy



00 160 00

jednu skupinu dětí v lavici. Nyní po
Čalpfo mne nezvyklý obraz. Z pří-.
prav'ených katechismu počaly dívky
szušet malé přidělence. Při prud
kém temperamentu ltalek brzy byl
tichý chrám proměněn jako v hluč--'
nou tržnici. Dětí hlasitě překotně od
povídaly a nebylo žádnou zvláštností,
že „učitelky“ laičky používaly „pěst

ního práva“. Celé cvičení pak za—
kOnčeno u oltáře P. Marie Lpurdské
"zazpěvu „Ave María“. Případalo mi
“to vše "hodně orginální a mnohdy
bezděky jsem se musel horlivému
Zkoušení í usr'rát. Hlavní “asi užitek
spočívá z opakování katechismu u
dospělých, A to jest dnešní dobou
ji?—těne bezvýznamné.000

Chcete obětovati Svého synka Pánu Bohu
za kněze —'misioná.ře?

Na posv. Velehradě jest „Misijní
ústav sv. Cyrilla a Metoděje“ (čili
Apoštolská škola). Letos ukončen 3.
rok s 31 chovanci. V něm vycl'ováxají
se hoši zbo ní, nadaní, nezka .enélo
srdce a dobréto zdraví za tím účelem,
aby s pomezí Bo í vyrostli v k n ěz e,kteří by některé řeholi
apoštolsky činné šíři lisv.
víru po příkladu sv. apoštolů"
Cyrilla a Metoděje slovemiskutkem.

Máte-li tudíž hocha, jen'f sá m
po takové SIULběBo .í touží a souhla
síte-li s jeho přáním (anebo aspoň
nebudete mu v tom bráníti), dopište
si na Velehrad o b li ž š í zprávy.

Roční příspěvek rodičů na vý
živu je prozatím pouze 600 K. Při

tom spoléráme na pomoc Boží a šle
chetných dobrodinců, nebot ústav vy
dá na hocha alespoň 1200 K ročně.
Kromě toho zaopatří roaiče tyto'po
třeby: Oblek vše—iní,sx áteční a zimní,
po 6 kusích prádla, dvojí obuv, stře
více pro dům, 10 ní potřeby 3 dvoj ím'
povlakem, deštník, kartáče, mycí po
třeby, výlohy na knihy a školní po
třeby. Hoši buďte ve stáří 10—12 let.

Přijímací zkouška do I. třídy
koná se 1. srpna a 13. srpna o 9. hod.
dopol. Hoši přineste? s sebou křestní
list, frekventační vysvědčení anebo
alespoň vposletiní školní zprávy. Nej

vdpp. správce duclfovní, aby Vaším
jménem dopsali na adresu: „Správa
ústavu sv. Cyrilla a Metoděje na Vele
hradě, Morava.“

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým 'I'y sám na
zemí nejsv. 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 nejsv. Srdce blaho—
slavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly &myšlenky,všeliké city a žádostí,
všelíké Skutky i Slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
lndulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
za 0 ch a n u n a si ml a d e ž e 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, naši vlast a národ náš československý!

sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych tě míloval(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!
Pius IX. 1852.) . _

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

Sv. Michaeli, archanděle, svatý Cyrille & Methode, orodujte za nás!
'Heslo apoštolské: Střežit mládež.

Úmysl v září 1919; Povolání & vzdělání křest. učitelů.

(Pokaždé odp. 300 dní
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Vychází počátkem každého měsíce.
Září 1919.. *vvvvvvvvvvvvvvvv Vvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv (fvvvvv vvv

Srdce Páně, budiž s námi, ctnostem svým nás vyučuj, veď nás země pustinamin
ve všech bídách při nás stůj. V službu Tvou dnes odchováme, sebe i své rodiny,

Tobě věrnost přísaháme do poslední hodiny.MV
fVVVWVVVV VVVVVV\/ \ '“

Povolání & vzdělání katol. učitelů.
(Hlavní úmysl.)

' Jakjsme se zaradovali, když dne
28. října 1918 prohlášena naše vlast
samostatnou republikou českosloven
skou! Prapory vlály, písně a hymna
národní s nadšením se zpívaly. Všude
zavládla radost nad dobytou naší
svobodou po tak dlouhém a otrockém
utlačování! Než bohužel tato radost
byla brzy zkalena nastalým bojem
proti sv. církvi, proti našemu sv. ná
boženství. Začátek byl, že uměleckou
a památnou sochu mariánskou na
Staroměstském náměstí v Praze dolů
strhli lidé nejvášnivější. Na to násle
dovalo hned nařízení, ;e náboženství
má býti ze škol vymýtěno. Modlitba,
sluzby Bo:;í a přijímání sv. svátostí
ponecháno na vůli dítek a jejich ro
dičů. Mnozí učitelé hned si pospíšili,
kříže ze škol odstranili a přestali se
s dětmi modlit, do kostela je nevedli
a mnozí i to, co katecheta dobrého
zbudoval v hodině náboženské, hned
zkazili. Již nyní rozvážní lidé naříkají,
kam taková heznáboženská škola a
výchova povede. To bude mládež!
Ani rodiče, ani učitelé, ani sami
zákonodárci nebudou si_ vědět rady
s nevázaností dítekastuduj ícímládeže.

Jak to lze poněkud napravit?
Předevšímjest naší svatou povinností
náboženství naše ve všech školách
hájit a rozhodně žádat, aby dítky ve

sv. náboženství byly dále vyučovány
a ke službám Božím jakož i k přijí
mání sv. svátostí přidižovány a aby
učitelé v tom dětem nesměli bránit a
proti náboženství nepřátelsky se cho
vat. Když máme svobodu, tak máme
též svobodu našeho náboženského pře
svědčení a to si vzíti nedáme. Dále
třeba se postarati o dobré a katolické
učitele a učitelky. Ale jak? Jsou i
nyní katoličtí učitelé a katolické uči—
telky, ale v menšině a mnoho pro své
přesvědčení vytrpí a přece trvají na
svém náboženském přesvědčení. Vše
cka čest takovým statečným vycho
vatelům. Jen aby takových bylo více!
Proto třeba prosit Boha, aby povolal
na školy hodně a křesťanské mladíky
a dívky, aby jsouce sami rozhodnýmí
křesťany, též dítky jim svěřené ná
božensko-mravně vychovávali. Bude
třeba katolických učitelských ústavů
a na nich zase katolických učitelů,
kteří by svou studující mládež vedli
k pravému vzdělaní, k vážení si katol.
náboženství, které se dá dobře sjed
notit s opravdovou vzdělaností. V
této věci má neocenitelné zásluhy
sv. Jan de la Salle, který zakládal
ústavy katolických učitelů a katolické
školy hlavně pro chudou mládež. Uči
teli kněz musí se navzájem podporo
vatí, musí býti oba dobrými přáteli,
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jimž nejen časné, ale i věčné blaho
mládeže jest cílem všeho vyučování.
Jen tak bude mládež zdárná a zdatná,
jen tak bude národ náš silným a šťast
ným, jen tak bude naše republika
Spočívati na pevných základech. Lep

ších a spolehlivějších společníků vé
své péči o výchovu lidu nenalezl by
stát náš,jaku v mužích, kteříjsou nad
šeni duchem sv. Jana de la Salle,
nej lepší síly obětují naději společnosti
— dětem.

OOO
M.Lrio Tmsařova:

a __ Důvěra.

Byť všechno ve hrob klesň,
byť všechno svět mi vzal,
však víru v Tebe;íBoze
by nikdo nevyrvalw
A nevyrve mi nikdy _:
té lásky Boží plamýšz“
byť vše již v dál nii 'prchlo,
já. přece nczou—fáml

Vždyť vím, že Ty mne chráníš,
že řídíš kroky mě,
když nejhůře mi bude
e stulím v lokty Tvé
Po bouři zase klene
se jasná, Slunko, líc,
až život bědný mine,
Ty dáš mi mnohem víc.

Zde v bolu něžně stíráš
mých slzí vřelý proud
57-jednou k Srdci svému
pak chceš mne přivinout.

,5,5
000

O malomocenství.
[JarolímSt. Pavlík.

'.. „im „

Když vypramval sv. Petr set—
níku Kornelimi o KristuPánu, pravil,
že bo;.ský Miscr cl odil po svaté zemi,
všude dobře číně. Vskutku bylo tomu
tak: celý život Ježíšův byl ustavič
ným dobročiněním. l evangelium 13.
neděle podává nám“ důkaz o tom.
Deset malr mocných prosilo “jej 0 po
moc; smiloval'se nad nimi a uzdravil
je. V uzdravení těch malomocných
zříme obraz vyléčení z malomocenství
duše, to jest hříchu, o čemž v tomto
článku uvažovati budeme.

Malomocenství bylo velmi zlou
nemocí. Předně bylo velmi ošklivé,
znetvořujíc obličej a tělo jako nešto
vice a rak. Malomocný byl živou
mrtvolou. ——Ještě hnusnějším je
hřích; on zohavuj e nadpřirozený obraz
Boží v duši naší, takže,.se nevinní an
dělé s ošklivostí od hříšníka-musí od
vráciti. Jsou pokažem (hříšníci) a stali
se ohavnými, hrob otevřený je jejich
chřtán, praví žalmista. Spasitel při

rovnával i farizey s hroby, jež jsou
uvnitř plné hniloby. Hřích zoliavu'je
nejenom duši, ale i tělo. Podívejme
se'jen na pijana; zajděme do nemoc
nice, do oddělení pro nemoce pohlavní,
a zhrozímese telo pohledu. Pozorujme
z'lostnébo človeka. Proč jsi tak zlý a
proč je znetvořen tvůj obličej? tázal
se Bůh Kaina.

Malomocenství bylo i bolestnou
nemocí; samému trpělivému Jobovi
zdála se nesnesitelnou, takže se dal
do naříkání. — l hřích způsobuje
velké bolesti, jsou toduševní bolesti,
výčitky svědomí, jež jsou horší, než
bolesti tělesné. A takove bolesti bude
hřích v pekle působiti. O tom by nám
mohl zprávu pocati' bohatý marno
tratník, lenivý služebník, nemilosrdný
služebník, lost svatební bez šatu sva—
tebnílo.

Malomocenství bylo nemocí na
kažlivou. Malomocní nesměli s dru
hými lidmi spolu bydleti, musili býti
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sami pro sebe. Těch deset malomoc
ných zůstalo proto státi povzdálí, aby
druhých dotekem svým nenakazili.
Zdaž neníi hříchnakažhvým? 0 velmi!
Kdo veřejně hřeší, dává špatný pří—
klad a pohoršení a to jest velmi na
kažlivé. Jeden svede druhého. On na
kazí celé rodiny, celé osady a města,

000000

proti bordelům, proti pijanStví, proti
nevěře? Jak lehkomyslně vrhají se
lidé do hříchu! S.jakou bezstarostností
dopouštějí se smrtelného hříchu, aniž
by pomýšleli na jeho následky. Synu
můj, napomíná nás moudrý Sirach,
střez se hříchu jako hada! Křesťanští
rodiče, vtisknéte dětem svým do duše

000000

000
PŘED OBRHZEM p. MHRIE.

celé země. Mor hříchů přenáší se nej
více tiskem; každá litera špatného
tisku je zpustošujícím bacillem, jenž

nežíčetné duše vrhá věčné smrti v náru .
Jak velice musíme se tedy hříchu

varovati! Dnes se děje všechno mož
né, aby se zabránilo choleře, moru,
neštovicim, úplavici atd.; a co se děje
proti hříchu? Co se děje ku příkladu

velkou ošklivost před každým hří
chem, takjako Blanka, matka svatého
Luavíka. Často řekla k němu: Raději
bych tě viděla mrtvého, než abys
měl těžce zhřešiti.

Malomocní zůstali státi povzdálí
a volali: „Jef-.iši, mistře, smiluj se nad
námi! To stání povzdálí, kde se jedná
o malomocenství duše, má nám při
pamenoutr ctnost pokory, s níž má
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hříšník ke svaté zpovědi přistoupiti.
Pamatujme tedy na pokorněho pu
blikána, jenž povzdálí stál a Boha za
odpuštění prosil. Je v pořádku, když
stojí zpovědnice vzadu, vzdálená od
oltáře; tam je její místo; teprve až
jsme očištěni, odvažujeme se jíti ke
mříží, kdež se podává svaté přijímání.

Malomocní prosili o uzdravení.
Mytéž tak musíme učiniti, Pána Boha
za odpuštění a milost prositi. My tak
sice činíme v každém otčenáši, mod
líce se: Odpust nám naše viny; než i
jinak tak čiřme, modlíce se často přes

_ den: Můj Ježíši, milosrdenství! Bože,
buď milostiv mně hiíšnčmu! Každé
pokropení svěcenou vodou má býti
střelnou modlitbou za odpuštění.

Malomocní měli důvěru k Ježíši,
jinak by se byli na něho neobraceli.
Modlemesei mysdůvěrou,že nám Pán
Bůh hříchy odpustí. Nikdo si nesmí
zoufati k vůli množství a velkosti
hříchů svých; milosrdenství Boží je
bez konce. Odporučuji čtenářům krás
nou a odpustky obdařenou modlit
bičku: „Nejsvětější Srdce Ježíšovo, v'
Tebe mám důvěru.“

Spasitel neuzdravil hned malo
mocně,ale poručiljim: Jděte a ukažte
se kněžím! Až na cestě, když už roz
kazu poslechli, byli uzdravení. Proč se
musili kněžím ukázati, i po svém u
zdravení? Bylo to zákonem přede
psáno. Uzdravil-li se někdo z malo
mocenství, bylo se mu knězi předsta
viti,jenž mělzkoumati, zdali je vskut
ku čist od malomocenství a zdali tudíž
smí se vrátiti do lidské společnosti.

Každému hříšníku nařizuje Pán
Bůh: Jdi a ukaž se knězi; vkroč do
zpovědnice a vyznej se ze svých
hříchů! Kněz novozákonní má větší
moc, než kněz starozákonní; 'l'ento ne
mohl nikoho od malomocenství oči
stiti, ale jenom prohlásiti, že je už
číst — novozákonní kněz může však
skutečně od malomocenství hříchu o—
čistiti, slovy rozhřešujícími: Ego te
absolvo, já tě rozhřešuji od tvých
hříchů! Jenom protestanté jsou toho
náhledu, že duchovní může prohlásiti,
že Bůh hříchy odpustil.

Mnohý křesťan si myslí: Však já

už se sám s, Pánem Bohem vypořá
dám, nepotřebují k tomu žádného
kněze, ja se samému Pánu Bohu z
hříchů vyzpovídám. Takový křesťan
klame sama sebe. Pán Bůh odpouští
sice hříchy hned, když jsme vzbudili
dokonalou lítost,»alejen pod.tou pod
mínkou, že'se chceme z nich později
knězi vyzpovídati. Každý hřích"muší
býti rozsudku ,knězovu podroben, kaž
dá duševní rána duchovnímu lékaři
ukázána; je to přísnou povinností,
pokud se jedná o hříchy smrtelné.

Z uzdravených jenom jeden se
poděkoval, a to nebyl ani žid, ale
samaritán. Nevděčnost druhých bo
lela Spasitele, on si na ni stěžoval:
Zdaž-li nebylo deset očištěno? Zádný
se nevynašel, jenž by se byl vrátil a
čest Bohu vzdal, jak tento cizozemec.
——My máme po sv. zpovědi modliti
se něco na poděkování. Pán Bůh byl
tak dobrotivý, že nám hříchy odpu
stil, kdo ví, kolikráte už. To je větším
dobrodiním, než všechen pozemský
majetek. Je naší povinností, abychom
se vděčnými za to ukázali, zvláště
upřímným se polepšením. Děkujte Ho
spodinu, neboť dobrý jest, nebot“ na
věky trvá milosrdenství jeho. Pěkné
poděkování čteme v žalmu 102.:
Chval, duše má, Hospodina a neza
pomeň na jeto dobrodiní; jenž odpu
stil tobě všechnu nepravost a lojí
všechnu slabost; jenž od zahynutí za
chránil život tvůj, jenž tě korunuje
milosti a smilováním Božím atd. Ale
jak to vypadá s díkůčiněním u mno
hých křesťanů? Zdá se, jak kdyby
Pánu Bohu nějakou milost prokázali,
že přišli ke zpovědi a k přijímání. Mají
tak pilno domů a doma zas začnou s
hřešením, když už ne ten sám den,
tak jistě na druhý den.

Nechtějme se řidití podle těch
devíti malomocných, ale podle vděč
ného samaritána. Nejlepším díkem
vždy zůstane, když se přičiníme, aby
chom zachovávali milost posvěcující,
když se žádného hříchu dobrovolně
nedopustíme a mnoho dobrého za
pokání a náhradu vykonáváme: to
je dík nejenom ústy, ale i skutkem
a do 'opravdy.

OOO
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Poslední soud.
Úvaha ku'svátku sv. Václava.. Píše Ignát Z 11án &1.

My staří se dobře pamatujeme,
že když jsme chodili do národní školy,
byla nám každodenním chlebem ná
sobilka. Ráno i odpoledne před vy
učováním říkávali jsme všichni: „Jed
nou jedna jest jedna, jednou dve jsou
dvě a tak se pokračovalo až se skun
čilo slovy: desetkrát deset jest sto.“
-1nyní, když jdeme okolo školy, často
zaslechneme, že děti říkají ve sboru
násobilku. Jsou zajisté jistá pravidla,
jistá cvičení, jisté věci, jež musí ne
zbytně věděti každý člověk. Protojest
potřebí, aby se jim dobře naučil, měl
je tak vštípeny v pamět svou, by jich
nikdy nezapomněl. Každý z nás dobře
ví, že bez násobilky vůbec nelze žíti,
proto učí se jí ve škole tak. důkladně a
tak pilně. Mohl bych uvésti více po
dobných příkladů ze světských věd,
ale uspokojme se pouze tímto jedním,
s násobilkou.

Jako jest ve vědách světských,
podobně jest i v životě duchovním.
Jsou jisté pravdy, jež nutno stále opa
kovati, vštěpovati v pamět, ustavičně
se jimi obírati. Mám na mysli důle
žitou pravdu, kterou vyjadřuje Písmo
slovy: „Uloženo jest lidem jednou ze
mříti a potom soud.“ K Židům 9, 27.,
což jest totéž, co vyslovil milý Spa
sitel,vypravuje podobenství o hospo
dáři a jeho správci slovy: „Vydej po—
čet z vladařství svého.“ Luk. 16, 2.
Proto napomínal Ježíš ku pohotovosti,
řka: „Buďte připraveni, nebot Syn
člověka přijde v hodinu, kterou netu
šíte.“ Luk. 12, 40.

Burd'mepřipraveni. Již
staří Egypťané měli ve svých ústních
podáních mnohé Zkazky, které znějí
jakoby byly naše. Když někdo zemřel
v městě Memfidě, kde měli hřbitov
nedaleko jezera, zastavil pruvod u
v.ody Vystoupil hlasatel a volal: „Ty
mrtvý, nyní bude tě souditi pouze
pravda a spravedlnost. Tuto není zá;
visti, která by zmenšila velikost tvých
dobrých skutků; tuto opustily tě hod
nosti, úřady, jmění, přátelstvo; tuto

není bázně, která by zakrývala tvé
špatné skutky.“

Jest to zajisté vhodný obraz sou
du který nás všechny očekává po
smrti Světec Václav dobře věděl, že
když přijde před soudnou stolicr bož—
skou, nepomůže mr ani královská
hodnost, ani komonstvo, ani poddaní;
ale pouze dobré., jež vykonal. Věděl,
že pouze pravda a spravedlnost jej
budou souditi.

Kéž i my máme stále na paměti
pravd.,u kterou vyjádřil íak krásně
skladatel hymnu, který se modlívá a
zpívá při každé. mši sv atě za zemřelé.
a započíná slovy: „Dies irae“ „Hněvu
den“. Tam čteme: „Kniha bude při
nesena, v níž vše díla obsažena, je
jich cena posouzena. Na soudě, když
Soudce vstane, vše, ro skryto, zjevně
vzplane, bez trestu nic nezůstane. “

Žijme podle příkladu světce Vác
lava, zachovávejme přesně přikázání
Boží i církevní, zpytujme často své
svědomí, starej me se poctivě, aby che-m
v životě duchovním nešli jako raci
zpět, ale vpřed!

Tak žila zbožná dívka, která se
narodila roku 1823 a jmenovala se
Františka Malvína O'Connor. Zemřela
v mladičkém věku, několik málo dní
po prvém svatém přijímání. Pocházela
z Ameriky, odkud přijela se svou mat
kou do Paříže, kde byla vychována
v ústavu sester Srdce Pána Ježíše.
Každý den přísně zpytovala své svě
domí, zda povolila svým náklonnostem
a neprovinilase nějak? Vše si pilně
poznamenala, každou sobotu srovná
vala své zápisky a počítala, zda se
v něčem polepšila, či snad něco za
nedbala? Tak mohla se přesně pře
svědčiti, jak pokračuje v dobrém.
Hlavně bojovala proti svým chybám,
jimž byla nakloněna, totiž proti ne
trpělivosti, proti přílišné citlivosti a
proti lenosti. Bůh pomáhal její po
ctivé snaze, sílil ji, pokračovala tak
v dokonalosti, že se jí všichni podi
vovali. Byla již prohlášena za blaho
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slavenou. (Helene Pages: Aus Gottes
Garten, str. 426)

Kéž bychom i my často vzpomí
nali na knihu, v níž jsou zapsány naše
skutky, myšlení , žádosti. Kéž jsou po
psány listy, určené pro dobré, kéž
jsou prázdny listy, určené pro záznam
zlého. Nezapomínejme, že na Sfudě,
když Soudce Vstane, vše, co skryto,
zjevně vzplane, bez trestu nic nezů
stane.“ (Dies irae.)

Pos lední soud. Ve starém
Římě byl obyčej, že když byl někdo
předvolán před soud, ubíral se tam
za doprovodu svych nejvěrnějších
přátel. Vyhledal si zajisté k této cestě
přátele mocné, vlivuplné, jednak aby
jejich přítomností byl posilněn a ne
měl strachu předsoudem, jednak aby
přátelé svým společenským postave
ním již nepřímo působili na soudce a
příznivě je naladili.

Když my zemřeme, nebudeme
míti při tomto posledním soudu žád
ného přímluvčího a zastance. Naši

, přátelé, příbuzní a známí doprovodí
mrtvolu pouze ke hrobu, kde se uloží
k dočasnému odpočinku. Dále jíti
nikdo nemůže. Před soudnou stolici
Boží, před níž ihned ro smrtí státi
bude duše“ naše, nikdo nás nemůže
doprovázeti. Dušebude tu osamotněna,
: ama se musí zodpovědět před neomyl
ným Soudcem. Nikdo nebude moci jí
našeptávati anebo raditi, jak zodpo
věděti rozkaz Boží: „Vydej počet 7
vladařství svého.“_. Luk. 16, 2. Při
tomto soudu nikdo nemůže—míti vli
vu, ale můžeme duším, které jsou
odsouzeny do očistce, pomáhati a za
ně se modliti, aby je Bůh přijal brzy
do slávy věčné.

Blahoslavená Armella byla pouze
služkou, sloužila po celých 35 let v
jedné rodině. Již od svého mládí měla
velkou úctu k dušičkám v očistci. Od
svého sedmého roku nezameškala žád
ného všedního dne mše svaté, nej ra—
ději a nejčastěji modlívala se za duše
v očistci. Aby jim mohla pomocí, 139?
drobila se mnohým obětem. Kdo ji
blíže znali, nemohli pochopiti této její
záliby a tázali se jí, proč má k du—
šičkám očistcovým takovou úctu? Tu
říkávala: „Kdybych. pozorovala ně

koho ze svých přátel ve velkém ohni
a nemohl by si sám z něho pomoci a
já bych mu mohla podati pomocnou
ruku, bylo by ode mne nejvýš kruté,
neměla bych ani srdce, ani citu, kdy
bych jej nechala dále se páliti a trá
piti a kdybych jej nezachránila. Proto
jest mou svatou povinností, pomáliati
duším v očistci.“ (Pagés ]. c. str.
129.)

Starejme se, abychom měli útlé
svědomí, mluví-li anebo vyčítá—11něco,
uposlechněme je. Vypra vuje se vživotě—
sv. Olafa, krále švédského, že seděl
jednou v neděli, přijda z kostela se
svými v síni za stolem; naslouchal, o
čem si vypravují. Na nic nemysle,
vzal do'ruky nůž a řezal na stole, uře
závaje jemňounké hobliny „z něho.
Najednou se vzpamatoval; zarazil se
a povídá: „Znesvěcuji neděli, vždyt
řežu dřevo.“ Rychle se sehnul, shrábl
ze země hobliny a aby se podrobil po
kání za přestupek zákona poroučející
ho: „Neděle af svátky zasvěcené svě—
titi,“ dal hobliny na dlaň své ruky,
zapálil je a tak dlouho držel na ruce,
až shořely a ovšem jemu při tom pů
sobily velkou bolest, kterou však sta
tečně snášel. jako pokání za svůj pře
stupek, třeba nedobrovolný. (Pages,
1. c., str. 86.1

Ježíš Kristus radil: „Učiňte si
přátele 2 mamony nepravcstif' Luk..
16, 9. Výroku tohoto používají někdy
lidé nesprávně, jeho smysl jest tento:
Mamonou rozumí se tuto dostatek
jmění, čehož má každý používati, aby
si získal zásluhy pro království Boží.
Má dávati almužnu, podporovati nuz
né, choré, nemocné, zkrátka vykoná
vati skutky tělesného i duchovního
milosrdenství. Kdo tak činí, používá
mamony, jemu příslušné pravým způ
sobem a získává sobě přátele pro
nebe, koná dobré skutky, které j ednou
Bůh odmění. Hlavně měli bychom
všichni obraceti pozornost svou k du
ším v očistci a za ně se často modhti.
Ovšem především máme tak činiti za
duše nám kdysi drahé, milé, s námi
svazkem příbuzenství spojené, ale číň
me tak za všechny duše v očistci a
připojujme k tomu slova: Za ty, na
které nikdo nepamatuje!
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Jednou zazvonil kdosi na -faře.
Protože domácí byli kdesi po práci,
otevřel sám farář. A tu vidí státi
přede dveřmi medvědáře s medvědem,
uvázaným na řetěze. Myslil, že jde
k němu k vůli almužně, proto sáhl
do kapsy a podával mu nějakou ma
ličkost. Ale medvědář kroutil hlavou
a pravil: „Uctivě děkuji, mám něja

00000000
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kou prosbul“ Na otázku farářovu, co
si přeje, odvětil: „Já a tuhle má žena
touláme se světem a živíme jse, jak
se dá. Někdy se nám daří lépe, někdy
hůře. jak již časy jsou. Když někde
více vyděláme, od let dáváme pak
sloužiti mši svatou za „duše v očistci,
na které nikdo nepamatuje.“ Když
nabízeli také tomuto faráři obnos pc

něžní na tento účel, odmítl přijmouti
peníze. Pravil, že rád učiní podle je
jich přání a zdarma. Jenom se ještě
ptal, jak přišli na tuto myšlenku, proč
dávají sloužiti mše sv. na tento úmysl?

Medvědář odvětil: „Já a moje
žena toul-áme se jako žebráci po světě,
jsme Slovinci a jsme dobří katolíci,
věříme, že po smrti budeme věčně
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živi; rádi bychom si pojistili slávu věč
nou. Nevíme, kde na těchto potulkách
složíme kosti své, ale bude to jistě ně
kde, kde nás nikdo nezná a nikdo na
nás modlitbou nevzpomene. Proto,
dokud žijeme, hledáme přátele na
věčnosti, dáváme sloužiti mši svatou
za duše, na které nikdo nepamatuje.
Když pak pomůžeme některým du
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ším z očistce do nebe, doufáme, že až
přijcou do tol oto místa slávy věčné,
buc ou nz m za to vděčný a odmění se
ní m s\ ou piímlin ou Získáváme si
takto přátele na věčnosti. Zajisté tento
nepatrný medvedar nemělté .mamony
mnolo, a hle, jakjišlectetněpoužíxal!

Žijme podle příkladu našelo pa
trona, našel'o přímluvčíl'o v nebi, s'va
télío Václava. Byl šlectetným vlada
řcmsvél'o lidu, plnilsvědomitě všech

' ny povinnosti, které sebou tento úřad
přinášel, ale byl také věrným rod
daným svého Boha, zacl'ovával věrně
vše, co Bůh a jeho církev poroučí. il
svatěa hlavně se často a rád modlil.
Nezapomínej mei my na častou a zbož
nou modlitbu! Optejme se světců, jak
jest modlitba dobrá a užitečná?

Tu na světě, potřebujeme- li něco,
chodíme vždy tam,. kde nám mohou
pomoci. Potřebuje-li rolník nějakou
správku u vozu, jde ke kolářovi a ni
koliv ku krej čímu. Roztrhala-li se nám
obuv, jdeme prosit o správu k obuv
níkovi a nikoliv ku kováři. Pomůže

'tedy a dobře poradí pouze odborný
řemeslník. Chceme-li se něco dozvědět
o modlitbě, chceme-li se přesvědčiti,
jakjest užitečna,jak se mámemodliti,
otažme se o radu u světců, poradí
nám nej lépe, jsou přece odborní znalci
modlitby.

O

Mmic Tes; řová:

Svatý biskup Alfons Liguori ze
mřel v požehnaném věku devadesáti
let; ku konci svéto života, když ne
mohl ani čísti ani nějak se zaměstná
vati,stále se modlil; říkávalo modlit
bě: „Všichni svatí modlitbou se stali
svatými; všicl'ni zavržení došli k věč
né záhubě, protože se nemodlili.“

Veliký lidumil kněz Josef Bene
dikt Cottolengo, který míval ve svých
ÚSÍ'Mech nejméně tři tisíce chovanců,
\e všech potřebách, v každém žalu a
protivenstvích bral útočiště k. mod“
litbě. Nejraději a nejčastěji se modlil
v noci, modlitbou nabýval útěchy. A
jak lidé věřili v pomocjel 0 modhtby,
stůj tLto následující důkaz: V Turíně,
kde bylyjeho ústavy, nazývané „Malý
Df.“,m leZN ah lidé: V, ,Malém Domě“
nepotřebují zádné lékárny Kdyby na
lili do láhviček pouze vodu a Cotto
lengo ji požehnal a nad nimi se po—
modlil, vydaly by zajisté tolik jako
nejdražší lék. — Někdy se modlil i
čtyry rodiny bez ustání. Staralsetaké,
aby ]eho ctovanci se rádi a často mod
lili. Z nařízení každodenně byli při
tomni dvěma mším svatým a Cotto
lengojim každý den kázal. Milovaltéž
společnou modlitbu, o níž tvrdil, že
jsou to kola, která působí, že jeho
ústavům se dobře daří, jinak by za
krněly a zahynuly.

0 3

Před svatostánkem.
—O,plcsej duše má,
Bůh Tebe objímá
a vznes se vzhůru
až v nebes .jasnou báň,
svou vlhkou osuš skraň
a. S:;čela chmuru.
Tak jako slunka svit
když ranní rosy třpyt
své perly střasá,
je v páru promění,
tak v lásky plamen
hruď znova _jásá.

O, ohni horoucí,
slunce mé přeskvouci,
Ježíši sladký
mi v páru všechno změň,
ať mine jako sen
život ten krátký!

Přej žíti Tobě jen,
_tiš vzdechů bolný sten
Pane můj drahý!
až mine žití čas,
nechť Tvojí slávy jas
mi zaří l_blahý!
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Batmana—:

Stáří čilí životem vzhůru.,
Coj e dnes. vpravdě histori-e? Sbír

ka listin, svazek aktů, místo aby byla
knih-ou lidstva. A dějepisec?- Pouhý
soudní písař, místo aby- byl prvním
ze soudců, vyšetřovatel a lhostejný
zapisovatel“ událostí, jichž osnovatelé
jsou pouhé loutky pohybované nit
kami Skrytými v neproniknutelném
temnu pod nimi, ve strojích.

Cítíš, bratře, sklon k fi loso
fii? Máš ji rád? A kdo by nebyl
trochu filosofem ve věku, o. němž ře
čeno, že „nejlepším člověkem jsou
mladé pocity a staré myšlenkyř“ By
lit jsme, jái ty, nadšenými žáky oné
vznešené filosofie,“ o níž napsal-Jou—
bert: „Nemám- rád filosofie ani o
čtyřech ani o dvou nohách, chci, ab y
lítala a zpívala.. A i když chodí, člověk
cítí , že má křídla.“ — “Filosofieducha
(napsal Caro), tot naše vpravdě ná
rodní filosofie, jež jediná odpovídá
světlému, přímému, .-povz_nešenému
duchu francouzskému. Dnes naše filo
sofie mluví anglicky se Stuartem. Mi1
lem, Spencerem, Huxleyem. Mluví ně
mecky s Kantem, Hegelem, Hartman
nem. Je to hrubá mluva materialismu.
Nepraví se.už „duch“,_nýbrž „mozek“,
nemluví se už o idejích, nýbrž o hyb
ných silách, psychologie je pouhým
odvětvím fysiologie a biologie . . . Co
je nám, bratře, 'do celé té hmoty u
věku, kdy naopak vše v nás má se
odnášet k duchu vzhledem k blíz
kému našemu odchodu do kraje du
chů.? Coby tato filosofie prospěla tvé
radosti, tvému klidu, štěstí, spasení?
Zaslouží-li vůbec jména filosofie, je-li
pravdou, že „býti filosofem znamená
naučit se umíratř“ '

Filosofie, která nás, tomu naučí,
již třeba číst a dle níž především třeba
žít, tot ona, k-níž nás poz-vedla vyšší
škola, která z“vědy té učinila ohro—m
né-panorama, zavírající v sobě-soubor
všech věd, která spojovala jejich vr
choly s pravdami zjevenými, čímž do
spívá až k bohovědě. .Tot moudrost
přírody, moudrost milosti a moudrost
slávy. Tuto nádhernou trojdílnou mál—.

(Část další.)

bu ukázal nám náš učitel, pravý t_o
učitel, než počalsvé konference o filo
sofii křesťanské, na něž co živ budu
nezapomenu. Ale který“ věk našeho"
života hodí se líp k takovému roz
hledu shora, ne-li naše stáří?—A která
příznivější hodi-na, ne-li hluboké ticho
večera, kdy duch nabývá Znovasvých

_sil k rozpětí křídel?
Poesie, literatura, t_ot pro kmeta

přátelé vždy mládí. Neříkalo se, že
každý je ze tří, čtvrtí básníkem? U
mírá mlád, pravda, jsa udušen prósou
životního zaměstnání., Ale později _se
vzkřisí, přinese v naše stáří svěžest
někdejších dojmů, jako vracívá se
někdy ranní vánek koncem dne, Po
hladit, občerstvit naše rozpálené čelo.

Je to nejprve poesie přírody„ ve
liké přírody. hlavně přírody na pod
zim, za večera: záře zapadajícího slun
ce, bledé loučení světla, návrat z polí ,
zvuk „zvonu, jenž v dáli lká nad
umírajícím dnem'í Má studovna je
obrácena k západu, ale mě myšlenky
_Sltam libují. *

Ale myslím také poesii zachyce.
nou v knihách, a_f'prósou či veršem,
výmluvností či uměním. Kmet bude
tam hledati- svou zábavu, pak—.lina
jde obraz duše co nejintimnějších
stránek, radostných vznětů či bolestí,
najde svůj ideál a své naděje, půjde-li
o nejvyšší statky. Praví básníci ti
jsou, kteří v nás dovedou rozechvěti
strunu lidskou i nadlidskou, non
mortalesonans, zpívající0 ne
smrtelnosti. Tabývá přístupnější. v
osmdesátém roce víc než ve dvacátém
pátém.

Ale nutno doznati, pořídku, velmi
pořfdku—je takových bohonadšených
mistrů, jichž úder vyloudí z loutny
takové božské. zvuky. Máš, bratře;
rád dnešní. básně? Já mám „neveselý
dojem, že v posledních padesáti le
tech nezrodila Francie básníků, pra=
výchjásníků. '

Určení materialistické, z něh0ž
povstal realismus v- literatuře, je asi
jedna z příčin „toho zjevu. Spíše na
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jdeme ještě veliké básníky mezi ně
kterými z našich prosaiků. Čtěme..
tedy, bratře, prósu.

Ale budou-li všichni-, at romano
pisci či básníci "z prosaiků, poctivými
společníky, hodnými velebnosti tvých
starých let? Současná „literatura je
les hluboký, hustý, bujný. Má své
nádherné hvozdy, ale má také své
bažiny, skrýše divokých šelem. Až
příliš často namane se nám kvetoucí
strom s „květy zla“. jichž vůně otra—
vuje .Pod takovým stínem nevyhledá
si stáří své místečko odpočinku, i ten
stín je Smrtonosný. Není věku, který
by byl. proti němu obrněn. ó, příteli,
jak hnusný j'e kmet, jenž má tak
malou vážnost k sobě samému, že
bývá překvapen, jak zatoulává se
večer v takové zahrady svůdné Ar
midyl . ' .

V předmluvě ke své knize „Král
Voltaire“ pečlivě varuje Arséne Hous
saye čtenáře takto:_ „O tomto muži
mohu říci s básníkem: Nikdy še ne
posaďte v jeho stínu. Prodlel jsem tři
měsíce ve stínu tom, ale nestal jsem
se jeho přívržencem, nebót nález-ím
k těm, kdOž míní, že nej lepší, co je
v duchu lidském,_je přece stránka
božská.“

Třeba-li vám poesie zdravé, jež
není k necti, poesie vznešené, jež po—
vznáší, literatury vydatné, která živí
a'přispívá- k vašemu rozvoji i okouz—
luje, tot z brusu nová poesie, která
se teprv rodíz'po es i e—v ěd y.

Nemíním slovem tím techniku
věd, ale myslim odhalení, která nám
přinesla vzhledem k vesmíru,-jakým
skutečně jest, k jeho ohromnosti, si
lám, souladu, zpřízněnosti jevů, di
vům pořádku,;života, krásy, zázra
kům oblohy i země, jevícím se v ne
konečně velikých'tělesech' i pranepa—
trnem prášku, a to vše podáno slohem
,větlé, prosté pravay, jaká jedině
svědčí těmto velikým věcem. Onjr pějí
vlastní svou chválu. Jak mizí u srov
nání s těmitoobrazy života veške
renstva, nedím ani dětinské zkazky
mythologické, ale i tradiční a aka
demické popisy obvyklých druhů li
terárních! Vše zůstává daleko za sku

tečností. Tu vznešenost věcí'postrá

dati smí nadsázky slov. Tato mluva
zároveň vědecká, filosofická i básnická

“teprve se tvoří, její jest budoucnost.
_ Veliký A tu p e r e byl básníkem.

O tom svědčí krásné strany, které na
psal jeho životopisec. Je básníkem
svým životem, jenž sám byl dlouhou

básní, gílem idylou, dílem elegiískoutruchlo rou. Byl básníkem v duši své,
nebot „události života působí na ni
dojmem živým a okamžitým, hudební
modulace vyluzuje mu'slzy, malebný
kraj unáší jej nadšením.“ Byl básní
kem ve svých vědeckých odhadech,
které vytrysknuvše zprvu _zideje vy
tvořené obrazností, byly potom stvr—
zeny positivními fakty a uskutečnily
se v geniálních objevech. Jako filosof
je promyslil a jako básník je uvedl
ve skutek.

Mluviljsem o knihách a o četbě,
nej menoval však j eště knih po výtce,
bible. O'té by bylo mnoho povídati.
Řeknu o ní pouze, že j e zároveň vším,
co jsme právě vypočetli: historií, filo
sofií, poesii, výmluvností i dramatem,
a jak vznešeny jsou jejimyšlenky,
její slova! Řeknu ti, bratře, tolik, že
je to právě kniha pro starce, a s ja
kými postavami kmetů setkáš se v ní!
Patriarchové, Noe, Job, Abraham, Ja
kob, Josef! Soudcové a proroci: Sa
muel, Eliáš, Isaiáš, Daniel! Velekněží
jako Oniáš, staří mučeníci jako Ele
azar! A potom staří zajatci, jako To
biáš! A zeptal bych se tě: Nechtěl bys
se na těch stranách Písma zase shle
dat se starými a velkými přáteli svého
dětství, poslechnout jejich naučení.
kterak nutno se stařit, jak třeba u
mírat? Mně aspoň připomíná kniha
ta dny, kdy nám z ní dobrá naše ba
bička ,čítávála podvečer leckterou ka
pitolu. A po čtení zavřela knihu, ne
chávaj íc v ní své brejle, aby byly zna
mením “stránky příštího čtení. Vnu
kové její podivovali se jménům osob,
bývali dojati i ohromeni vypravová
ním, a vidouce ji tak stařičkou, ptá
vali sejí.: „A viděla jsteje, babičkoř“

' * * *

Všichni staří lidé rádi čtávají, ně
kteří i psávají. A tot druhý, i důleži
tějš'í'úkol posledních let života. Jedni
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budou“psát'pro veřejnost, jiní“pro d'ů
věrný krOužek rodiny či přátelstva.
Oněm bude to povinnosti, těmto zá
bavou, útěchou, zadostčiněním, možná
i potřebou, všem pak blaživou cvičbou
jejich schopnosti, omládnutím. Maxi
me du Camp vypráví: Ptal jsem se
00
QO

00
iu BOŽÍ

kdysi Micheleta: Jak to, že zůstáváte
i při svých bllých vlasech stále mlád?
Ukázal mi na svůj kalamář a děl
svým krásným, zvučným hlas em: Tot
moje zmlazuj ící studánka!

Tedy nejprve povinnost práce, po-"
vinnost,jej1ž promlčení ani léta ne
mohou prohlásiti, povinnost, kterenic

nemůže omeziti, jedině nemohoucnost.
A jsou lidé, u_nichž nemožnost na
stává teprve v hodině posledni. U
věku sedmdesáti let skládá Sofokles
svého Oedipa z Kolonu, jsou
nejobdivuhodněj ší, nejplastičtější, svr
chovaněnáboženskoutruchlohru, která

00

MU KY.

ani po dvoutisícletí nemá vrásky sta
roby. '

V předvečer svého devadesátého
roku 'podává Michel Angelo papeži
model basiliky svatopetrske v Římě.
Tehdy také píše své poslední poesie,
které bys dle tvrdého složení a zlo
meného zvuku pokládal za volný pře
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klad nejkrásnějších žalmů Davido
vých.

Zda neptá-vil; Pán v evangeliu-:
,.,Pokud je den-, třeba- p—racova—ti,nebo
přichází. noc, kdy nikdo už nebude
moci _dělatiř“ To—právě pro nás starce
je napsáno. 

_ Povinnost práce trvá zvláště,je-li
práce ta zápasem p ro a ris et fo—
cis, za oltář a krb rodinný, jako za
našich dnů. Tu stává se péro mečem.
A péro nás starých lidí, náš „meč
není ještě určen pro pochvu. Onen
„chabý oštěp bez průrazu“, jejž vrhla
ruka královského- kmeta Priama, po
sloužil aspoň: k tomu, aby ukázal cíl
mladým obhájcům města jeho synům:

Nám vys loužilcům-místo v bitvy vel-ké
. deni

Nechť odejde, kdo snad-'je strachem
' zachvácen!

My stát chcem. do konce, jak velí
povinnost

a celý večer hledět chceme, boje, díla,
kdy jenom hodina už z celeho dne

zbyla:
málo to k vítězství , však k dobrým

činům dost!

Je to povinnost a štěstí zároveň,
dokonat a vidět ukončeny práce na
čaté. Tu myslím na Alberta Sorela,

který na konci;svéhodíla: Evropa
a R ev o lzuc e napsal dvě data, po
čátečné a konečné: 1874—1904.. Po—
tom- napsal svému synu-_ „Tot slav
nostní-. datum v mém životě. Napsal
jsem poslední; řád—eksvého díla. Nyní
propouštíš: fslužebnika svého, Pane!
Mohu odejít. Ty pak můžeš poslat
rukopis do tiskárny... Vykoná, co
bude moci. Jak je, znamená 28 let
mého života, jež jsou v něm uloženy.
Jaká to práce! Jaká to však podpora
v pokušeních, v zoufalství při nena
hraditelných ztrátách, i kdy jsem sám
o sobě pochyboval: propast duše, která
budí závrat, sotva v ní člověk po
hlédne, a kamž pohlížet stále je po
koušen. A kdyby jiného nic, kniha ta
byla družkou mého života a zároveň
mým pokrmem na cestě. Bude-li ko—
mu něčím lepším? Snad trochu světla,
jež by zasvitlo tu a tam z některé
strany, zákmitem rozumu,; duše toho,
jenž cítil drobet své lidství? Toť vše,
čeho si může při vrcholné ctižádosti
vosti své přáti muž, jenž prožil svůj
věk z'pytováním lidské přirozenosti a
tím se sytíl.“ '

Tři leta potom Albert Sorel ze
mřel. A zemřel jako křesťan maje
věku svého šedesát pět let.

(Pokračování)

opic 0

Marie Tesařova:

Marii Panně.
Sladká naše Pa,-ní
shlédni na své děti,
když Ti srdce nesou
lásky vc oběti..

Skloň se mile s nebo,
Přijmi oběť naši,
Ty nám za. ni skybneš
Statky nad vše —dražší.

A vše, co se- v srdcích
děti. Tvojích kryje,
nechť se změní v lásky
sladké melodie. " '

U Tebe tak blaze,
vždyť jsiffnaší' Matkou

ochraňuj nás vezdy
žití cestou vratkou.

A ta. srdce naše,
jež jsou. jenom Tvoje-,
pohřiž, Matko drahá,
ve své lásky zdroje.

000"
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Jan Hrubý, T. J.:

Dějiny pobožnosti k B. Srdci. Páně.
l.“ Od prvních století křesťanských až

do zjevení bl. M. M. Alacoque.

Jako z drobného & nepatrného
seménka, padne-li v úrodnou půdu,
vyrůstá nejprve malá a útlá rostlinka,
jež však stále mohutni, až po dlouhých
letech vzroste v mohutný, košatý &
rozložitý strom, který vzdoruje a odolá
prudkým větrům a bouřím, v jehož stínu
se mile odpočívá za letního úpalu a
vedra — tak i pobožnost k nejsvětěj
šímu Srdci Pána Ježíše ?. malých, ne
patrných počátků utěšeně se rozvinula,.
zmohutněla a rozšířila se po celém světě
katolickém. Dnes možno říci, že není již
téměř ani jediné farnosti katolické, do
které by nebyla již pronikla blahá zvěst
o božském Srdci Páně. V Evropě i v
Americe, v polodivoké ještě Africe,
v Asii a Australii, na ostrovech všech
oceánů a moří má nejsladší Srdce
Ježíšovo celé řady a šiky horlivých &
oddaných ctitelů, kteří je vzývají a
k němu se utíkají, kteří je vděčně velebí
a rozšiřují úctu a lásku k němu. A
božské Srdce jim žehná přehojně;pobož
nost a úcta k němu, dílo to jistě Boží,
vydává v duších věrných a jemu oddaných
čím dále tím více krásného, výborného
ovoce," ozařujíc svět svým světlem a
zahřívajíc jej svým teplem.

Pobožnost tato však, která zvláště
ve století našem & v druhé polovici
století minulého tak utěšeně se rozvinula,
rozšířila, tolik srdcí si podmanila' a
tolik požehnání přinesla jak jednotlivcům
tak i celým společnostem, n'e ní
pobožnost úplně nová. U'cta
k Srdci Páně je tak stará,
jako církev sama. Svůj po
čátek má na Golgotě. Když
na ní mezi nebem a zemí pro spásu
lidstva umřel sám Bůh v podobě lidské
smrtí nejbolestnější, když již dotrpěl
a svatá hlava jeho se naklonila, šel

-římský vojín, Longin jménem, který
chtěje se přesvědčitosmrti Ukřižovaného,
otevřel kopím jeho bok, z něhož „hned
vyšla krev a voda:).“ Hle otevřen tu bok,

1) Jan 19, 34.

otevřeno skutečné Srdce Pána Ježíše,
aby nám zjevna byla nesmírná láska,
jakou nás miloval Bůh a spolu člověk,
náš Spasitel; otevřeno Srdce jeho,
abychom měli k němu přístup a v něm
mohli bezpečně se ukrýti a odpočívati.
Ti pak, kdož stáli pod křížem, Panna
Maria, sv. Jan, sv. Maří Magdalena,
pokládají se za první ctitele B. Srdce.

Sv. Jan, „jehož Ježíš miloval“ a
který při'poslední věčeři „spočinul na
prsou Ježíšových“,1) nepochybně čerpal
onu hlubokou znalost božství Kristova,
jak učí na př. sv. Augustin, z lásky
nejsvětějšího Srdce Páně; proto. též
on jediný ze všech evangelistů, tento
vysoko se vznášející orel, mohl hned
na počátku svého evangelia povznésti
se k výšinám nebeským, až k samému
Bohu a začíti slovy: „Na počátku bylo
Slovo, a Slovo bylo u Boha a Bohem
bylo Slovo“.2) Na Srdci Páně naučil se
zajisté také tento apoštol a učitel lásky
Boží onomu pojmu, oné definici Boha:
„Bůh jest láska“;3) tam naučil se též
velikému a nesnadnému uměnípoznávati,
pronikati srdce lidská a získávati je
pro Boha.

V následujících stoletích setkáváme
se s některými otci církevními a význač
nějšími spisovateli, kteří také uctívali
Srdce Spasitelovo. K nim patří na př.
Origenes (1-254), sv. Jan Zlatoůstý, slavný
a veliký patriarcha cařihradský (1-407).
A sv. Augustin, veliký biskup hipponský
('I—430) a jeden z největších církevních
otců západních, zanechav hříšných cest
svého mládí a bludů—'manichejských,
v nichž vězel po devět let, nalezl
pravý pokoj v Bohu, na Srdci svého
Vykupitele. Sám o tom svědčí:') „Lon-gin
otevřel mi kopím bok Kristův; i vešel
jsem a odpočívám tam bezpečně“. A
jinde takto touží: „Každý národ a každý
jazyk nečht vyznává a volá: Mílujme
vždy, milujme Srdce Ježíše nejsladšího.
O Srdce, zdroji vody živé, dej mí

1) Jan 13, 23; 13, 25. 2) Jan l, l. 3) 1. Jan
4, 8. 4) Manuale c. 23.
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napíti se uzdravujícího nápoje, jenž
tryská z Tebel“

Ve všech téměř prvních stoletích
křesťanských setkáváme se s ctiteli
božského Srdce Páně; jsou to 'však
jen zjevy ojedinělé. Počet množí se
teprve od 12. století, od té doby, do
které spadá právě rozkvět katolické
mystiky. .

Bylo to za neblahých válek Hohen
štaufů s papeži a v době následující.
Války ty přivedly obě ony největší
moci, které si měly navzájem pomáhati
a se chrániti, o všechnu téměř důstoj
nost, vážnost a moc. Bůh sám obě
strany přísně potrestal: papežové dostali
se do zajetí avignonského, rod hohen—
štafský po meči byl vyhlazen avNěmecku
nastalo hrůzyplné interegnum. Zlořády
zavládly ve státě i v církvi. Smutný
je pohled na tehdejší dobu, v níž vše
vřelo, v níž vládlo násilí, pěstní právo.
Nikde nebylo jistoty a bezpečí; všude
jen'hrůza, zkáza a bída, vše v troskách
a ssutinách. Našly se však ještě v dobách
těch ponurých a plných zlořádů duše
šlechetné, které patříce na bouří, jež
zuřilakolkolem, víc a více se uzavíraly
v sebe, nad bídu a hrůzy své doby
povznášely se k výšinám, k nebesům,
které úzce se spojily s Bohem a k němu
přilnuly. Duše ty oddávaly se životu
rozjímavému, mystickému, který jim dal
zapomínati na vše vůkol; počet jich
stále . vzrůstal. Život _takový touží
po nejvyšším, nadpřirozeném spojení
s Bohem, jehož za neobyčejných milostí
s hůry udílených snaží se duše dosíci
věrným spolupůsobením všech svých
sil, schopností a mohutností milostí
Boží dotčených avzpružených. Ne;vyšší
spojení duše s Bohem záleží v nevyšší
lásce, k níž ji „milost Boží pobádá a
vede po známých třech stupních, totiž
cestou očištění, osvícení & spojení. A
toto povznesení duše na takovou výši,
duše, k níž Bůh se snižuje, k níž mluví
a již přetvořuje, toto spojení člověka
s Bohem v lásce slove mystika. Obyčejnou
cestou k tomuto tak úzkému spojení,
ano splynutí člověka s' Bohem v lásce
je modlitba, pro nižší stupeň spojení
toho modlitba rozjímavé, A věru, kdo

pozorně přemítá a rozjímá o lásce
Boha svého, kterou dává na jevo při
stvoření, vykoupení a oslavení svého
tvora, ten jistě zahoří ve svém srdci
čistou, svatou láskou k tak dobrotivému
Bohu. Jakoby středem důkazů lásky
Boží k nám tvorům je tajemství vtělení
Slova věčného. Rozjímání o tomto ta
jemství, o nekonečné lásce Syna Božího,
která ho nutila a pobádala, aby se tak
velice snížil a vzal na se podobu
svého služebníka, rozněcovalo vždy a
zapaluje až dosud v srdcích lidských
onen oheň, o němž Kristus Pán sám
praví, že proto přišel, aby jej na světě
roznítil. Proto také ony rozjímavé duše
hroužili se do hloubky nesmírné lásky,
kterou v sobě skrývá tajemství vtěleného
Slova Božího a celý život Páně. A
rozjímajíce o jednotlivých tajemstvích
života Pána Ježíše pronikly a dospěly
až ke zdroji lásky jeho — k Srdci
Pána Ježíše, jež od prvního svého
počátku vzňato bylo a hořelo láskou
tak nekonečnou, láskou Boha věčného
ke svým tvorům. Rozjímáním života
Páně vedlo je na horu Olivetskou a
dále na Golgotu; tam pozorovali duši
Spasitelovu, zarmoucenou až k smrti, tu
pak viděli a pozorovali otevřený bok,
ránu v boku Spasitelově. Tak dospěly
tedy rozjímáním o bolestech a mukách
Pána Ježíše až k Jeho vnitřním bolestem,
až k mukám božského jeho Srdce.
Láska, kterou nám dal najevo ve svém
utrpení, přivedla je k němu.

Tento duševní pochod myšlenkový
není prostě vymyšlen; spisy mystiků
svědčí o jeho skutečnosti. Pán Ježíš
sám je často vedl k svému Srdci
v exstasích & viděních, otevřel jim
nejsvětější Srdce své a ukázal jim
poklady své lásky v něm skryté.
Poukazuji jen na sv. Mechtildu. Kdysi
byla pohroužena do rozjímání o nesko
nalé lásce Pána Ježíše; v něm dal jí
poznati, že z přebohatého jeho _Srdce
pramení všechny milosti, jež Bůh lidem
uděluje, každému dle jeho schopnosti.
Zároveň ukázal jí své B. Srdce, jež
zářilo jasněji než slunce a na všechny
strany vysílalo jasné paprskyř) (P. d.)

') Opera Spiritualia lib. 2. c_. 18,000
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Jiří Belanger.
Život napsaný P. Aniganem podává Jan T a g 1i a f o r r o.

(_Pokračování.)

Dne 31. září 0 3. hodině odpolední
odjeli. Ve chvíli, kdyjeli přes hranici,
modlili se růženec, pak večerní mod
litbu, neboť bylo již pozdě. Teprve o
půlnoci dojeli. Nový dům zasvětili
Panně Marii růžencové. Hned po pří
chodu v noci vrhl se zbožný novic—
mistr k nohoum Matky dobré rady a
odevzdal jí po vroucí modlitbě klíče
domu a doporučil ochraně její srdce
všech, kteří opilstilivlast, aby zůstali
věrni jejímu božskému Synu.

Novic0vé byli tak šťastni sdílet
lůžko s Ježíškem. Nábytek ještě ne
dojel, a po několik dní museli se spo
kojit otepí slámy a přikrývkou. Jenom
P. Belanger byl k nemalé žalosti své
nucen, přijati měkčí lůžko, protože
slabé zdraví jeho toho nutně/potře
bovalo. Na druhý den, dříve než začali
s úklidem, shromáždil P. Belanger
svoje děti v malém, nejméně spust
lémsále. kde složili bedny a zavazadla.
Obraz Matky dObré rady'zavěsili nad
necem, postavili po obou stranách po
kousku svíčky, každýr poklekl, kde
mezi balíky bylo místo, a modlili se
růženec. Zbožná osoba, která oknem
zahlédla tento obraz prostý, vypravo
vala, že byla tím až k slzám dojata.
Tato pobožnost dovršená novým za
svěcením noviciátu a odevzdáním klí
čův paní toho domu, Panně Marii. ob
čerstvila a posilnila všecka srdce. Hor
livě a důvěrně chopili se práce.

Teprve dne 4. října došel nuzný
nábytek. Složit ho, bylo nesnadnější,
tak ho naložit, protože počasí bylo
škaredě. Otec neopustil dítek; nehledě
na svou churavost řídil všecky práce
j ejich, pomáhal jim. povzbuzoval je
slovem i přítomností. Litoval toliko,
že jim více nemohl pomoci. Ale byl
mezi nimi, to byla nejmocnější po
bidka a nejlepší útěcha.

Konečně nadešel svátek Panny
Marie růžencové, den duchovní ra
dosti a oddechu pro všecky. Blízko
vedle slamníků svých dětí sestoupil
Spasitel poprvé do jesliček, protože
vlastní kaple nebyla j eště zařízena.

V ten den modlili se velmi mnoho
Zdrávas Maria, aby v domě tomto
nikdy nebyl spáchán těžký hřích; ne
bot i v největších obtížích &nesnázích
nezapomínal nikdy na čest a slávu
svého nebeského Otce.

Po několika dnech psal svým
dítkám do Říma: „Od první mše
svaté nás již neopustil Pán Ježíš.
Jsme klidní a šťastní, a Pán Ježíš
v nejsvětější Svátosti zdá se býti Je
žíšem spícím, ale j est Ježíšem bdícím,
jak víte, vy, kteří jste měli štěstí za
ložiti v noviciátě obě veliká díla tý
denního nočního klanění a svaté ho
dinky.“ Vždy se u zbožného kněze
jeví snaha připisovati svoje zásluhy
jiným.

Novýdům,bývalýklášter mnichů
augustinianských, měl ráz vážnosti &
chudoby, což se neobyčejně líbilo
novicmistrovi. Jsa naskrz řeholníkem,
miloval vše, co přibližovalo k životu
klášternimu. Přálsi, aby všude vládla
přísná chudoba, jenom s kaplí činil
výjimku. Tato byla prostým, holým
sálem, ale zbožný kněz pečoval, aby
Pán domu ctí byl obklíčen, jeho pří
bytek měl co nejnádherněji býti u
praven. Sám bděl nad výzdobou, kte
rou svěřil odborníkům, a činil více,
než dovolovaly prostředky. Počítalna
velkomyslnost zbožných, štědrých o
sob, které ho vskutku neopustily.

Již po několika dnech psal pře
štasten: „Naše malá svatyně od vče
rejška již j est Pána méně nedůstoj na;
okolí oltářejest vzácné a vkusné, zdá
se býti podobným oltáři na zelený
čtvrtek. To nám pomůže k sebranosti,
abychom se dobře modlili.“

Jakmile se zotavili z námah ve
likých, opět zachovány všecky zbožné
zvyky. Pak se horlivě připravovali
k duchovním cvičením, jež měly pře
cházet každý rok noviciátu. „Začali
jsme devítidenní pobožnost jako při
pravu na duchovní cvičení,“ psal P.
Belanger knězi, jenž je měl ekonati.
„Dvanáct až patnáct novicu koná
každý večer svatou hodinku. Nalez
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nete duše, kterým třeba znova se po
hřížit do klidu, mlčení a lásky k Bohu,
jimž však neschází dobrá vůle.“ A
v obvyklé své pokoředodává: „Pokud
možno i já budu hledět se sebrati a

O\

Marie Tesařova:

Čím slavíku jest tichá houština,
čím čilé rybce vody hladina,
tím duši mé jest Srdce Ježíše,
zde blahéžchvíle kynou nej výše.
Když zásvit štěstí v duši zaráží,
když bolest vpíše znak mi ve tváři
ve chvíli štěstí, v žalu hodině.
se srdce moje k Němu „přivine

O

O

O

budu Vás prosit, abyste se'ujal ubohé
mé duše. Trpím velice v nynějším
stavu.“ Stav jelto byl stav vyprah
losti a čisté víry, jaký Bůh dá duším,
jež chce vésti k vysoké dokonalosti.

(Pokračování)
o

Srdci Páně.
Když láska Tvoje V duši zavěje,
tu svatý klid a. mír tam naseje,
pak Slavičí si píseň zazpívám:
prd-_Tebe žiji, pro Tě umírám.

O, Srdce Páně, moře milosti,
Ty nevyvážná. studni blahosti
v Tvém Jezu drahý, lásky objet
chci dřímati, jak slavík na snětí

Oi

Obrázky z katolických misií.
Podává. Maxmilian Weinberger.

Hladomor v Africe.

Jak známo, byla světová válka
zavlečena i do Afriky, kde se osadní
vojska Angličanů, Francouzů a Bel
gičanů utkala v boji s německými po
sádkami v německých osadách. Ko
nečný výsledek byl, že bylo německých
osad dobyto, ale následky války byly
neméně hrozné nežli v Evropě, ba
možno-li ještě hroznější. Zprávy misio
nářů líčí tamější poválečné poměry
děsnými barvami.

Také katolické missie válkou mno
ho utrpěly; Missijní budovy, ústavy,
školy, nemocnice atd. byly pobořeny,
missionáři zajati, francouzští do osad
ního vojska zařazeni,jiní domů posláni
a jinak rozptýleni. Toliko nepatrná
část missionářů směla na svých sta
nicích zůstati a duchovní správu dále
vésti.

Zvláště smutný je stav katoli
ckých missií , missionářůi domorodých
křesťanů v býva-lé německé východní
Africe. Zprávy odtud docházejí s vel
kým opozděním a jsou většinou zprá

, jistý missionář z Kvandy, kterážto

vami Jobovými. Tak na př. oznamuje

krajina hraničí s belgickým Kongem,
že tam vypukl strašný hladomor.
„Bída,“ píše, „kterou jsem viděl, je
srdcelomná. Cesty jsou pokryty mrtvo
lami a nikdo nemá tolik odvahy a síly,
aby je zahrabal.“

Podle dopisu jiného missionáře
povstal hladomor aspoň částečně pro
to, že belgické vojsko na pochodu kra
jinou všecky potraviny snědlo anebo
s sebou odneslo. Zmíněný missionář
píše: „Kudy Belgičané táhli, tam není
k snědku ničeho. Černoši vůbec 'ne
mají nikdy žádných zásob, ježto se o
budoucnost nestarají. Všude viděti
děti, které na kostru zhubeněly;-ubohé
neměly ani přístřeší, ani potravy, ani
oděvu. Bohužel neměli jsme sami ni-' '
čeho a musili jsme, ač s těžkým srd
cem, ponechati je jejich osudu, t. j.
smrti hladem.“

Domorodí křesťané byli válkou
na všechny strany rozptýleni. Missio
náři zbudovali tři velké kůlny pro ty,
jižto neměli přístřeší. Na neštěstí dvě
z nich shořely. Bílé sestry vařily pro
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nešťastníky ze svých skrovných zá
sob, ale nebyly s to, aby hladové na
sytily. Mnozí hladem zšíleli; dranco
vali a loupili všecko, co jim u sester
a jinde přišlo do rukou. Missionář v
kraji, kde hladomor zvláště řádil, ro—
zval křesťany, aby přišli na. missijní
staňici a dali se svátostmi umírajících
zaopatřiti. Všem zdálo se, že od ubo
hých žádal příliš mnoho, ale ku po
divu, někteří ušli ještě hodný kus
cesty a došli cíle, jiní urazili 2—3 ITO
diny, klesli a zemřeli prve, než byli
u cíle. Trochu větší horko anebo lija
vec dorazily je úplně.

Že mnoz hlasu missionářova ne—
uposlechli, není se co diviti. Když
člověk trpí hlad, když na př. v týdni
jenom jednou něco stravitelného po
jedl a ostatní dni hladověl, je těžko
od něho žádati, aby měl smysl a zá
jem pro něco vyššího. Nic neoslabí
duši tak jako bída a hlad. Proto ti,
kteří přišli na vyzvání missionářovo,
nemohli se udržeti, aby přijímajíce
sv. svátosti, neřekli: „Viď, otče, po
tom mi dáš něco k jídlu, prve nežli
umru. Hled', jak vypadám! Je to ná
sledek hladu — nic jinélfo. Není-liž
pravda, ty nezapomenešř“ A potom,
když bylo po svátostném úkonu, uka
zovali, čím se dosud živili: trochu
trávy, různých bylin a kořínků. Missio
náři pukalo srdce lítostí, když jim ne
mohl dáti nic, leč hrst bobu anebo
kousek měděného drátu, jCIÍOŽse tam
místo penězužívá.

Přemnozí však křesťané. neměli
již tolik síly, aby se vydali na cestu
a mrssionářům nezbývalo, než vyhle
dávati je v jejich chatrčích. Ale jaké
to chatrče! Ve všech téměř zápasil
život se smrtí. Tu bylo viděti živé ne
mluvně v náručí mrtvé matky, ženy
vedle mrtvol jejich mužů, děti vedle
mrtvých rodičů, bez slzí, bez nářku
a přece zťrnulé bolestí. „Hlad je
usmrtil,“ bylo jediné slovo, které vy
šlo zjejich ústý

Tamější černoši nebojí se smrti,
ale umříti smrtí hladem zdá se jim
býti přece jenom hrozným. Missio
nářům bylo nej_en umírající zaopatřo
vati, alestarati se také oto, aby mrtví
byli “pochováváni. To se ovšem stá—

valo na místě samém, kde zemřeli, ne
boť nedostávalo se sil a rukou, aby je
odnesly.“

Až potud zpráva missionářova.
Dne 3. května 1918 píšej edna z Bílých
sester z města Mugery v tétéž výcřod
ní Africe: „V Mugeře máme 2600 kře
sťanů. Válka je sice rozptýlila na vše
cky strany, ale ponenáhlu nastává zase
klid a pořádek, ježto válka v naší kra
jině docela přestala.“

Takové a podobné děsné zprávy
jsou zajisté s to, aby nás naučily býti
spokojenými s našimi trampotami vá
lečnými, ježto přece jenom nelze jich
přiroxnati k bědám, jakých bylo za
kusiti ubohým černochům v Africe.
A zároveň jest toho co litovati, že
hrůzy válečné byly od vzdělaných,
kulturou se honosících Evropanů za
vlečeny do zemí missijních a do ch'a
trčí černochů a tím jim dán špatný
příklad a pol'oršení.

„Království Boží nási
lí trpí a j enom ti, kdož ho
násilně dobývaj í,dosahují
]] 0.66

Seděl jsem právě na dvoře ——
vypravuje jistý čínský missionář ——
a modlil jsem se růženec. Najednou
slyšímzasebouslova: „Jsi ty to,otče?“
Ohlédnu se a přede mnou'stojí starý
muž s pytlem na zádech. „Jsem to,
jak vidíš,“ pravím 'k němu, „a co si
přeješř“ „Počkej jenom a všecko ti
povím; jsem rád, že tě vidím.“ To
řka sundal pytel s ramenou, utřel si
s čela pot rukou, která už dávno ne
byla umyta, sedlsi bez okolků na zem
a vyzval mne, abych učinil totéž.
Nebyl jsem ani dost málo překvapen,
naopak tento prostosrdečný úvod mne
mile dojal. Obyčejně bojí se pohané
Evropana a jsou vůči němu velmi ne
důvěřiví a zdrženliví.

Zastrčil jsem tedy růženec do
kapsy a pravím: „Pověz mi, co tě
ke mně přivedlo, jaké máš přání?“
,Jsem ze Sin-gan-sienu a přicházím,
abych s tebou promluvil; katechista
naší dědiny mne k tobě poslal.“ —
„Dobře, ale za jakým účelem?“ —
„Hledám tě; před třemi týdny přijal
jsem víru křesťanskou a nyní bych
rád věděl, co mám dále činiti.“ —-—
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„Matti za to, že ti dal katechista po
třebné knihy a první návod a naučení“
——„Ano, katechista mi všechno pově
děl, ale on je člověk jako já. Ty jsi
však duch a proto jsem chtěl tebe
slýšeti.“—„Kdo tiřekl,žejsemduch?“
——„Všeci mně to řekli, a také mi sdě
lili, že každodenně s Otcem, jenž je
v nebi, rozmlouváš.“ —--„N'epoučili
tě správně; já jsem člověk jako ty,
ale to je pravda, že každý den jsem s
Otcem nebeským ve styku.“ — „Rád
bych to zítra viděl a také bych rád
vidělroucho,které budeš míti na sobě.“
„Nemám nic 'proti tomu; přijď zítra
do kostela _atam mne uvidíš.“

Zatím vyndal staroch svou dým
ku a pomalu ji cpal. „Ty kouříš dým
ku, proč pak necigarety? To by bylo
mnohem pohodlnější!“_ —- „Jsem již
příliš stár, nežli abych si na takové
novoty zvykl; a potom j e dýmka přes
padesát let již mou společnicí.“ Mezi
tím co kouřil, kladl mi tisíce otázek
ohledně katolického náboženství. ——
„Chci několik těch málo let, co mi j e
ště zbývá, žíz'i v pokOji, abych pak
mohl vejíti do pokoje věčného. Kate—
chista mně to připověděl, vstoupím—li
do katolické církve; ježto pak jsem
právě vstoupil, přeji si, abys také ty
mně totéž připověděl.“ — „To zá
visí od tebe; naučíš-li se katechismu,
udělím ti křest svatý a pak maš věč
nou blaženost zajištěnou.“ — „Kate
chismus, o němž mluvíš, už jsem vi
děl a takésez něho něcoučil, ale málo;
první dvě stránky umím čísti.“ —
„Ale to nestačí, můj milý! Je třeba
celému se naučiti.“ —-„Katechista mi
řekl,že pro staré lidi stačí tato knížka."

To řka, vytáhl ze svého pytle roz
trhanou knížku a podal mi ji. Byl to
krátký katechismus pro staré lidí,
ve kterém jenom nejdůležitější články
víry jsou obsazeny. „Dobře, až budeš
umět celý zpaměti, potom přijď zase
a budeš pokřtěn“ — „Ne, nikoliv,
já domů nepůjdu, ale zůstanu zde;
až se všemu naučím, pak mne po
křtíš. Cesta domů je daleká a obtížná
a kdož ví, zda bych se mohl sem vrá
titi.“ -— „Dobře, zůstaň tedy zde,
ale nezapomínej, že tě zdejší pobyt
bude státi mnoho peněz.“ — „Nevadí,

mám vše potřebné u sebe a doma je
všecko v pořádku.“

Dobrák stařec bydlí nyní v blíz
kém hostinci a přichází ráno a večer,
aby se učil katechismu. V nejbližší
svátky bude jistě pokřtěn. Je to j edna
z oněch prostých duší, které království
Božího dobývají násilím. Ráno je
přítomen mši svaté a přichází vždycky
až k samému oltáři, aby mne lépe vi
děl. Svůj pytel nosí vždycky s sebou,
obávaje se, by se mu neztratil.

Obět svého povolání.

Jak velkých obětí vyžaduje často
povolání missionářské, ukazuje pří
klad missionáře z kongregace Pallo
tinů. P. Bosteta, jenž ve stáří 27 let
v městě Santa Maria v Brazílii plic
ním morem zemřel. _

Začátkem srpna m. r. vypukl v
řečeném městě mor plicní. B. Boslet
a jeho spolubratří sloužili nešťastní
kům, kteří touto strašnou nemocí byli
zachváceni, s nebezpečenstvím vlast
ního života a ve dne v noci a svatými
svátostmi je zaopatřovali. Již po ně
kolika dnech bylo P. Bcsletovi nevolno,
byl si ve službě bližního přivodil zá
rodek smrti. Lékaři dali si všemožnou
práci, aby missionáře tak horlivého a
oblíbeného zachránili. Pro nebezpe
čenství nákazy byl nemocný převezen
do nemocnice, kam i provinciál P.
Wimmer ho následoval, by s nebezpe
čenstvím vlastního života umírajícímu
v poslední hodině mohl přispěti ku
pomoci.

P. Wimmer píše: „Včera večer
udělil jsem mu poslední pomazání a
podal sv. přijímání. Dnes sloužiljsem.
ve vedlejší světnici mši sv. a podal
mu opět Velebnou svátost. Je do vůle
Boží zcela oddán a přijal sv. svátosti
s'příkladnou'zbožností. Dej Bůh, aby
nám zůstal zachován anebo abych
mohl sám místo něho život svůj
obětovati .*.“

Ale Bůh usoudjl jinak; následu
jícího dne vzal ho k sobě, aby ho za
jeho lásku k nemocným odměnil ži
votem věčným. Před svou smrtí vzká
zal ještě svým spolubratřím a všem
známým srdečný pozdrav a prosil
všecky za odpuštění, jestliže by byl
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komu kdy ublížil. P. Wimmer napsal
jeho rodičům o jeho smrti: „K večeru
se oblekl a tak si lehl na lůžko. Se se
pjatýma rukama klidně a odevzdán
do vůle Boží očekával smrt, která 0
61/2—hodinách se dostavila“

, P. Boslet byl teprve druhý rok

6

knězem a půsObil jako miSSionář tea
prve tři čtvrti roku. Příliš záhy bylo
mu přinésti oběť života pro záchranu
duší. Kéž byaspoň oběť jeho před
časná přinesla hojné ovoce a byla
zdrojem spásy pro ubohé pohany,
jimž život svůj věnoval!

O

MN Různé zprávy.
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Dvě přísahy. Přísaha jihoslovan
ských vojáků zní: „Přísahám a zapří
sahámsc při Bohu Všemohoucím a své
cti, že chci věrně a s plnou svou duši,
s celým svým srdcem, s veškerou vůlí
sloužiti vládě Národní rady Slovinců
Chorvatů a Srbů jako lidové a záko
nité vrchnosti. Přisahám'sobé a svým
drahým, svým dětem a svým rodičům,
že chci nařízení Národní rady Slovin
ců, Chorvatů a Srbů bezvýjimečně
všude, vždy vykonávati a že chci býti
poslušen rozkazů představených veli
telů a všech národních postav a zá
konů pro pokrok, jednotu, svobodu a
moc. Tak chci a k tomu mně pomá
hej Bůhl“ -— Čeští vojáci přísaléají:
„Přísaháme přivšem, coje nám drahé
a v plné shouě se svým svědomím, že
budeme poslouchati vládu státu Česko
slovenského Národního výboru v Pra
ze a všech vládou ustanovených veli
telů svých. .Přisaháme, že budeme
bez odmluvy plniti její nařízení vždy
a všude, v nebezpečí, bez váhání a od——
poru, že svých vojsk neopustime, ale
své životy ochotně dáme na ochranu
vlasti a za její svobodu. Přísaháme,
že budeme druh druha milovati, k
sobě věrně státi, v nebezpečí se ne
opouštět, ale až do konce bránit, tak
jak. nám káže mužná čest a povinnost
občanská. Tak přisahámel“

Královna belgická vyznamenala
řeholní sestry. V březnu 1919 vyzna
menala králox na belgická ve Wulver
inghem 22 řeholnic zlřádu Černých
sester. Na počátku války r. 1914 svě
řilajlm královna Alžbětasprávu školy,
kterou zřídila a vydržovala _zvlastní

soukromé pokladny. F0 čtyři roky za
bitevní čarou, při hukotu děl a v ne
bezpečí od letců nepřátelských po
skytovaly tyto hrdinné sestry ve škole
útulek, stravu, šat i vyučování opu
štěným a ustrašeným 5—600 dítkám
od 4—9 let v kraji lserském. Královna
slavnostním způsobem projevila se
strám upřímnou vděčnost nad jedním
z největších divů křest. lásky v Belgii.

Z Francie se oznamuje že z kněží,
povolaných na vojnu, obdrželo 252
kříž čestné legie, 383 vojenské meaai le,
7848 vojenský kříž, 3276 kněží padlo.

Náboženské odděleni anglického
musea válečného. V anglickém váleč
ném museu je nyní zřízeno zvlášní
oddělení, které sbírá veškeren materi
ál, znázorňující činnost náboženských
obcí a společnosti za války a vůbec
materiál, mající vztah současně k ná
boženství a k válce. Mezijinýmjsou
v museu také bible a modlitební knížky
se stopami nepřátelských kulí a různé
církevní nádoby (kalichy a pod.), po
užívané v poli. Zvláštní oddělení má
zahrnovati dokumenty toho, jakou
měrou vojáci sami měli podíl na nábo
ženském duchu vojska.

Profesorský sbor bohovědné fa
kulty olomucké přijal na slavnostní
schůzi dne 25. května '1919'zprávu
děkanovu, že fakultě dostalo se od
nejvyšších našich státních činitelů ú
ředního názvu „Cyrilometodějská fa
kulta bohoslovecká". Fakulta j est hrdá
na to, že se jí dostalo do štítu dvou
jmen, která představují počátky slo
vanského písemnictví, školství a ná-
rodní osvěty.
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Zavíníla církev válku? Prý ano,
říkají socialisté. A zatím byl to sv.
Otec, který nepřestával zapřísáhati
vládce a národy, aby ustali od krve
prolití. Ovšem, protestant Vilém ne
poslechl hlasu sv. Otce ani Rakousko,
zotročené Německem. A podporovali
socialisté, kteří se vždy prohlašují za
„antimilitaristy“, mírové snahy sv.
Otce? Bůh uchovej! "li byli plni vá
lečného nadšení ——byli nejvěrnější
stranou vládní!

Žehnala církev zbraně.? Nežehnala
zbraním, ale žehnala vojáky. A kdo

byjí to měl za zlé, ten by musil vytý
kati matkám a ženám, že žehnaly
své milé, odcházející do pole.

Zaká'zala církev čtení bible? Ne
zakázala, vždyť šířila známost pravd
Písma sv. a když objeven tisk, přede
vším bible tištěny. Když u nás zalo
ženo „Dědictví Svato-Janské“, nej
prve bible vydána. Ale církev chtěla,
aby lid dostaldo rukou bibli s poznám
kami, aby nepovstávaly sekty a Pís
mem nebyly šířeny nesmysly, které
se vyskytují u mnohých sekt nekato
lických.000

Éoooooooow—F—m
leůvzdání božskému Sr_dci Páně.

..,—..
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Z Kroměříže. Jistá osoba dle
slibu děkuje božskému Srdci Páně,
Panně Marii a sv. Antonínu za uzdra—
vení své matky. B.

Ze západních Čech. V měsíci
květnu t. r. byl jsem pojednou
uvržen u velikou nesnáz, která mi
_hrozila velice trapnými následky. V
největší úzkosti vzýval jsem božské
Srdce Páně za odvrácení hrozící po
hromy, prosi lza přímluvu Marii Pannu,

Sv. Jo—sefa,sv. Antotnína i duše v
očistci a slíbil též v pádu vyslyšení
uveřejniti dík ve Škole B. Srdce
P. A ejhle, patrným řízením Božím
odvráceno, čeho jsem se obával. —
_Snejvětší radostí plním tímto slib
svůj a vzdávám veřejně nejvroucnější
díky bo;.s.k Srdci Páně, nejbl. Panně
Marii, sv. Josefu, sv. Antonínu i du
šičkám v očistci za vyslyšení mých
úpěnlivých proseb. H.000

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

žádosti, všeliké skutky i slova svá. (OdpustkleU ldníjednouza den. Lev XIII.S. Congr.lndulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)
Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za

povolání a vždělání katolických učitelůanavšechnyúmysly,
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, zachran církev, naši vlast & národ náš československý!

sladké Srdce mého ježíše, učiň, abych tě milova1(a) víc a více. Amen
(Pokaždé odpustky 300 dní, jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky

plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)
Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní Pius IX. 1852.)
Sv. Josefe, vzore & patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás!

(Odpustky 100 dní jednou za den. Lev Xlll. r. 1891)
Sv. Michaeli, archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás.!
HesloapoštzolskéPodporovati katol. učitele.
Úmysl v říjnu 1919: Povolání katechistů.

,
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Ročník Llll. Vycházípočátkemkaždéhoměsíce. Říjen 1919.

%vvvvv wgvvvav—v_ťivvvvvvvvvwzggvývmmw
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 přísaháme do poslední hodiny.\AAN\_/\AAA./\WANWWWWVVVVWA AM./\JMMO.—OW

Povolání katechistů.
(Hlavni úmysl.)

Missionářům v pohanských ze
mích pomáhají ve vyučovánísv. nábo
ženství katechist é. Jsou to buď bratří
laikové z téhož řádu jako missionáři,
nebo _jsouto již pokřtění domorodci,
kteří jsou dobře vycvičeni v pravdách
sv. náboženství a tedyje 1jinýmsvým
krajanům v mateřské řeči vykládati
mohou. Tito katechisté připravují ka
techumeny ke křtu sv. a cvičí je i
dále ve sv. náboženství. Missionář,
který má veliký obvod své missie,
musí navštěvovat jednotlive osady
křesťanůmtamějším kázat slovo Boží,
sv. svátosti udělovat a věřící ve víře
utvrzovat._ Každý je rád, má-li do
bré a horlivé katechisty. Každý ta
kový katechista'je takořka pravou
rukou missionáře a získává si velkých
zásluhospásunesmrtelnýchdušísvých
spolurodáků. Avšak nejen v zemích
pohanských, ale také v zemích našich
je potřebí katechistů. Kněží při toli
kém počtu škol téměř nestačí ve vy
učování sv. náboženství při tolika
překážkách, jaké se jim v cestu kla
dou ve škole beznáboženské. Proto
je nutně potřebí pomoci. Tuto po—
moc mají poskytnout především ro
diny. Matka v rodiněje prvním kate—
chetou; nebot ona učí dítko své
Pána Boha znáti,
Matka klade hlavní základ víry do

k němu se modliti;

útlého srdce dítek a tak připravuje
půdu katechetům ve školách. Dobrá
a zbožná matka nezanedbátétosvé
povinnosti přes všecky práce a sta
rosti domácí. Taková matka jest slo
vem a příkladem první vychovatel—
kou s_vých dítek. Kde nestačí matka,
mají ji zastati starší dítky, které již
mají známost ve sv. náboženství,
tyt' mají menším svým bratříčkům a
sestřičkám vykládati o Pánu Bohu,
o Pánu Ježíši a p_řesv.Matcejeho Ma
rii. Činí-li tak, jsou také katechisty
a napomáhají V'elice kněžím kateche
tům ve škole. Také v mateřských
školkách a zahrádkách mají pěstoun
ky a opatrovnice plniti tento krásný
úkol katechisty; mají dítkám sobě
svěřeným vykládat o Pánu Bohu, o
andělíčh a lž,dech o Pánu Ježíši a
Panně Marii a dítky otv1rajisrdce sva
pravdám sv. víry, jako květina otvírá
kalich svůj rose a záříslunce. Všichni,
kdož takto dítky připravují do školy
a paks nimi dále pracují v poznávání
Boha a jehož poslal Ježíše Krista,
všichni ti mají velikou zásluhu okrá
lovství Boží a o spásu duší dítek.

Jestliže kdy bylo potřebí pomoci
takové kněžím katechetům, bude to
nyní tím více, an nastal boj proti
sv. církvi a proti našemu náboženství.
Chtějí nepřátelé školu odcírkevnit,
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to jest náboženství a vliv církve na
vyučování ze škol vypudit. S tím
větším úsilím mL'sí kněží katecheti
povolání své konati a rodiče a jiní
přátelé dítek, a mládeže cvičením .a
opakováním sv. náboženstxí pomá
hatí. musíbýti katechisty, pomocníky
kněží katechetů. Běda mláde:i bez
víry, bez nábo enst\í! Proto za híaň
me a hajine všemi zákonnými pro

0

Marie Tesařova :

středky naši školu náboženskou. —
Dbej me 0 nábožná a mravně vycl'o
vání dítek a mládeže! Takzachránime
milou mládež naši od časné i věčné
záhuby! Tak posloužíme nejlépe naší
vlasti a národu. Prosme tedy a mod
leme se za horlivé katechisty, pomoc
níky ve vyučování sv. náboženství
netoliko v FCITIÍChpohanských, ale i
v našich zemích křesťanských.

'O

Královně sv. růžence.
Maria, kol sličných Tvojích skrání
chcem věnce víti z růží překrásných,
n'už požehnej nám mateřskou svou dlaní
a obrat“ k nám svých očí milostných.
Když bílé růže kladem s vroucím plesem
na Tvoji hlavu v svatém nadšeni,
tu vroucí díky Tobě, Matko, nesem,
že z Tebevzešlo světu spasení.
Ty v pokoře jsi kvetla skryta světu
a vůní ctností Boha dala's nám,
On plodem stal se bělostného květu,
by duše lidské. svedl v nebes stan.
Když růže rude kladem v němém žalu
na Tvoje líce bolem vroubená,

* tu mysl letí na Kalvarskou skálu
k poupěti Tvému _ na kříž vštípené
tu pro nás zvadá, plamen lásky stráven
Tvůj Ježíš, Bůh, jsa mukou děsnou sklán,
do svých by zavřel lidstvo lásky ramen,
když bědou zmírá prostřed hříchů ran.
A růže zlaté, Matko, v posled dáme
a propletem je svěží zelení
a s Tebou, Máti, plesně zajásáme,
že dokonáno dílo spasení.
Již v slávě Syn 'Tvůj — již i Tebe dařil,
ó nezapomeň, že jsme dítky Tvé,
o nedej, Máti, by snad mnohý zmařil
co získal Ješ íš cenou Krve své.
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Bolestný růženec.
Napsal Ignát, Z h 5 n ě l.

Všem nám dobře jest známa mod
litba „Věřím v Boha“. Přicházejí tam
takéslova: „Trpěl pod Pontským Pi
iáteml“ Neni nikoho mezi katolíky,
kteří by neznali jména tohoto vladaře,
tohoto místodržitele, sídlícího v městě
!ervsalemě. Sm-itně proslulsvy'm svo
lením aby Je“íš bylukřiíován ačkoliv
se přesvědčil, :.e Jezišjest docela ne
vinen.

Málo kdo, ba snad nikdo mezi
námi nezná jména předchůdce Pont
ského Piláta v' jeho mistodržitelském
úřadě. Jmenoval se Publirs [.entu
lus, spravoval jako vládce zemi ži
c'ovskou v době, kdy žil tam božský
Mistr Ježíš. Protože měl povinnost 0
„šem tozorul ocmm referorati do síd
la císařova, také refe 0\ al 0 ŽÍ\OÍČJe
žíšově. Měl tuto osobu za tak důle
žitou., že o ní zaslalsvým nadřízeným
úřadům zprávu.

V ní píše doslm ně takto o našem
milém Spasiteli: „l-"ovstal v naší době
muž velice ctnostný, který uzdravuje
nemocné a křísí mrtvé-. Jmenuje se
,ležíš a lid jej nazývá prorokem,
kdežto učeníci jeho pokládají jej za
syna božího. Má přiměřenou velikost.
Kdo pohled-ne v jeho obličej, musi jej
milovati. Vlasy mu splývají na rámě
a jsou v prostředku rozděleny. Nikdo
ho nevidělsmáti se, ale mnozí jej vi
děli plakati.“

_ Jest zajisté tato úřední zpráva o
Kristovi zajímavá i důležitá. Doka
zuje, že byl Ježíš pravý Syn Boží,
vždyt pohan, vladař dotvrzuje, že byl
muž velmi cnostný, který činí zázraky.
Dále se nám tuto dotvrzuje, že Ježíš
byl muž vážný, který se nikdy ne
smál, ale častěji plakal. Písmo se
zmiňuje sice pouze dvakráte jasně a
zřejmě o pláči Kristově. Když přišel
Ježíš do Betánie, aby navštívil. hrob
svého přítele Lazara „stál před ním
a zaplakal.“ Jan 11, 35. Podruhé vy
pravuje Písmo, že ležíš plakal nad
měštem. Jeri-salemem. Když slavil
krátce před ukřizováním svůj vjezd
do tohoto města a uviděl je ve vší

kráse před sebou, rozlítostnil se nad
jelo obyvateli, kteří nechtěli nijak
poznati, co jim bylo ku spáse a po
koji, tu zaplakal nad městem.“ Luk.
19,41.

] my všichni přesvědčujeme se
stále, že jsme syny bolesti. Přesvědčili
se o tom také všichni svatí a všecl ny
světice Boží, jako na příklad svatá
leresie. Zemřela ve věku 67 let a od
svého mládí až do posledního vydech
nutí stále se přesvědčovala o pravdi
vosti slov Písma: „Ti, kteří seslzami
rozsévali, v plesání žíti budou.“ Zahn
125, 5. Co zakoušela jako dítě, když;
byla mezi dvanácti sourozenci nej
mladší? Pokoušela se jednou utécr
z domus bratrem a jíti mezi pohany,
aby si tam dobyla slávy věčné. Slova,
která k ní, navrátivší se domů, pro
mluvil moudrý otec, utkvěla jí po
celý život v paměti a řídila se podle
nich. Pravil k ní:

„Kdo chce přijíti kusvěmu Spa
siteli, musí býti poslušen, trpěliv a
ochoten ku všem obětem každého dne.
Do nebe povolá Pán, až; bude čas,
určití si čas nikdo nemůže. Kdo tak
trpělivě neše po celý )ixot kříže,
Bohem mu seslané, přesvědčí se o
pravdivosti slov Písma: „Jho niéjest
sladké a břímě mé jest lehké. “ Mat.
41,30.

Nikdo z nás neujdeme křížům
všeho _druhu po cely svuj život. Často
se přesvědčineme, že nemusíme pla—
kati nad jinými, ale že máme mnoho
příčin, abyclom plakali sami nad
šebou a nad svými domácími, jak
řekl Ježíš nesa kříž na cestě na Gol
gotu k ženám: „Dcery jerusalemsk-é,
neplačte nade mnou, nýbrž samy nad“
sebou a nad ditkami svými.“ Luk.
23, 28. Nezbývá, než již v mladém
věku cvičiti se v trpělivosti. Kéž by
chom jednali, jak jednala zbožná dív
ka, která zemřela v mladistvém věku
26 let, jako sestra v klášteře kapu—
cínek v ltalii a jmenovala se Bartolo
mějka Capitanio. Bylo _iípůl dvanáctá
let, když ji poslali rodiče,starostliví o
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její věčnou spásu ku vychování do
kláštera v jejich rodné obci, v_Loveru.

Měli tam za učitelku horlivou se
střičku, která pečli\a o zdárnou vý
chovu svých svěřenek, předložila jim
jednou otázku: „Která z vás dívek
chce býti světicíř“ Dívky měly do
brou náboženskou výchovu a proto
jedním hrdlem všechny odpovídaly:
„Jál“ Každá z nich cítila v sobě po

'volání státi se světici. Učitelka byla
tímto svatým sporem hluhofe dojata
chtějíc divky upokojiti, kázala při
nésti nestejně dlouhá stébla a vysvět
lila dívkám: „Která vytáhnete nej
delší stéblo, bude nejdří\e z vás svě
tící. A nejdelší stéblo vytáhla Bartolomeika

A co bylo toto dětskou hrou a nač
ostatní spoluúčinkvjící děti brzy za
nomněly, bylo rozvmnému děvčeti sva
tou povinností. Nenašlo se v celé škole

pokornějšího a pilnějšího nad Balto
lomějku. Krotila všecl'nysvésmysly
a Dorovčela své vůli r'en po dni přes
něji. Tak. bylo z dítěte svévolného,
popudlivého brzy dítě mírné, ctnostné,
kter-“éBůh miloval a které se také
Bohu hledělo zalíbiti, tak stala se
Bartoloměj ka svatou..

Dělej co delei kř—í.ineujdeš,proto
lépe jest, přijímati jej z rukou Božích
pokorně, ohchotně a prositi Pána o
sílu, trpěli\ost jej snášeti. Učinilatak
svatá Veronika, která přinále'ela FO
padesát let řádu Kapucínek. Křestním
jménem se jmenovala Voršila.

- Byla ještě malým děvčátkem a
jednou připadalo“ jí, jakoby slyšela
hlas, řkoucí kní: „Kříž čeká na tebe!“
7najíc do té doby pouze kříž, jako
předmět visící na zdi, ku kterému byla
naváděna míti úctu, domn1\ala se, že
má dávati pozor na kříž, aby nikde a
nikdy nebyl zneuctěn. Dívala se bed
livě všude, kdekoliv šla, zda neleží
někde dřívka, sláma anebo jiné věci
v podobě kříže A když; pak něco ta
kového našla, vzala uctivě do ruky
a odnesla někam na místo, kde bylo
vyloučeno zneuctění. Brzy však po
zorovala, že není .míněn takový kříž.
Tu si teprve uvědomila, že pod jmé
nem kříže vyrozumívají se také tram

poty všeho druhu. "Odté doby snášela
dívenka s andělskou trpělivostí vše.,
co jí bylo nepříjemno, bolestno, trp
ko. Stůjtež tuto aspoň dva příklady
její, právě andělské trpěli\'o_sti.

Jednou utíkala za sestrou, když;
vycházela ze dveří. Sestřička, nevě
douc, že jde za ní, prudce přirazila
dveře právě v okamžiku, kdy tam
mělo dítě ruku. Přískřipla se, tekla
jí krev přes prsty. Sestra uzřevši ro
ranění, hořce plakala. Voršila však
klidně, jak by se nic nestalo, řekla:
„Není to tak. zlé.“

Jindy umývala jí matka nožičky,
při „čemž-: jí také ostříhala— nehty.
Právě měla v práci palec, když se jí
vys mekly nůžky a zabodly se do šlap
ky.'Matka se ulekla, Voršilka se však
okam'itě upokojila a ujišťovala S\'ou
dobrou, matičku, že není bolest tak
veliká, že jí to boli velmi málo, že to
snese. A tiše si řekla sama k sobě:
„Bůh-mi posílá kříž, chci jej trpělivě
snášeti.“

! naše každodenní zkušenost nás
poučuje, že i nám jest snášeti stále
kříže všeho druhu. Nesme je s ode
vzdaností do vůle Boi Snášeti je
trpělivě, romůře nám dobře modlitba
svatého růžence a to předevšímbolest
ného. Snášel- litrpěl'? vě Ježíš, Syn Bož
vše, co jej potkalo nemilého zde v ži
votě lidském, sna me se i mv podle
jeho příkladu zůstati tichý-mi a po
kornými. Mat. 11,29.

Jak často pomohl růženec! Bylo
to v nedávné. světové válce. V září
roku 1917 vnikli na území kmene
Mwanza ve východní Africe vojáci
kmene Massai. Jeden z- tamějších
křesťanů musil odejíti a zanechaljako
strážce svého domu “černocha, který
již u něho přes rok sloužil a na jehož
poctivost se .mohldocela spolehnouti.
Když se dobývali k němu vojáci, ne
otevřel jim. Vyrazili tedy dveře domu
násilněa tak si vynutili \stup Tam
naš'li černocha kmene Mwanza, .který
se chvěl strachy. Znal dobře způsoby
nepřátelských \oiínů a věděl, že ho
očeká\a smrt. Také skutečně přistou
pil k němu jeden Massai a chystal se,že ho koulí re\ol\eru zastřelí. Leč
jiný Massai, křesťan, jenž to pozoro
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val,strhl mu ruku a volal: „Nezabíjej
to,jest křesťan,drží v ruce růženecf“
Massai uposlechl svého soukmenovce
a zastrčil 'již vytažený a nachystaný
revolver do pochvy. Tak děkoval kře
sťan za svoje zachránění růženci, který
nosil na znamení, že jest křesťanem,
na krku.

Modleme se rádi a [často nejen

00000000

\ mísící rijnu, ale i jindy uLenec. l\'e—
abej me, že mnohýmjest modlitba solí
v očích. Kral framouzsky,sv. Ludvík,
rád a mnohose modlí ], což nebylo mno
hým z jeho domácích příliš vhoo, ač
jinak vykonával všechny své povin
ností co nejsvědomítěji. Ba někteří
z jeho dvořanůsí dodali odvahy a vy
týkali mu, že věnuje příliš mnol'o
drahocenného času na navštěvování

mší svatých a na modlitby. Tu zněla
jeho odpověď následovně: „Lidé jsou
velící podivíni! Vytýkáte mi dlouhé
modlitby; kdybych vysedá\ al dloulo
do noci při hracím stolku, kdybych
celé "dnytrávil venku v lesích na lovu
zvěřea cltodil každý den na několik.
hodin do divadla, nikdo by se nad tím
nepozastaioval a nic nenamíta1.“

0000000
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lviooleme se po pííkladě světců
mnol.o a často. Sv. Alfons Liguori
modlíval se každý den několik l'ZOdíl'l.
'i'ak miloval modl'tbu a doporoučel ji
ve všech svých četných spísecl, Le
obdržel čestný název „Učitele mod—
litby“. Když sestaial a nemohl se již
sám modlití, prosil, aby ma předčítalí
modlitby, když pak umíral,žadal, aby
mu dali pred postel na místo,jež mohl
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dobře viděti, obr'az Krista, visícího na
kříži. Nyní v měsíci říjnu modleme se
rádi a 'často a zbožně růženec a vzhle
dem na své časté a velké trampoty
životní, hlavně růženec bolestný.

Kdyžsestaral veliký pracovníkna
vinici Páně, Petr_Kanisii s, trpěl mno
ho vodnatelností a nemohl pracoxati
jaksi přál.lu modlívalse po celý den
růženec a bylo jich v/dy nekolik Mod
lil se růženec až do posledního vý
dechu„

Díky Bohu, byli a jsou stále i
jednoduší lidé, kteří uznávají výbor
nost modlitby. Kněz Dr. Magnvs Jo
cham vydal své paměti. Vypravuje
o své matce, která byla prostá žena

0

Marie Tesařova:
\

z lidu, chot' nepříliš zámožného rol
níka v Bavorsku, že byla velkou pří
telkyní modlitby a že často užívala
výroku: „Vše se může vymodlitil“
Ano, vypresili sobě potřebné milosti
na příklad obyvatelé města Lavangu
tam v dalekém východě v Annamu..
kteří, když před lety dolehlo na ně
velké pronásledování, ve dne praco
vali, aby se uživili a noc nalezla je
slojeny v kostele v modlitbách, v
nich7.si vyprošovali milcsrdenstxí Boží.

Dobře praví jistý německý spiso
úatel (P. K. Rosegger): „Moc mod
litby! Jest to světová moc, velmoc.
s níž: se však; málo počítá. Ale nikdo
jí nemůže popříti a nikdo, ani nej
větší svobodomyslníci, jí nepopíia.jí."

O O

V touze.
Jak skřivan zpěvný v azurnou výši
v touze má, duše letěla dr_e,

kde?krásné světy—štěstím jesn dýší,
kde pěvců nebes zaznívá ples.

Píseň tak krásná 8 jich 'retů zněla,
.rozkoší svatou chvěla se hruď;

čarovným leskem země se skvěla,
hlaholem znělo: Zdrávas nám buď!

P. Jos. Špatný, T. J., Velehrad.

Srdce Páně touží

Spasitel v lásce svého Srdce povolává
celnika Matouše.

Spasitel přišel k. moři u Katama
uma (Marek.2, H.). Bylos ním mnol o
lidu. Lidésami “hrnuli se k němu, On
jim vykládal jejich určení, proč jsou
na světě, předkládal jim pravou filo
sofii i.ivot'ní, jak mají dívati se na
svět

U moře bylo středisko obchodu.,
bylo tam veliceživo: byli tam kupci
z různých zemí,
světa znalí. Spasitel je poučoval, že
jejich honba za bohatstvím je poše

obchodníci chytří,

V Tvém zářném svitu, Maria, Matk .
jinak se budu dívat-i V"svět
v Tvých loktech třebas jen krátko
nech dlít mou duši — uvedlý květy.

Tvůj lásky dech, když ovane čelo
zas nove' jaro v duši mi vzplá,
kdyby snad bolem v duši se st-mčle,
tu láska Tvoje oblažit- zná.

O 0

po spáse duší.
tilá, že mají mysl'ti na svůj poslední
cíl — na Boha, a pečovati o duši.

Sv. Beda dí piíradn'ě: Spasitel šel
k moři proto, aby tamnější obyiateje
poučil, že mají pohrdati statky ro
zemskj'mi, které jsouromíjející jako
vlny na moři, a že mají pečoxati o to,
co jest pevné a stálé, t. j. o víru.

Hle! Srasiteljiž odchází odtud —
skončenajest jelo misie ve velkoměstě
k obchodníkům & měšfákům. Božský
misionář odcházeje vidí celnici a v ní
seděti Matouše

Ten asi nepřišelna kázání, aby po
slechls-lova spásy. Sedí v celnici sklo—
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něn nad svými účty a číslicemi. To
jest jeho svět, jeho život! Myslí jen
na výdělek a zisk., jak. by rozmnožil
své příjmy — pro ostatní okolí nemá
porozumění a zájmu.

Sv. Cyril dí o něm: „Publíkánem
byl Levi (Matouš), člověkem lakotnym,
milovníkem majetku cizím.“

0000000
0
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Spasitel jde mimo celnici se svými
učeníky a zástupy. Matouš asi ze zv ě
davosti .rozvedá sklončnou hlavu cit-tě.
pohlédnouti, kdo se—tudy ubírá. A
Pá n milos rd en'st vípohlédána
něho lásky-Mně. Božské Srdce. baží a
praiíne pojel'o-spáse. Matouš nepřišel
sam k. němu na misii, & přece tolik,

0000000

sv. MHTOUŠ,evnno.

Nemyslí na svůj cíl, pro nějž byl
stvořen, nemyslí na to, že má pozná
vati-Bytost nejvyšší —svého Stvořite
le, že má spas'iti svou. duši, že to jest
nejdůležitější, než jeko číslice, účty a
výdělky . . ., nemyslí na to, Má stále
v ruce peníze, a proto jest okouzlen
statky pozemským—i.

„Ale jest vytržen přímo z dílny
bezpráví,“ dí o něm opět sv. Cyril.

tolik potřebuje pomoci. Než Spasitel
ko neodsuzuje, „třtiny nalomené ne
čolomí a knotu doutnajícít—oneuhasí.“
(Mat. 12, 20.) Spasitel zve ho sám &
vybízí: „Pojď za mnou!“

Bylo to vyzvání krátké a těžké.
Matouš slyšel již o Spasiteli, viděl a
mohl tušiti, k jakému životu ho volá
Pán. „Pojď za mnou!“ Měl jíti za
Spasitelem chudým, měl se rozloučiti
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se svými talenty, statéry a drach
mami, měl opustíti vše, co měl, ano
vzdáti se veškeré naděje na zisk.! Jak
to bylo těžké!

A jaký život řo čekal? On byl
zvyklý pohodlí, byl měštákem, žil v
blahobytu, měl útulné obydlí. A od
nynějška měl putovati se Spasitelem
5 místa na místo, neměl míti'stálél o
přístřeší, měl býti odkázán jen na
pohostinství dobrých lidí a mělo ně
prosítí sám.

A mělobcovati s učeníky Páně! Ti
byli také chudí. Vždyť je viděl! Šat
jejich hrubý venkovskél'o střihu, líce
jejich osmahlé. Jsou to rybáři nevzdě
laní — a on, Matouš, uhlazený měšťan,
měl s nimi obcovati! _Tobylo těžké!

A jakou odměnu mohl očekávatí?
Poklad v nebi, ne na světě, nýbrž
teprve na věčnosti. ,

Sv. Jan Zlatoústý dí, ,'e Matouš
byl již zaujat pověstí zázraků. A by
lo-li toještě málo, pakzjev Páně úplně
ziskal Matouše. Krásně dí o tom sv.
Jeroným:

„Jistěsama zářa velebaskrytého
Bořství, která se zračila i v lidském

obličeji Spasite'lově, mohla k sobě
přivábit i ty, kteří uviděli Pána třeba
jen poprvé. Jestliže magnet má sílu,
že přitahuje prsteny, čím spíše Pán
všech tvorů mohl přitáhnouti k sobě,
koho chtěl?

Ajistě paprsek milosti z božského
Srdce Páně padl Matoušovi do duše:
osvítíljeho rozum a pohnuljeho vůli,
že ihned šel za Kristem.

„Nezpěčovalse, ani neřekl .v roz
pacích: „Co to znamená? Zdaž mne
takového člověka (hříšníka!) volá na
okoř“ Hned uposlechl: ani nežádal,
aby směl jíti domů"sdělití to-svým

0

Marie Tesařova:

přátelům. Jako rybáři (Petr, Jakub'
Jan, Filip) opustili sítě, čluny a otce,
tak Matouš opustil celní stolec a zisk,
šel za Pánem,_jsa odhodlán ke všemu
a odlučuje se rázem ode všech statků
pozemských . . . .“(Sv. Jan Zlatoústý)

Sv. Beda dodává: „Nestaí'alse o
nebezpečí, jež mu mohlo vzejití od
knížat světských za to, že účty celní
nechal nedokončený. Pán božským
vnuknutím ho nadchnul, aby Jej ná
sledoval ih n e d.“

Jaká to láska a jaké milosrden—
ství bořskéřo Srdce! Nyní Matouš byl
opravdu „Matoušem“, t. j. „Obda
řeným“. Spasitel.v lásce svého buž—
ského Srdce obdařil ho svou milostí.
Druhýmjménem slul Levi a byl také
skutečně ,.Le\i“, t. j. „Přílnuvší“, byl
tím,jenž přilnul ke Spasitelí. Veřejnél'o
hříšníka láska božského 'Srdce rázem
změnila v učenika!

Božské Srdce touží také p o n aš í'
spáse. Také k nám _volá Spasitel:
„Pojď za mnou!“ na př. domluvami
rodičů, zbožných přátel, osob duchov
ních, nebo přikázání, v nemoci a utr
pení. Volá nás, abychom opustili aspoň
hříchy těžké a sloužili jemu,

Opusfme tedy příležitost ke hří
chu, jako Matouš opustil celnici, aby
se nedopouštěl nespravedlnosti, třeba
to bylo velmi těžké! Varujme se
kroužků, kde se mluví řečioplzlé nebo
dv'ojsmyslné, varujme se soudruhů
nevěrců, kteří tupí církev katolickou,
rouhají se Bohu a posmívají se všemu
náboženství! To jsou celnice, ze kte
rých nás volá Spasitel v lásce svého
bor'skéřo Srdce. Opusfme je, neho
varujme se jich a blaživá láska Srdce
Páně bude naší, velikou, nehynoucí
odměnou!

O

Ozvěna.

Když noci závoj zemi stmělou cloní
&.mlkne lomozivý svět-a, ruch,.
v mé duši sterou ozvěnou pak zvoní
to krásné, slavné, mocné jméno: Bůh.

A hlava má se V zadumání kloní
ve výši azurnou můj letí duch
jak skřivan, jehož dravec vzduchem honí,
já spčji tam, kde dobrý vládne Bůh.
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Ač“zmlká ret, zní ozvěna mi v duši,
a v srdci mém pak jásá, zpívá buší,
jak znívá v lese, kde se skála zvedá.

\;

Bounvara :

Stáří čili životem vzhůru.
Je tu dále povinnost vzpomínek.

Povinnost ta týká se lidí, kteří učí-'
nili nebo viděli něco, co zaslouží, aby
utkvělo v paměti lidské. Tak píše
případně Guizotsvě „Paměti“, aby
přispěl k dějinám svélo věku. A 170—
kračuje, píše své úvahy o náboženství
křesťanském proti překypujísímu smě
ru piotikřestanskému: „Pokračují \e
svých vzpomínkách a vedle nich píši
své úvahy, splétaje tak v jeden vínek
pozemské vzpomínky a pohledy do
nebe. Kéž můj věk, jenž kvapí, dá
mi ještě sílu k dokončení díla! Toť
vše, co po Bohu žádám. Ostatně jsem
lotov odejít.“

Tento list je psán r. 1865. Guizot
pracuje ještě devět let. „Dny rychle
míjí,spěji ke konci díla,jež mi zbý\á,
ač není ještě ani čtvrtina toko vyko
nána, co bych ještě vykonati chtěl.
' ixotje nádobou příliš malou plo vše,
co by měla obsalrnouti; dlouho pře—
téká, posléze pakse roztříští.“ A v ji
ném listu: „Pokročil jsem věkem.
Chtěl bych ještě mnohými věcmi vy
plniti ŽÍ\OÍ. Umm ruce plny práce.
Jak se Bohu líbí!“ — „Touz.ím, aby
mě jeho \olání nalezlo rolotově a
zabranélío přípravami k dílu, jehož
bych se byl chopil, kdyby mě byl tu
ještě ponecřalf“

A další poúnnost — býti příkla—
dem bratřím a osla\ovati Bolf-a. K
tomu právě cíli nalezá Lacordaire
ještě na loži utrpení mravní silu, aby.
nadiktoval prvních jedenáct kapitol
lzistorie obno: em řádu dominikánské
ho ve Francii: „Chtěl bych prostě a
krátce napsati (dí úvod), jak se mi
vedlo na tom světě, jsa přesvědčen,
že vypráv ování to mohlo by prospěti
některým duším a hlavně ře'foli, již
vzkřísiti ve vlasti bylo mi štěstím. . .
Čtenář pozná, jak doufám, v důvěr
ných těchto stranách nikoli hrdost

Tu na srdci si božském duše'sedz't', .at
tam klid, jak holubička. snivá'.lhledá,'; .
vždyť oceán tu celýr lásky tuší._":f

O O

(ck-gum. )

spisovatele, který by cl.těl obe;enj
stvo zaměs-tná\ati sebou, nýbrž dušl
křesťana. jenž touží \zdělati, j'otěšiti
a posilniti své bratry.“ '

Těcl'to stopaclesát stran (sděluje
Montalembert), vytrysknuv ších oprav
dovým zázrakem mravní síly, dikto
vaných s j istotou &chxatem,jimž: není
rovno, za posledních .zápasůjel-o smr
telnél o Lití, kdy každé předcházel
nebo každou. následoval krutý boj se
smrtí, zůstane nejkrásnější částí je.—o
díla. A sotva lze uvésti jiného pří
kladu, jenž by svědčil o převaze ne
zlomené duše nad nezlomeným tělem,
nebo o bystrosti, již může si ucl'ovati
veleduch až do konce, jakoby byl
oz'ářen „strašln ou pochodní, již lidé
zažehují umírajícím“ ..

Bývá tu- i povinnost napravit pro
ty, kteří polepivše svůjižix ot, pocítili
i závazek opravit své spisy. Ušlechtilý
příklad v tom směru dali za- našich
dnů spisovatelé Paul Féval, Huys
mans, Coppée. „Coje práce, co knihy,
co inteligence? ptá se první z těchto
tří. Všecko nic není, zpytujeme-li život
svůj, pohlédneme-li do minula, vra—
címe-li se po vlastních stopách. Tu
nejde jen o víru, nýbrž o konaní
z víry, o nápravu. Víra nestačí, třeba
je skutkůf“

A Augustin Tl—iery! Jsa slep a
ochrnut, Lsiloval v tomto \ězení, v
těci' to okox ech netoliko dospěti k
plné prav-dě, nýbrž i podati o ní ve
řejné svědegtví revisí svých spisů.
Knězi Gratry mu, jenž o tom vypráv-í,
řekl: „Chci naprav'iti vše, co jsem na—
psal proti nravdě, třeba úplně beze zlé
vůle. Prosím Boba každý den, každou
noc, aby mi popřál síly a času. k do
končení té práce, neboť se mi zdá, že
právě tím pracuji pro Boha. Ano, řekl
jednou, při své únavě osvě ím se nř.
kdy myšlenkou: Jsem dělníkem Bo



0019600

ším. Ale nepovídejte otom nikomu,
doložil ve své prostrčké skromnosti.
Bylo by to jako domýšlivost. Nepra
vím to než vám.“

Zbývá ještě povinnost přátelství.
Ctihodný a drahý náš Amédée Mar
gerie opravoval ještě osm dní před
smrtí otisky životopisu hraběte Lam
bela, s nímž pojilo ho přátelství ce
lých padesáti let. A den před svou
smrtí, po svém posledním přijímání,
pravils úsměvem: „Je to dílo, o němž
se řekne, žej e napsal mrtvý o mrtvém“.

Štasten každý spisovatel nebo
umělec, jehož péro či štětec věnován
byl naposledy, než vypadl z_ruky, ně
jaké osobnosti učence a svět-:e, jež
nalezne na věčnosti ve svatozáři. Psát
takové životopisy, zda to není nej
lepší způsob posvětit a zakončit život

vlastní?. _
A"ještě šťastnější ten, jenž: své

knihy prožil, uváděje ve skutek svá
naučení, následuje příkladů, které po
dávaljiným. Oto se snažil Msgr. Gay,
jenž říkával: „Kdybych jednal jinak,
hodil-by mi Bůh mé knihy na hlavu,
a dobře by učinili“

úl *
* .

Jmenoval jsem tu jen lidi píšící
pro veřejnost, mluvil jen o spisech
určených všem. Ale Což netýká se
poslední povinnost i listů důvěrných,
intimních, napsaných v tiché hodince,
nebo závěti, jež nemají překročiti
prahu domácnosti, v nichž ruka ot
cova, mat'čina'ukládá poslední rady,
odkaZuje dědictví víry a poctivosti,
takže stránky ty zůstanou jejich ne—
hynoucím podnikem? I tato „rodinná
literatura“ musí ožítí, aby oživila zase
u nás ducha náboženského, jakož i
ducha rodinné soudružnosti. '

O příteli svém Emanueli Curso
novi pravil Le Play: „To nebyl jen
vědec,.to byl světec.“ Šlechtic ten

chtěl svým dětem zanechati písemné
zkazky, které. by jim byly jakousi du
chovní závětí. Vzácné ty listy počínají
takto: „Váš strýc, _biskup Orleánský,
napsal mi jednou: Bůh prokazoval
naší rodině ustavičně tři veliké mi
losti: že byla četná, svorná a chudá-. . .
Kéž dovedete poznati skutečnou, vy
sokou cenu těchto tří darů, jež jsou
nám příznačný! Uchovejte sr mírnost
v požadavcích, prostotu mravů, lásku
k práci, k rodinnému patriarchálnímu
životu, který je Bohu zvlášť milý.“

A končí: „Zdá se mi, děti moje,
že píše tyto své listy závětní , prodlu
žují své žití mezi vámi. Ale až je bu
dete čísti, rozloučení naše bude skut
kem. Vzpomeňte však, že bude j en do
časné. a uchovejme si naději, že se
kdys všichni shledáme zase spojeni
v lůně Božím. Zatím však budu stále
prostřed vás myšlenkou, jako jste té
chvíle všichni přítomni v duchu mém.
Všem vám zanechávám své požeiznání
otcovské, a svolávám na vás všeliké
požehnání Boží, prose gpěnlivě, aby
popřál milost setrvání tem, kteří jsou
na cestě dobré, a těm, kteří se snad
od—ní uchýlili, milost návratu k ní
upřímným obrácením. . .

Kéž požehnání Boha všemohou
cího, Otce, Syna a Ducha svatého se
stoupí na vás a zůstane vždycky.
Amen.“

Takovými pomníky zděd'uje se
s pokolení na pokolení toto dědictví
ducha, víry, mravů, jež tvoří a na
vždy uchovává to, co sluje dobrým
duchem rodu. '

Tyto závěti našich pradědů, které
byly sebrány a vydány hlavně péčí

koly Le P-lateovy, tvbřídnes celou
posmrtnou, historickou a mravoučnou
literaturu, j iž pokládámza nejvzácnější
odkaz někdejší Francie zanechaný
Francii dnešní, tak chudé na tyto
poklady! (Pokrač)
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Jan Hrubý, T. J.:

Dějiny pobožnosti k B. Srdci Páně.

Tím si ;vysvětlíme, proč právě za
oné doby vzrůstá počet ctitelů božského
Srdce. Bouří, jež zuřila 'tou dobou ve
všech téměř krajích katolických, byvše
jakoby vyplašeny hledaly dobré, šle
chetnější duše útočiště, kde by mohly
klidně spočinouti a těžiti z pokladů
milostí, jichž jím propůjčil a udělil Pán
v hodinách rozjímání & nazírání._A na—
lezly ono místo tiché, kam nepronikala
bouře a „hrůza oné doby: Nejsvětější
Srdce Ježíšovo to bylo a stalo se jim
onou jeskyní a skalní rozsedlinou, kam
božský Ženich volal svou holubičku,
svou nevěstu. 1)

Co vyrozumívali ',ctitelé ti Srdcem
Pána ježiše? Otázka to zajisté důležitá
pro dějiny pobožnosti naší. Mínili a
uctívali Srdce Páně v užším i širším
slova smyslu. Zde několik dokladů.
Přímo jkarakteristickými (_jsou v příčině
té slova krásné homilie, jež se čte
v církevních hodinkách na svátek bož
ského Srdce Páně. Zní taktozz) „Ponč
vadž jsme přišli k nejsladšímu Srdci
Pána ježíše, jest nám dobře zde býti,

_i nedejme se snadno odtrhnouti od
něho. O jak dobře a příjemně pře
bývá se v tomto Srdci! Převýborným
pokladem, převýbornou perlou je Tvé
Srdce, dobrý ]ežíši.. Kdož by zahodil
perlu tuto? Ano, raději dám všechno,
všechny myšlenky a city vnitřní za
měním &všechno myšlení své pohroužím
v Srdce Pána ]ežiše, jež mne jistojistě
nasytí. V tomto chrámu, v_ této vele
svatyni, u této archy úmluvy budu. se
klaněti a chváliti jméno Hospodinovo

's Davidem řka: Nalezl jsem srdce své,
abych se modlil k Bohu svému. A věru
nalezl jsem Srdce krále, bratra a přítele
dobrotivého Ježíše; i nemám se kla
něti? Naleznuv tudíž toto Srdce Tvé
i své, nejsladší ]ežiši, modliti se budu
k Tobě, Bohu svému': připust jen mod
litby mé“ do svatyně slitování svého.
ano mne celého přitáhni k Srdci svému.

1) Píseň píSní 2, 14. 2) Homilla lll. de
Passione Domini.

(Pokračování)

O Ježíši, ze všeho nejkrásnější a nej
spanilejší, více obmyj mne od nepra
vosti mé a od hříchu mého očisti mne:
abych, Tebou jsa očištěn, mohl při
stoupiti k Tobě nejčistšímu & zasloužil
si přebývati v Srdci Tvém po všechny
dny života svého. . Proto bylo zra
něno Tvé Srdce, abychom v něm a
v Tobě mohli přebývati, sproštěni jsouce
zevnějších nepokojů. Avšak i proto bylo
zraněno, abychom touto viditelnou ranou
viděli ránu neviditelnou, kterou Ti za
sadila Tvá láska. V čem jeví se lépe
tento oheň (lásky), ne-li v tom, že ne
zranilo kopí pouze tělo,'nýbrž i Srdce
samo? V ráně tělesné jeví se tudíž
rána duchovní. Kdož by nemiloval
onoho Srdce tak zraněného? Kdož by
nesplácel láskou lásky jeho tak veliké?
Kdož by se nepřivinul k Srdci tak či—
stému? Proto, dokud jsme ještě v těle,
milujme, láskou splácejme lásku toho a
vrhněme se v náruč tomu, který pro
nás byl zraněn, jehož ruce a nohy, bok
i Srdce probodli bezbožni katani: i
prosme snažně, aby ráčil srdce naše
zatvrzelé a nekajícné spoutati poutem
a raníti šípem“ své lásky.“

jiní z oněch ctitelů a mystiků
mluví o Srdci Páně planoucí láskou
(Ludvík Blosius, “I' 1566), oplývajícím
láskou a milosrdenstvím (Lansperg,
1—1539), o Srdci Páně, jež je poklad
nici nebeskou (sv. Petr Damian, 'l- 1072),
o Srdci, jež právě proto, že je plno
milosrdenství, skýtá bezpečí a nemálo
ochrany a útěchy (Ludolf saský, 1- 1334),
jež tak bezbožně bylo probodeno (Tauler,
1- 1361). _

Patrno to též ze způsobu, jakým
uctívali božské Srdce. Vzdávali dik a
opětovali lásku tomuto Srdci za nesko
nalou jeho lásku; toužili a snažili se
přizpůsobiti svá srdce Srdci nejsvě
tějšímu a jiné k tomu horlivě povzbu
zovali. Veškeru důvěru svou v ně sklá
dali doufajíce, že “jim božské Srdce
požehná a udělí hojně milosti & darů
v něm ukrytých. S ním spojovali a
jemu obětovali své modlitby a dobré
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skutky. Již Ítehdy uctívali také obrazy
Srdce Pána Ježiše.1)

Jak bylo již řečeno, počet ctitelů
b. Srdce Páně množil se a vzrůstal od
12.' století neustále. Hlavně světci a
“světice pěstovali úctu k Srdci Páně;
patří k ním na př. sv. Anselm (1- 1109),
sv. Lutgarda (1- 1246), sv. Klára
('I' 1253), sv. Bonaventrua ('J— 1274),
sv. Gertruda (“I—1334),sv. Brigita ('i' 1373),
sv. Kateřina Sienská (1- 1380), sv.
Vincenc Ferrerský (1- 1419) sv. Vav
řinec Justinianus ('J—1455), sv. Teresie
(1- 1582), sv. Alois Gonzaga T. J.
(1- 1591), bl. Petr Kanisius T. J. (1- 1597),
který dlel též po jistou dobu v Praze,
sv. M. Magdalena de Pazzis (1- 1607),
sv. Růžena Limanská (1- 1620) a “j.
Kromě světců těch uctívalo nejsvětější
Srdce také mnoho zbožných a učených
i slavných spisovatelů; někteří byli již
jmenováni; ze značného počtu ostatních
uvádím jen tyto: Jindřich Suso (1- 1365),
Fr. Suarez T. J. (1- 1617), Jak. Alvarez
de Paz. T. J. (1- 1617), Ant. Gaudier
T. J. (1- 1622), Ludvík de Ponte T. J.
(1-1624), Kornelius a Lapide T. J. (1- 1637),
Eus. Nieremberg T_.J. ('J- 1658), kardinál
Jan Bona ('J- 1674); k nim patří též
polští Jesuité Petr Skarga ('l- 1612),
Kašpar Družbicki ('l- 1660) a Tomáš
Mlodzianowski (1- 1686).

Jako řada patriarchů a proroků
budila a udržovala v lidu israelském
touhu po zaslíbenémMesiáši, tak ony
zbožné a svaté, vyvolené duše hlásaly
čest a chválu božského Srdce Páně
o celé věky dříve, nežli Spasitel sám
zjevil své nejsvětější Srdce. Tak při
pravována byla znenáhla půda pro
pobožnost k božskému Srdci Páně
v nynější její formě, jak se v církvi sv.
nyní koná dle- přání samého Krista
Pána; úcta ona v dobách těch však
nebyla veřejná ani všeobecná, nýbrž
ryze soukromá. .Konaly ji jen zvláště
omilostněné duše, jež se povznesli na

1) Srv.: P. Fr. S. Hattler, S. ]. „Die
Geschichte des Festes, und der Andacht
zum Herzen Jesu“. 2. Wien 1875. Str. 20—40.

0 O

vysoký stupeň modlitby rozjímavé a
jež v duchovním životě stály vysoko.
Nebyla též příliš rozšířena; nebot široké
vrstvy lidu ji ještě neznaly.

Bližila se však již doba, kdy
Pán Ježíš sám“ chtěl ukázati světu- své
b. Srdce s jeho poklady, kdy tato jemu
milá pobožnost měla se rozšířiti a pro
niknouti široké vrstvy věřícího lidu,
zasáhnouti do jeho života a přinésti mu
hojného, netušeného dosud ovoce a po
žehnání. Bližila se již doba, kdy ze
soukromé pobožnosti, kterou až dosud
pěstovali jen duše zvlášť omilostněné a
nepříliš četné, měla se státi pobožnost
všeobecná, jež by se konala po všem
světě katolickém, pobožnost veřejná,
církví sv. schválená.

Nežli však mohlo k tomu dojíti,
musil býti na ni aspoň částečně připraven
též věřící lid. Tímto úkolem pověřila
Prozřetelnost Boží hlavně dva muže,
vynikající svatým, bezúhonným životem
a velikou láskou k božskému Srdci.
Jest to sv. František Saleský a blahosl.
Jan Eudes.

Sv. František Saleský,1)
slavný svou učeností a ještě slavnější
svou svatosti, jenž byl perlou episkopátu
své doby a mocným štítem proti jejím
bludům, je první, který založil spolek,
ano církevní řád, jehož účelem a úkolem
měla býti úcta k nejsvětějšímu Srdci
Páně. Roku 1615 založil totiž se
sv. Františkou de Chantal
ženský řád Navštívení Panny Marie.
Chtěl z něho míti původně řád činný,
ale různé okolnosti učinily z něho řád
rozjimavý, který dle vúle Boží měl se
státi rozkošnou zahradou, ano rájem,
do_ kterého chtěl Pán Ježíš zasaditi
překrásný, mohutný strom pobožnosti
k svému Srdci, který měl přinésti a
přinášeti celé jeho církvi tolik krásného,
vzácného, osvěžujícího sílícího, uzdravují
cího ovoce a léku. (Pokrač.)

1)- Srv. Jak. Procházka „Ž i v o t s v.
Františka Saleského“ ll. V Brně.
1880. Nákl.. Dědictví SV.Cyrilla &Methodčje.

O
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cv.)
J 1m Belanger.

Život napsaný P. Aniganem podává Jan T a g \ i a [ e r r o.
(Pokračování.)

Po těchto prvních duchovních vyhověl duchu církve, která žádá
cvičeních ve vyhnanství, při nichž
Pán Bůh zahrnul milostmi ony, kteří
pro něho opustili všecko, chtěl zbožný
novicmistr svůj dům tak zaříditi, aby
ho učinil vpravdě domem Panny Ma

právě tak úctu vnější jako vnitřní,je
jíž liturgie spočívá na této zásadě.

Něžně srdce zbožného kněze na
lezlo v těclto vnějších znameních
nové a rozsáhlé pole. Z tohoto stano

rie, své Paní nebeské. Jakjiz zmínlno,
miloval podobně jako vzor jeho bla
hoslavený z Montfortu i vnější pro
jevy víry a lásky. Již často zkusil je
jich účinnost a byl pevně přesvědčen,

_že smysly dovedou duši k Bohu vésti
&zvláště že duše má smysly podrobiti
službě Nejvyššího. Tím ostatnějenom

OSLHVH DHHHY MHRIE.
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visita tet-a v te věci posuzmat li
Belangera. Ovšem žádal především
vnitřní úctu k Panně Marii. Zvyk
všecko“ začínati s Marií a kónati p'o
Marii stal se mu druhou piírozenosií,
& tomu učil též svoje svěřence. Ale
právě, aby jim to hlouběji vštípil,
přál si rozmnožiti ve svém domě
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vnější znamení lásky a úcty k nebes
Královně.

U vchodu vnitřní síně postavil
socnu Panny Marie Lourdské. Byla
cenná a ctihodné, piotože stála dlouhá
také v piscinách, před niž mnozí ne
mocní zážraěně nabyli zdraví. Před ní
stálo klekátko, pozývajíc návštěvníky
domu, aby uctili 'Paní domu. Dvůr
pro zotavení měl neposkvrněné Početí,
spáma sochu Panny Marie, která hadu
hlavu potírá, a v jídelně trůnila Panna
Maria na čestném" místě stolu, kde
měla svůj příbor označený j ejí znač
kou. Při obědě skládáno nejlepší před
sochu marianskou, a pak to nesl novic
chudému, jenž každý den přichážel
do kláštera. Nazýván'chudým Panny
Marie, a podle toho s ním zacházeli,
Foslulovali mu v bezvadné bílé zá
stěře, v zimě jídal u pece dobře hře
jící; a bylo-li něco zvláště dobrého,
dostával z toho hlavní podíl. To bylo
pro novice, kteří mu podle řady slou
žili, projevem lásky k Panně Marii, a
zároveň piípravou pro dobu, kdy měli
konati svůj apoštolát u chudých.

Dospělí takdaleko, že postavili
v prostředku kaple klekátko v barv ách
Panny Marie, na němž nikdo neklekal,
zvané klekátko Panny Marie. Slovem
Marii potkával jsi na každém kroku,
a tímto naivním vynálezem lásky, byla
myšlenka na ni vždy přítomná.

Na svátek neposkvrněnélo Početí
připravovali se s neobyčejnou zbož
ností, s kajícími skutky. Mistr mr'sel
mírniti svoje žáky, aby v pi'ísnosti

tavení a pobavení, zvláště v životě
na vyhnanství, které nebylo bez trní.
Proto pořádal občas mimo každo
denní volné hodiny, kterou všemožně
hleděl učiniti veselou & milou, malé
slavnosti rodinné, pro které užito
růZných vloh a daiův.

Ustanovil, aby svátek Mláglátek
slavenjako v-některých řádech. Ulohy
zaměněny. Ve všem, vyjma kaple,
vložena autorita do rukou nejmladšího
novice, a třebas proti tomu všichni se
ohrazovali, zaujal novicmřstr s ra
trnou radostí a roztomi lou přirozeností
„všude místo poslední. Posledním skut

nešli. příliš daleko. Ve svátek. žádali“
všichni složiti slib nevolnictví-a bez
mála všichni slib čistoty. Opatrný
vůdce duchovní dovolil jen dočasně
sliby..Pro celou rodinu, jak pro otce,
tak pro děti byl osmý prosinec 0
pravdu nebeským dnem, tak přehojně
se vylévaly milosti.

Leč P. Belangei; nahlížel, že duše
mladistvé jemu svěřené potřebují zo

.) O

kem autority improvisovaněho novic—
mistra bylo, že celému novimátu na
řídildevítidenní pobožnost. Chtěli Pána
Boha prosťci za zdiaví svél'o otce, je
hož si přáli všichni opět na jeho mí
stě, jenž však litoval, že svátek Mlá
dátek není každý den. '

Zatim šlo v noviciátě všecko
svým chodem jako ve Francii. I ve
vyhnanství nezapomněl P. Belanger
na své vojáky, ani na dělníky, .opu—
štěně a Zvláště umírající. Požadoval
se \íce modliteb za ně a pracoval
zvláště, aby jim vychoval apoštoly.
Aroštolát u lidu a u armády byl vedle
pobožnosti k Panně Marii hlavní před
mět jeho kázání a přednášek. V je“-o
očích jedno bez druhého nemohlo ob
státi. Tuto myšlenku vyjádřil v listě:
„At jest budoucnost naší kongregace
jakákoliv, budu uklidněn o pozemském
apoštolátě a věčné blaženosti duší mi
svěřených, vidím—li,;ře si z.-noviciátu
odnášejí rvzí a něžnou lásku k Panně.
Marii.“ Aby dosáhl toloto velikéto
cíle, navrlťoval jim soustavu, již po
važoval za neomylnou, o níž ve zvlášt
ní hlavě pojednáme. Byla to tatáž,
která jeho samého vedla k svátosti,
jejíž divnou působivost pro spásu duší
vyzkoušel po sedmnáct let, jež praco
val na .vinici Páně. (Pokrač.)

O



60195 oc

Obrázky z katolických misií.
Podává Maxmilian Weinberger.

ObráCený „Medvěd“.

„Medvěd“ — vypravuje P. Pla
cid Sialm, missionář Indiánů ve Skal
ním pohoří v Severní Americe — je
stará vojna o 95 zimách, t.j. 95 roků
stár. Indiáni totiž čítají roky podle
počtu zim jako my podle počtu let.
Náš hrdina pamatoval a zazil ještě
ony divoké časy, kdy ještě Indiáni
byli svobodnými pány svých lesů a
pastvin. A pořád seště touží po dáv
ných půtkách a výpravách loveckých.

Podnes ještě má dvě důkladně
památky na léta dávno uplynulá:
jizvu na hlavě, která je tak hluboká,
že možno do ní strčiti prst, druhou na
rameni, pocházející od koule, která
rámě prorazila a pod lopatkama vy
šla. Staroch byl udatným bojovníkem;
jenom jednou musil, aby zachránil
svůj život, před nepřítelem utéci a
tehdy padla také jeho žena nepřáte
lům do rukou. Ale běda tomu, kdo se
opovážil starému lndiánu tuto ne
šťastnou hodinu p_ř'ipomenouti;ten by
byl hrdost jeho těžce urazil. \

Dnové svobody dávno minuly.
„Medvěd“sestaral a seslábl. Zuby mu
vypadly a jeho sluch skoro, zmizel;
k tomu před 20 roky nadobro oslepl.
Avšak právě proto, že nevidí, utkvěly
tím více v duši jeho všecky staré.
dojmy. On nevidí, jak země, a lidé
okolo něho se změnili. Slyší toliko,
že půda byla rudochu odňata a že
bývalý zeměp'án odkázán jest na kou.
sek půdy přesně mu vymezené. Slyší,
že bůvolí jsou vyhubeni a že v celém
kraji není žádné zvěře. To 1—0velmi
rozčiluje a trpkě činí výčitky bělo
chům, kteří jen bídu. a hlad jeho ná
rodu přinesli.

Vzdorovitě lpí na svém staro
indiánském kroji. Pořád ještě obléká.
si bezednéspodky, hází vlněnou hounj
přes rameno a kouří svou dýmku,
kterou domácím bejlím nacpává. O
křesťanství nechtěl dlouhá léta ani
slyšeti.\„Křest mne neučiní mladým“
říkával„„a nevrátí mi mých zubů;
mladší pokolení at se nechá omyt

svatou vodou, proto také tak záhy &
předčasně'-.umírá.“ Kdyz se mu dále
domlouvalo, zlobil se řka: „Nechci
býti pokřtěn, nechci, abyste mi za
věsili kříž, bě_.te, necl te mne na po
koji! Kněží nic nevědí. Modlim se
ke slunci, aby mne sílilo, abych mohl
koně loupiti a své nepřátely porázetif“

Jako všichni staří Indiáni tvrdil
též, že člověk má dvě duše, černou a
bílou. Po smrti zůstává -'černá duše
v těle, bílá však ubírá se k.severu do
věčných _lovišt, kde se schází se sta
rými přátely. Ato bylo, pojem „Med
věd“ toužil; o křesťanství nechtěl ni
čeho věděti. Ale přes to nedůvěřoval
již starým podáním zcela pevně, nebot
byl již všelicc—sz křesťanských názorů
ve svou duši pojal. Mimo missionáře
snažili se i jel'o vnukové a pravnuci
starého hrdinu pohnouti, aby se stal
křesťanem. Ale „Medvěd“ zlobil se
a nadával a byl'ještě tvrdošíjnějším,
nežli dříve.

Konečně přišel do příbytku sta»
rocl'ova katechista missie, vážný to a
rozumný muž. „Byl u mne zase kněz,“
pravil mu Indián, „a chtěl mne omýti
svěcenou vodou, ale já nechci.“ ——
„Škoditi t_ivoda nemůže,“ odpověděl
katechistaf'„proto neum?eš. Mnozíbyli
pokřtěni a neumřeli proto. Křest je
pro duši. Já jsem také pokřtěn a jako
já téměř všichni Indiáni. Stvořitel
určil každému člověku. jistou rodinu
a když se ta hodina dostaví, musí
umřít. Dvě koule tě trefily a ,přecejsi
nei'míel, plotože Bůh chtěl, abys clo
sáhl'vysokéro věku.“—„Máš,pravdu,“
řekl na to stařec, „ale lidé řeknou., že
js'em i já šel cestou bělochů, jestliže
se dám pokřtít.“ ——„.,vast lidí ne
můš'e ti přeceškoditi. Uškodíti méně,
než ony dvě koule. Křtem však omlá
dne tvá duše. Potom budeš věděti,
kam jdeš. Nyní to nevíš. Dej se po
křtít, potom nabudeš klidu a jistoty.“
.— „Máš pravdu,“ odvětil „Medvěd“,
pak přemýšlel nějakou chvíli a ko
nečněse rozhodl řka: „Dobře, já chci
tedy býti pokřtěn. Nebáljsem se žád
ného nepřítele, neuleknu se ani řečí
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lidských. Rei misionáíovi, aby přišel
brzy a mne na duši omyl. A rci mu
též, aby mi donesl velký kříž.“

Milost Borí zvítězila nad bázní
lidskou. Bázeň byla hlavní příčinou,
že se „Medvěd“ tak dloul o zpečo\al,
státi se křesranem. Nyni \šak zůstal
slibu svému ve1en. Na všecky otázky
při křtu svatém odpovídal přes svoje
vysoké stáří zvučným, pevným hla
sem. .,Odiikáš se satanáše? l všech
skutků jeho? 1 vší pýchy jeřoř“
„Odříkámi“ „Chceš pokřtěn býtiř“
„Chcil“ A po těclzto slovech naklo
nil pyšný kdysi pohlavár svou šíji a
voda křestní stékala s jeho staré
hlavy a ze zatvrzelělto odpůrce kře
sťanství stal se horlivý křesťan,jenž
potom až do své smrti Bohu věrně
sloužil.

Syrie a Libanon.

Světová válka způsobila mnol-o
zlél 0; 1.0dnes cítíme její násleaky,a
nejenom my, ale i obyvatelé jiných
dílů světa, jmenovitě Af.iky a Asie.
Co jsme u nás zkcsili, víme, máme
vsecko dosud v živé paměti, za to z
krajin zámořských dochází teprve nyní
dotvčně zprávy ponenáhlu a porůznu
a z nich se dovídáme, že tamější oby
vatelé trpěli válkou poměrně jestě
\íce, nežli my. Strádali jsme mnoro,
zažili jsme c.osti hladu, ale sot\ a bude
nějaký případ, že by byl někdo ze
mrel skutečně hlady. Za to je tako
vých případů v krajinách zámořských
na sta, ha na tisíce.

Německý vojenský kněz, jenž byl
přidělen německé posádce v městě
Alleppo v Syrii,sovsednito země Pale
stiny, psal ještě za války:

„Zde v Syriidošlototakdaleko, ?e
je obava, že znenáhla celé křesťanské
obyvatelstvo hladem a bídou buc'e
vyhubeno. Během roku dostoupily ce
ny všech potravin takove výše, že
chudí již celé měsíce trpí hlad a_již
na tisíce jich zemřelo, že prostřední
třída obyvatelstva schudla a hladem
a nemocemi hyne. Metrický cent pše
nice je za 800 a 1000 kon n. Podotně
přemrštěné jsou ceny ostatních po

travin. Na ulicích aleppských le

ženy a děti ;oloťj lacmělc a křičí
o peníze a chléb. Ya chladných nocí
vlednu, únoru a březnu umřelo ubo
hých na ulicích na sta; z rána naklá
daly se na vozy, m tvola vedle mit
\'oly, až vůz byl plný a poclzová\aly
se na hřbitově ve společných jamách.

Nouze je stále větší, pohled na
umírajcí i hladem na ulicích je čím
dál tím žalostnější. Jsou zdetéž křes
tanézámožní, alejestjich malo Méně
zámožní chudých vydatně podporo
vati nemorou, ježto ceny potravin
jsou vysoké a jejich jmění na výživu
sotva stačí. Slyšel jsem, že některý
den umřelo přes sto lidí hladem, vět
šinou molíámedánů, bohužel však i
mnoho křesťanů. Potravin je v zemi
ještě dost; kdyby bylo peněz, mohlo
by býti na tisíce křesťanů před smrtí
híadem zachráněno. Takové jsou po
měry v celé Syrii.

V dubnu přišel jsem na své slu
žební cestě do Beirutu; tam je nouze
značně \ ětší nežli v Alepj'o. Na všech
ulicích viděti tu děti, ženy a starce
polonahé, polo — nebo docela mrtvé
le;eti. Všude křičí a bědují hladoví a
žebrají na každém. lépe ošacenc'm člo
věku peníze a chléb. Dostá\ ají ovšem
málo. Bohu,.,el že tito hladovci v Bei
riztu jsou vesměs křesťané, Maonite,
totiž z města a Libanonu. Navštívil
jsem tam biskupa msgr. Giannini;
od té doby, co jsem ho před dvěma
roky viděl naposled, velmi 'se změnil.
Tehdy byl zdráv a silen, nyní churav
a sklíčen. Pohledem na bídu stále se
\'zmál'ající všecek rozrušen, stále \e
starosti o umírající křesťany, v trap
ném vědomi, ,e sám nemů'e pomoci,
sestaral předčasně a jelo vzezření je
chorobně.

Navštívil jsem v Beirutu také
jesuitu P. Matterna, jenž bydlí v klá
steře u Borromejek. Týž vykonal
krátkou cestu na Libanon a pravil, že
mnol'o dědin na dobro vymřelo, jiné
z polovice, jiné. ze tří čtvrtin. V mno
hých dědinách zůstalo prý jenom málo
lidí živoucích; mínil, že v Beirutě sa
mém umírá denně 50—100 lidí hla
dem. Také mnozí maroničtí kněží ze
mřeli již hladem. V Beirutu je vůbec
mnol'o maronitských kněží; vede se
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jim velmi zle a cl-odí žebrat jako jiní
chudí lidé. Mnozí z nich prodali vše
ckysvéknihy na váhu kramářům, kteří
\iimi balí cigarety a podobné věci.
Duchovní na Libanonu zavřeli všechny
semináře, poněvadž nemobou cl'o
vanců uiiviti.

'Jak hladomor v nešťastné zemi
vlastně vznikl?

Příčina je d\fojí: Na jaře r. 1916
vrhla se hejna kobylek na zemi a zni
čila všecko, co pučelo a se zelenalo.
Trvalo to celý rok., nežli bylo možno
je vyhubiti. Na žně nebylo lze ani

0000000
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0000

PHHHH MHRIH V LURDECH.

Němec, jenž bydlí v Tripolis,
přístavním to městě severně Beirutu,
pravil mi před třemi dny,.ře tam hla
dovci uchvátili na ulici 45 chlapců a
děvčat a doma je—zabili a snědli. Zní
to neuvěřitelné, ale je to pravda. .Ně
kteří z vinníků byli od turecké vlády
uvrženi do vězení. Tak hrozná je bída
v Syrii!

první ani druhý rok ani pomysliti.
Současně s kobylkami zabavila teh
dejší turecká vláda zásoby obilí a do
byt ka. Cosnad _ještě zbylo, vydranco
va-livojáci. Taknebylo potom ani obilí
na setí, ani dobytka a při nesmírné
drahotě nebylo možno ObOjÍlTOnakou
pití. Tak zůstala pole po čtyry roky
neobdělána. Mimo to byli obyvatelé
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Libanonu pro 5\ou náklonnost k do
hodovýmstátům také tím potrestání,
že vládní sýpky zustaly pro ně za
vřeny. Nesvědomití liclnáři zvýšili
il ned nákupní ceny. Hladovící ro
diny roprodaly všecek movitý maje
tek, ano i odě\ aby si nakoupily po
travin. Avšak i tento pramen brzy
vyschl.

Tak vznikla nouze a bída a do
stavil se hladomor. Hladovící jedli
trávu a ko.ínky, zdechlě mezky a
tisy. Kdežto dříve v Syrii člověk za
každým druhým krokem potkal ně
jakéto psa, nvní psí plemeno téměř
vyhynulo. Zoufalshí dořnalo mnohou
matkutakdaleko, řesnědla své vlastní
dítě. Mrtvoly ležely v domech i na
ulicích. Konečně nebylo ani s dosta
tek ruk, které by je pochovaly a hnily
proto nezahrabány. Povstaly nakaž
livé nemoci a dorazily, co byl hlad
ještě zanechal.

Zprávy docházející ze Syrie sou
hlasí vesměs v tom, že na Libanonu a
v sousedních krajinách polovice oby
vatelstva zahynula. Někteří udávají
počet zemřelých na 250 tisíc. Nejhůře
řádil hladomor na Libanonu. Tam
umřely téměř tři čtvrtiny obyvatelů.
Katoličtí Maronítě jsou většinou zni—
čení. Podi\ ně zní zpráva, že mezi 250
tisíci obětí „ie pouze 13 tisíc žen.

Maronítské duchovenstvo všech
stupňů. činilo seč bylo, aby bídu mír
nilo„ Také sv. Otec staral se pečlivě

0

o strádající, nejednou se postaral, aby
jim byly poslány potraviny. Ani Maro

lidé, na s\ou umírající vlast nezajo
mínali. Ovšem obtíže s posíláním re
něz a potravin do Syrie byly veliké.
Mnoto peněz došlo prostřednictvím
maronitskelp patriarchy Huayeka a
jeho vikáře v Egyptě Co \šak bylo
poslánoprostředních1msvrsk) chtank
-—n\ízlo záslul'ou turecké vlády na
cestě a nedošlo své'ro cíle.

Když byla konecně Syrie po po
rážce Turků a spojenvclis nimi Němců
obsazena \ojskem dohody, nová vláda
přičinila se upřímně, aby zbytky oby
vátelsha byly zachráněny. Papež vě
nm al 100.000 franků. Francie, které.
Syrie připadla, poslala l“ojnou pod
poru za týmž účelem. Bohužel zne
užíváno bídy obyvatelstva ke strani
ckým účelům. Je to k víře nepodobno,
a' přece pravda. Na př. jistá americká
srolečndst rozdělovala penize jenom
dědinám, které měly'americké prote
stantské školy.

Podnes neníbíděkonec._lmenovitě
je nouze 'o šaty. O mnoho tisíc hlado
vících a mrznoucích sirotků jest se
starati. Potrvá to ještě mnoho let,
nežli“ .všecko přijde do starých před
válečných kolejí, a ještě déle, nežli se
vrátí někdejší blahobyt. Ovšem v
jedné věci není „žádné nápravy: hla
dem zemřelých nikdo k ži\otu nevzkřísíf“

0

Různé zprávy.

Kardinál Bourne promluvil v Li
verpoolu velice ostrou řeč, v níž se
zmínil o konferenci mírové, jak ná
sleduje: „Jest nyní-shromážděna ob
divul'odná konference světa. Velicí
státníci soudí o spletitých otázkách
jim předlor'ených. Konference od své
l*opočátku byla konferencí bez Boha.
Jméno Boží nebylo nikdy vzýváno.
Vdechnutí moudrosti Boží nebylo svo
áváno, konference konala se, jakoby

zniizelósvědomí,desatero a křesťanské
podání z tvářnosti země. Konference
dosud vykonala velmi málo a dává
málo'naděje pro budoucnost,“ Ktomu
dodáváme, že když týž kardinál mluvil
na koncilu národním pro „veřejnou
mravnost v Lansdowne Hovse, kde
predsedal anglikánský biskup birming
hamsky, představilBourneaSlovy: Hla
\a veliké círk\e a jeden z našich nej
větších občanů. Tento veliký občan
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se vyjádřil o pracech konference „mí
rově tak jasně. — O konferenci ne—
víme ničeho krom censurovaných ú
ředních zpráv.

Wilsona třináctka. Polské listy vy
pravují, že president Wilson má ob
zvláštní zálibu pro číslo 13. Kdykoli
bydiil v hotelu dostal téměř vždy po
koj č. 13, rovněž v divadle sedával na
křesle č. 13. Ve třináctčm roce své
činnosti" jako profesor na Princeton
College byl zvolen ředitelem ústavu
— v řadě třináctý. [ jméno jeko má
třináct písmen. Ve volební kampani
r. 1913 hrála třináctka rovněž: roli.
Při nastoupení jeho úřadu jako pre
sidenta bylo přítomno 13 guvernerů
vládních a 13 vynikajících zástupců
ústavů vědeckých. Studenti Prince
ton College jeli k jeho slavnost ve
dvou vlacích, z nichž každýr měl 13"
vagonů. Konečně podotýkají polské
listy, že ze 14 bodů programu Wilso—
nova je obnovenístátu polskéřo právě
bodem třináctým. ——Tedy není po—
věrčivvm Wilson.

Biskup vratislavský Bertram () ti
sku. V Berlin ě byl nedávno slavnostně
vysvěcen knížetem biskupem drem.
Bertra'mem z Vratislavě n'0vý nád
herný chrám Srdce Ježíšova. Přislav
nostním večerním shromáždění mluvil
kníže-biskup též o tisku: „A nyníještě
slovo pro katolický tisk, který nám
ležína srdci. Svatý Otec si přeje, aby
v každém katolickém domě zaujímal
obraz nejsvětěišího Srdce JežíŠOva
čestné misto. Řekněte sami, jak by
se to shodovaio, kdyby“ ve vašich
domech visel obraz na zdi nejsv.
Srdce a na stdle ležely noviny, které
se protiví zásadám náboženským. Po
užijte proto všech prostředků, jež
máte po ruce, abyste šířili katolický
tisk a jej po'dp'or0vali předplácením
i jinak, kdekoliv se k t0\mu naskytne
příležitost. To jsou sld'va vašeho bi.
skupa,_stárdsti, jež budete jistě sdíleti
se mnou, a které jsem vám chtěl dů
razně vložiti na srdce.“

Belgiětí benediktini do Jerusa
lěma. Vítězstvím dohody a obsazením
Svaté země vojskem anglickým a
francouzským změní se také mnoho
na posvátných oněch místech. Spolkem

pro Svatou zemi vybudovaný chrám
Zesnutí Panny Marie na hoře Si—
onu v Jerusalémě svěřen byl kdysi
německým benediktinům. N31“ po
volání na jejich místo benediktini bel
gičtí. tyři z nich se superiorem Don
Fourlierem v čele odcestovali již do
Palestiny. Proslýchá se také, že bel
gičtí benediktini beuronskě kongre
gace úplně se odloučiii od německé
větve téže kongregace. Odloučení sta
lo se, jak „Nation Belge“ sctěluje, za
souhlasu Svaté Stolice.

Významný papežský list. Pražský
..Lid“ uveřejňuje tento článek: „Řím
ské církevní úřady uveřejnily význam
ný papežský list. V pohnutých dobách,
kdykoliv různé názory spolu zápasí,
vždy včas, jasně a přesně promluvil
Řím. Tak stalo sei nyní. List poslán
byl kardinálovi Csernocřovi, vlastně
biskupům uherským. S počátku uvádí
se, jak apoštolská stolice věnuje nyní
svou celou pozornost státním útva—
rům, povstalým z dřívějšího Rakou
ska. „Zvláštním způsobem dbáme o
to, aby tam náboženství nijak škoda
nevzešla.“ Budou-li nové vlády o
pravdu pečovati 0 pokoj a rozkvět
svých národ", pak starati se budou
zajisté. také oto, aby církev ve svem
nepochybněm právu zkracována ne
byla.“ — „Ovšem, cí_rk\i Kristově
nepřátelské moci využívají nynějších
politických zmatků a převratů. pevné
svazky v církvi snaží se rozpoutati
a blabodarnou činnost církve chtějí
zameziti. Proto s obavou patřili jsme
na to — vykládá papežský list —jak
někteří z duckovenstva příliš veřejně
a svobodně vrhli se do politického
ducha a vmísili se do národních sporů,
čímž vyvolali nenávist proti kněžské
důstojnosti. Ještě větším bolem na
plnila nás zpráva, že někteří z ducho
venstva odvážili se na shromážděních
lidu proj ednávati zrušení svatých zá
konů církevních. Vzhledem k tako
vému smutnémuvprohřešení se musejí
biskupové rázně ozvati, aby provi
nilce k pravdě a rozumu přivedli. Tito
nechat se na to rozpomenou, že pod
řízeni _isoutěm, které Duch svatý usta
novil biskupy, aby spravovali církev
Boží,“ nebot jak dí sv. Ignác, mučed
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ník: „Kdo se k Bohu a k Ježíši Kristu
hlásí, ten se musí i k biskupovi hlá
siti.“ (Phil. 8. 2.l. Proto kdo není za
dobré 5 biskupem, nenáleží Bohu ani
Ježíši Kristu. Chceme, aby byli na
pomenutí, že je to pro katolického
kněze neslušné, když vášním podléhá,
na místo aby byl vzorem. jak se mají
krotiti. Z této příčiny necht bisku
pové slavnostně a se vším důrazem
prohlásí, že u apoštolské stolice zá
kon, týkající se kněžské zdrženlivosti
(bezženství, celibát) naprosto nijak
projednáván nebide poněvadž tento
zákon apoštolská stolice považuje za
zvláštní ozdobu latinské církxe a za
mohutný pramen své zevnější obětavé
činnosti.“
_ Nový nepřítel katolického nábo
ženství. Ve Vídni byla otevřena slav
nostním způsobem zednářská lože, to
tíž spolek svobódných zednárů, nei
větších to nepřátel katoličkého nábo
ŽČTISÍ\Í. Poněvadž zednářské spolky
—snad mimo zednářeanglické —jsou
také nepřáteli dynastií, byly ve sta—
rém Rakousku zakázány. Rozumí se,
tento zákaz nebyl zachováván: bylo
ve Vídni samé 13 loži. Ovšem že tvůrci
a zakladateli a vedoucími činiteli těch

to zednářských loží jsou židé; těmto
se podaří pod rouškou šíření „kultu
ry“ a humanity oslniti a členy zed
nářských spolků učiniti i takové lidi,
kteří jinak nemají s podvratnými
úmysly zednářstva ničeho společného.
Církev svatá zakázala pod nejpřísněj
šími tresty vstup do těchto organisací.

Socialisté a náboženství. Všem so
cialistickým organisacím německým
zaslala centrála „liberálních“ spolků
mnichovských tento přípis: Všemsoci
alistickým organisacím! Nynější doba
žádá osvětovou práci mezi lidem. Cen
trála podnikne tuto práci prostřed
nictvím řečníků, kinematografů atd.

_ Hlavně budou konány „přírodovědec
ké“ přednášky jako o původu člo
věka, jak povstala naše země atd.
Zajímavo je, že tito nevěrci se obracej—í
na socialistické organisace, které přece
prohlašují náboženství za „věc sou
kromou“. .

Z Kroměříže. (D i k ů v z d á n í.)
Dle slibu v'zdáxam vroucné díky bož
skému Srdci Páně, Panně Marii,
Josefu a sv. Antonínu za uzdravení
jisté osoby. M. V.000

Dllollouollouollo||. ||.ll.-ion.u.nou.nonononollonouono ||.:|.uouonollollouonouo'ulOllouollonono ll.-lonono

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

žádosti, všelikě skutky i slova svá. (OdpustkleU 1dníiednouza den. Lev Xlll. S._Congr.lndulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. ll.)
Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za

p o v o ] á n i k ate c h 1s t ů a na vsechny úmysly, jež doporučeny jsou na
tentoměsíc a na tento den členům Apoštol. modlitby.

Pane ježiši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce.
Srdce Ježíše a Marie, zachraň církev, naši vlast a národ náš československý!

sladké Srdce mého ježíše, učiň, abych tě miloval(a) víc a více. Amen!
(Pokaždé odpustky 300 dní, jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky

plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)
Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní Pius 1x. 1852.)

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

Sv. Michaeli, archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!
Hesloapoštolské:Podporovati vyučování náboženství.
Úmysl v listopadě 1919: Apoštolát modlitby ve školách, ústavech'
a seminářích.
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Srdce Páně, budiž s námi, ctnostem svým nás vyučuj, veď nás země pustinamij
ve všech bídách při nás stůj. V službu Tvou dnes odchováme, sebe i své rodiny.

Tobě věrnost přísaháme do poslední hodiny.
/\_/\. AM/\MNV

Apoštolát modlitby ve školách, ústavech a seminářích.
(Hlavni úmysl.)

Před svým naiaebevstoupením za
nechal Pán Ježíš svým věrným a nám
všem věřícím mocný prostředek, totiž
modlitbu. Pravílt': „Začkoli prosití bu
dete Otce ve jménu mém, dát vám.
Proste a vezmete, aby radost vaše
byla dokonalá.“ Sv. Jakub, apoštol
Páně, poukazuje na velikou moc mod
litby, když-praví: „Modlete se za sebe
vespolek, abyste spasení byli; mnohot'
zajisté může modlitba spravedlivého
ustavičnáf“ (Jak. 5, 16.) Modlitba jest
naší s'vatou povinností, kterou nám
ukládá naše sv; náboženství. A přece
si mnozí modlitbytak málo váží. Ano,
nn oho jest na světě křestanů, kteří
modlitbu vůbec opomíjejí, jí povrhují,
ji vypuzují ze š 01. A proč? M1ozí se
1emod1ívají,prótože víra jejich je
slabá; druzí zase se remodlívají, že
jejich raděje a důvěra jest mdlá a
třetí se remodlí, protože láska jejich
k Bohu úplně vystydla. Většina lidíse
nemodlí riyr-í,protože mysljejích jest
hrdá a srdce jejich pyšné a zkažené;
Aro, nařizuje se nyní u nás, aby mod
litba \e školách byla vůbec odstra
něna. Co bude z dětí, co bude z mlá—
deže studující, která tak odvyki.e
modlitbě? Co je člověk bez modlitby?
Co křesťan a křesťanka bez modlitby?
Běda každému, kdo se prestai. e modlit
k Pánu__lohul “Tím ztratil mocný pro

středek k dosažení milosti ke ctnost
nému životu a proto takový nemod
lenec upadá ze hříchu do hříchu. —
Sv. Bonaventura napo'míná nás všech,
když praví: „Važte si modlitby, ie
bot moc její je nesmírná. Modlitbou
můžeme si zjednati vseho, co duši
iaší ke spasení prospívá a odvrátiti
„všecko co jiškodí Chceš-li protíven
ství trpělivě snášeti, bud' oddán mod—
litbě.- Chceš-li pokušení přemoci, bud'
oddán modlitbě. Chceš-li duši svou n'a
p'lniti svatými a spasitelnýmí myšlen
kami, horlivostí a _nábožností,buď od
dán modlitbě. Chceš—lise nepravosti
zbaviti a ctnostmi se obohatiti, bud'
oddán modlitbě.“

Je—litedy modlitba tak mocná.
potřebná a užitečná, tu je povinností
každého člena Apoštolátu modlitby,
aby sám modlitby si vážil, jí náležitě
pěstoval, víc a více jí přátel získával,
jiné k modlitbě naklonil, modlitbu
proti nepřátelům hájil a zastával. To
též je nyní povinnosti rodičů, aby
dítky své k modlitbě vedl-í, ale-také
toho dbali., by dítkyjeji—chi ve školách
k modlitbě byly veden-y,aby modlitba
rebyla odstraňována ze škol obecných,
středních atd. 8 Bohemzačni každé
dílo, podaří sevti až milo, praví pří—
sloví. Platí to i o vyučovárí, aby se
zdarem. Se__-.konalo.—g_At,tedy se opět
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dítky modlí před i po vyučování, jak
bývalo ve škole náboženské. Třeba je
vědomí a statečrosti křesťan-ské. Do
bré bude, jestli bude zaveden Apo
štolát modlitby jak ra školách obec
ných, tak státních, též v ústavech a
seminářích, aby tak modlitba vroucrá
nabývala víc a více platnosti i proti

.)

Marie Tesařova:

Tvojí
Tou stopou, Kriste drahý,
zdobenou rudým květem,
chci jíti odhodlaně
&-k nebi spěti letem.

Když trnitá ta cesta
se těžkou zdát mi bude,
pod kříž Tvůj, Pane, půjdu,
ten kyne všem a všude.

O

Msgr. Baunard :

r-átlaku 1.epřátel víry a našeho rábo
že. ství-!

Proti repřátelům těmto chceme
bojovat mocnou zbrar-í — modlitbou
soukromou a společnou! Chceme mod
litbou útočit na neisv. Srdce Je'íšom,
abychom vys lyšeni byli a modlitbě
pomohli k platrzostí její.

0

stopou . ..
A byť i chladno v srdci
a v duši smutno bylo,
pak srdce Tvoje zlaté
mi sluncem zuzář “7.310

0 sladký, drahý Kriste,
když Tys mé duše hostem,
pak bohatství mám celé
a- nebo v srdci prostém.

0

Z franc. Boh. Kyselý

Smrt blízka. -— Příznaky a přípravy.
Jak? Už západ a brzy korec, cíl?

A redávno bylo teprve jitro, počátek
cesty!

Jaká to bystřína ——život! Jak
valí se jeho vlny! Co trosek v jeho
proudu a jak záhy uběhrou jeho
vody! A zbývá po něm prázdnota,
jako koryto vyschlého potoka.

Tento západ už dávno poznávám
po rostoucím unikání života z mého
těla. Zvo něrí pohybu, zakalení zraku,
nedoslýchavost, chabnutí všech smy
slů: obléhaná pevrost je sevřena. stín,
ticho,' chlad, obkličuje místo. Života
kruh smrští se brzy v jediný bod a
jeho korec — hrob.

Hlava se ještě drží dobře, nebo
dosti dobře. „Tot' tvrz, která se ie
dovede vzdát. Ale co zmůže tato „in
teligence, jíž slouží údy“, jakmile
všichni její sluhové si, uprou leslou
žit? Cítím již vzájemné přestřelky mezi
hlavou a údy, to předehra r0ftržky.

Tot osudro!“Je-1i tedy celý život co
jiného, než smrtelná remoc a není-'liy'.
pravdou, že my všichni, co nás je, jsme
odsouzeri k smrti, s delší či kratší
lhůtou vykorárí rozsudku? Co my
slíš otom, bratře můj? Myslím, že nic
refí pravdivějšího. Ale pozoruji, že

“věří-li všichni ve smrt, pak-li se jim
o ní mluví všeobecně a se zřetelem ra
všecky, nikdo v ni r.evěří, promluvíš- li
mu o 1í vzhledem k němu samému,
zmír—íš- li se o jelo smrti.

Je to stará zkušenost, již tak živě
zrázorňuj-e Xavier de Maistre těmito
působivými řádky své „Noční vý
pravy“: „Umru tedy jedroho dre?
Jakže? Umru já, který mluvím, který
cítím, se lmatám, já bych mohl u
mříti. ? Nechce se mi jaksi věřit.
Že jiní zcela umírají, tot zcela příro
zero, vidíme to každodenně, zříme,
jak odcházejí, uvykáme tomuF'Ale
umřít sám? Umřít osobně, tot'_'přes
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přílišl“ A Maistre dokládá: „A vy,
párové. kteří tyto úvahy rokládáte
za zmaty, vězte, že tak smýšlí celý
svět. i vy sami. Nikdo remvsli na
smrt. Kdyby bylo plémělidi nesmrtel
ných, myšlenka na smrt zděsila by je
víc rež nás.“

Ba, rikdo nemyslí ra smrt, aro
každý ukládá si krutou povinnost,
abv myšlenku tu odvrátil i od jiných,
Zvláště od nás starců. Známe je, hra
tře. “ty přelaskavě lichotriky. kteří
myslí. že lži nám nosloužili. Mají nás
Za děti. když nám vážně tvrdí, nám
chvěi icím se třtinám ubohým: že jsme
pořád jako duby!

Třeba tu doznati. že naše sebe
láska snadno se tu čirí spoluvinron
pochlebenstvi. Pravdou ie, že člověk
pokládá se starým n věku, který mu
teprv přijde. rikoliv u věku, který
má. A tak se stává, že-kmet. že ne—
mocný dává se uspati na samém no—
kraji propasti. ukolébán jsa myšlen
kou. že propast je ještě daleko, až ne
šťastník je do ri vržen náhle. kdy ani
netuší. kde jest. kdy ani neví, co činí.
, Neboť korečně ——ptá se P. Gratry
-— nepochovává-li člověk-ty, kteréž
milu_ie?“ A dokládá: „Což je tedy
člověk bytost příliš zbabělá, příliš
slabá. aby se nodíval smrti v tvář,?
Není-liž opakem právě stvořeném u
šlechtilým a vznešeným, jediným tvo
rem, “kterýby měl znát a uměl umírat
vědomě a svobodně?“

U_iedreime si proto, bratře. jednu
věc: My, kteří se opravdu milujeme,
řekneme si to, upozorníme se navzá
jem. že konec je blízko. ukážeme si
veliký cila půjdeme k němuse srdcem
pozdviženým, ruku si podávajíce.

Pravdou pravdivou je toto: ne
jen umřeme, ale umřeme brzy. Prů
měrná doba lidskěho života je 39 let,
osm měsíců. Je to už hezky dávno,
kdy jsme ji my starci překročili. V
roce se'dmdesátém činí průměr už jen
osm let a několik měsíců. v osmde
sátce pouze čtyři roky a půl. . . v de—
vadesátce je průměr zbytku života už
jen jeden rok a devět měsíců. Jak
málo lidí dočká se takového věku a
za cenu jakých nemocí a bolesti!

Vím, že veliký pří.od_OZP)ff90
Flourens dí: Normální věk lidsky Je
stoleti. Ale hr—eddodává: Ovšem _pra
málo jich čirí to, čeko třeba, k JCÍTO
dosaže i. Při těch našich mravech,
vášr ích, reřestech č lo v ě k 11e u m 1:
rá, o n s e z a bij i. Jiný uče"eC'dl,
že 7e čtyř pětin smrti předčasnYCh
zvíře v člověku zabilo člověka.

Naučme se z té lekce. Věřím i'já
pevně s biblí, s evargeliem, že mou
drost, cudnost, střídmost, svatost ši
vota duše je nejlepší zachovatelkou
zdravi tělesného. Neubíjejme se, žijme
životem moudrého. abychom si za
sloužili těch několik let rad počet,
která jsou přídankem. Ale netajme si,
že ta léta jenom'nechala o několik
okamžiků déle viseti nad hlavou-naší
osudný meč. Hlava ta bývá často ob
tiřera tolika bědami. že takové “pro
dlužovári života není 'rotom než tim,
co Řehoř Veliký nazývá 'lo n _ga
_prolixitas mortis —prodluž_p
váním smrti. “

Mimochodem jen zmiňuji tu kej—
klířské chlubilství evoluciov'ismu. kte
rý, aby utěšil člověka nad vybájenou
resmrtelrostí v nebi, slibuje mu dlou
hý věk na zemi, totiž život patriarchů
před potopou sedmi až osmi set _let.
Ruský vědec Mečnikov bez váhání sli
buje: Touha osmdesátníka prodloužit
si život je výkřikem přírody, která je
tu skutečně oprávněra. A právo to
trvá až do dne vědou zaslíben ého, kdv
rebude člověku třeba proživati má
tohy staroby a hrůzy boje smrtelného,
nýbrž kdy přirozeně shasve, jsa uko
lébán ve sladký, harmoricky sladěný
klid posplněri všech svých přání, jsa
spokojen, že skonává, jako večer spo
kojeně chodívá se"spat a odpočívat.
Tak skonávali někdejší bibličtí patri
archvé po životě osmi až devíti set
let: „ric neruší člověka skon, je to
zakončexí krásného dne.“

Však běda, přeběda! Kdo jenom
rajde elixír takového dlouhého věku?
Či ztratil sejeho recept za potopy
světa? ' '

Je tomu už tři tisíce let, co pěl
Žalmista: „ ,ivot člověka trvá do
sedmdesáti let, u zvlášť silných do
sáhne až osmdesáti. Co nad to'jest,
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bývá jen prací a bolesti.“ Zda se zvýšil
od té doby terto průměr?

* * *
_Jak chovali se vůči myšlercena

smrt revěrečtí filosofové a literáti za
"rašich dob? Jest poučro prozkoumati
tuto věc..

Jedni tou myšlenkou jsou ohro
meni; dívají se, ale nechápou. Takový
hrdina románu Norbert de Vareni-es
filos'ofuj e takto, procházeje se po měst—
ské dlažbě: „Přijde den, a přijde pro
mrohé časně,kdyjim zajdesmích, jak
se říká, protože _zavším, načrohlédreš,
pozoruješ' _smrt '. . . A ze záhrobí se
žádrá bytost revrací, nikdy. Aro,
nikdy se revrátí ze všech bytostí,
z těch milionů a*milionů ani jediná,
ani z těch, které se teprve zrodí, nic
z jejich těl, tváří, myšlerek, tužeb. nic
zrova se neobjeví, ani z.lba z toho, co
rozpoznávám ve s'poustětv'orů re
SČetných a bezmezně seĚ-ůznících, tře
ba se zdálo, že jsou téměř stejrí . . .“

To se mu zdá směšným, takovému
fílosofujícímu '_dlažbošlapovi. Ale už
počíná se mu otvírabí'ff.rozhled ra
věci vážnějšíí, „Takje korec Všeho
smrt, a pořád„Sm-rt.Nelze'jí'ani za
baviti, ani zm"ěniti,“ani pochopiti. At'
věříme, at myslíme, at Zkoušíme co
koliv, umřeme. A zdá se, že člověk
umře už zítra,;mičeho j eště nezr,aje, ale
zhnusen vším," co! byl \poznal. .A tu
cítí, jak jej drtí pocit všeobecné bídy,
idské bezmoCi a jedrotvárrosti' ži

vota.“ (Maupassant) * '_
Tot' vše,'_co_pravímyšlenka iza

smrt pessimistoví bezvěrci: _tajemro
a nic. Guy de M'aupasant umřel vší
lerst'ví: při takové filosofii mre to
nijak repřekvapuje. '

Jiný se proti té myšlence vzteká.
Ledový a chorobnýStendhal píše ně
lolik měsíců před smrtí: „Potýkal
sem se právě s nícotou. Je to něco
nepříjemného“ A vykládá, vjakém
smyslu: „Tato hrůza před smrtí po
chodí ze všech těch pitomostí, které
nám vpra'vovali do hlavy od třetího
roku.“ To míní katechismus. Na ten
s děsem vzpomíná v šedesátém svém
roce. Té 1euprosné a r ezničitelné ho_u
ževnatosti prvních kořínků _víryi,Jak,

se mstí r-a takovém chlubilství ! Stend
hal, tento chvástavý hlasatel ati—.c
ismu, říkával o Bohu: „Omlouvá ho
jen- to, že není.“ A přece vypravuje
důvěrríkjebo Mérimée,že tento lite
rát „zlobil se ra Bora jako žák ra
učitele. Nebál se smrtí a přece rerad
0 rzí slyšel.“ Zásadou sobeckého toho
cyrika byla věta: „Čestro je to, co
rám vynáší,“ Ajinýjeho obvyklý vý.
rok zní: „Naši rodičové a učitelé jsou
raši přirozerí nepřátelé, sotva se o
ctreme na světě.“

Jirí chtěli zbaběle po smrti. aby
je sprostila rovinrostí, zbavujíc je
života. Zmínil jsem se o'szoufalství
Prévosta-Paradola. Uvedu jeho po.
sledrí slova. Starověký stoicismvs o
pájí jeho pýchu, sebevražda jej láká,
pěkná, smělá sebevražda, jakou skončil
Cato, z Utiky rebo Brutus. A píše:
„Jsou chvíle, kdyse nám zdá, že svět
a život remají už pražádného smyslu,
raše ruka bezděky se zdvihá k.obža
lobě prázdného r ebe. Jedni se vzeprou
po takovém otřeSu, jir-í však nikdy ..
A'tu můžeme přivítati smrt způso—
bem, při němž retřeba svědků, světla,
hovoru, ba ani r ad'ěje. Nic z toho ren-í
nutro,_ab_v byl _moderrí člověk upo
zorněn, že je mu zapovězeno trpěti . .
To čest ve velebn é prostotě, 1“edávajíc
jí'rakého vyhnutí, volá naň: Raději
umřít'i“ _—_Umřít! A toto dítě zpo
vykané slávou, nadáním a štěstím,
'zbaběle se “mstí _1a přílišném svém
štěstí, když se'vraždí ve čtyřicátém
svém věku- po příchodu do Washing—
tonu" jako státrík zastupující tam
Francii. To bylo 1. srpra 1870.

Tot' několika's'lov'y jedrak vše, co
volná myšlenka myslí o smrti, a jed
r.ak vše, co pýcha lidská nalezla v po
hrdár—ísmrtí: zničit se a opustit své
staroviště práce a zápasu právě ve
chvíli, kdy vlast, zdeptarsá rohou re
přítele, potřebovala víc ízež kdy jeho
služeb. _

Ale vyzral právě. že proň ,.je
izebe prázdro“. Nemělt' naděje, aby
na toto i_ebe jako na odměnu ukazal
a tak zadržel rámě zločinné a primel
je k pov-imfostí. A přece \e své studu
,o nemoci“ mluví sám o této křesťan
ské _r_zadějí-,__která jediná smrt. cm



6.0 565 06

krásrou, mluví tak pěkně, že bych
uvedl nejraději celou kapitolu: „Kře
sťan revyhledává smrti, ale také před
ní neprchá, tuší a čeká ji. Obirá se jí
po celý svůj život, zvláště pak ve
chvílích poslednich a jako výjimkou
ze všeho ostatnihoůstvoření, dívá se ji
takřka do očí. Ale zrak jeho jde dále,

MMěl/0.3
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podstupuje smrt, ani jí revida a patře
za ni a nad ní. Tot umění- umírat po
křesrlansku. A coje při něm obdivu
rejlfodnějšíl'o, je to, že stále se 'kor-á,
že nepřesahuje obyčejné úrovně duše
lidské a že je neocenitelnou pomoci
velikému počtu našich bližních, rej
nížších i rejvyšších. Aby kdo umíral,
jako nedávno u nás umřel Ozanam,
k tomu rer-í třeba—jehojemného, hlu

.SRDCE Dr'mÉ rr uo.

bokého vzděláni-, ani jeho velikosti
duševní. Dnes následují ho ve smrti
bez námahy í nejnižší z jeho bratři,
protože ho následóvali každodenně v
životě a cvičený hled křesťana nemusi
býti pronikavý, aby rozpoznal misto
smrti rebe, které se mu dokořán
otvírá“ ' :,

0000000o
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Ale Prévost-Paradolsám nerí kře
st'ar'em. V tomto pozorováni nebeské
slávy vidi pouze mocr ou, ale prázdr ou
úchylku od přiiozenéřo iazirárí ra
konec. Nazývá _to um'ěrim,' zakoře
něným a zdokonaleným zvyklostmi,
které se staly .druhou přirozerostí.
Tedyuměrí; budiž. Ale ještě víc rez
umě'rí, víra. Tedy zvyklost; budiž!
Ale zvyklost vyvěrající z jis t otfy.
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Pozoroval í; aro, ale zjasněné' určitým
Zjevemm.

Myšlenka ra smrt je veliká my-'
šleíeka, myšlenka ovládající ;Zivot. „Je
to družka pi'ísrá, ale dobročinrá a
jistá, (píše výborně Argat c'es Po
tours) a dostavuje se po každé prv1í,
jakmile duch 1'áš pokouší se zhrdroutí.
Povzráší rás rad viditelr ou přírodu a
s pozrárím Boha, přii áší rám pravý
smysl rašel—o urče: í. Vyvádí rás z o—
poje ístatky pozemskými a z pýchy

OO

_Marie Tesařova :

ducka, stlačujíc ra pravou cen je"
patrné štěstí života i ra skutečné tr
vái í jel-o repatrné bolesti. O. a tlumí
zášt', dusí hrěvy, budí soucit, pozxedá
účinně všecky i a stupeň rovnél'o bra—
trství, míní sokeckost, poxzráší le
.roismvs, dodává duši šlecl'etiosti a
podává jí i ve—svéstrokosti Záímeň
mírr íc.íl*o léku.- Den, kdy vyki'ořím
přímo proti tomuto přeludu, bude po
čátkem lOVČl'O období \elikc—sti, sr.o
lcody a štěstí.“ (Pokrač.)

O

Písnička.
Skřivánku, t_v milé ptáče, _
proč tak časně z řádu zpíváš,
zalčíáš- tam nad. oblaky
zr pák Se zas v houští skrýváš.

Zazpívám si také s Tebou
píseň vroucí “Matce-Boží:
Zdrávas Panno, Zdrávas Květe,
vzrostlý v poušti plné hloží!

Pak Ti budou věrně

Tvoje vůně, Tvoje krása
blaží nebes Cherubíny,
vlévá rozkoš V Srdce Boží,
rozptyluje hříchů stíny.

Zvcdni i mne, Matko svatá
v atmosféry čistých duchů
7. víru světa. mámivčho,
z pozemského toho ruchu.

zpívat
vroucí díky, chvalozpěvygq,
Matko moje, Matko drahá-,
kdy Tvá láska, se mi zjeví?

o o"o

P. Jos._Špatný, T. 1, Velehrad:

Srdce Páně & lid.

Svaté evakdělium, které se čte 1a
šestou reděli po sv. Duchu, líčí rám
milý výjev, ukazuje rám dojemný
obraz Srdce Páně. Tento obraz může
míti rápis: Srdce Páně a lid. Odhaluje
nám dobrotu, lásku a milosrdenství
Pára Ježíše. Uvažujme krátce o tomto
výjevu!

Spasitel dlí u jezera'Galilejskél'o,
stoupá ra beru a usedá ra ] í. Přichá
zejí k němu zástupové mrozí;' mají s
sebou němé, slepé, kulhavé, chromé
a jiné remocné. Kladouje spěšrě Pánu
Ježíši k r-ohám, Pán je uzdravuje a

»1.ítnst mám nad zástupemk
' Mt 15, 32.

lidé žasr ou, l:..dyí;\ ici, že izěmí mluií.
kullfaví cřodí, slepí vidí . .. I velebí
Boha.

Tu vidíme dobrotu bořskélo Srd
ce. To Srdce buší soucitem s lidskou
bídou. Ale oro rejen cítí soustrast,
nýbrž i pomáhá, zašel: ává bídu a
i'ozsévá dobrodilí ra \šechny strany.
Lid je Spasiteli vděčr—ý.A to Srdce
milující a kypící iezměrrou dobro
tou' Spasitel rám odhaluje ještě více
zlatými slovy: „Lítost mám rád zá
stupeml“
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Čarovrá, dojemiá slox a, z 1'.ÍC1'lŽ* a jistě \íie, lež Ho milujeme my,
šlehají božské plameny! Lítost mám
iad zástupem! A1o, tak tomu jest
\skítku! Celýzjev bořskélo Spasitele
dyše lásku, dobrotu, slitoxái í. Z ie
výsloVnélásky, z čirél'o milosrc'e: SÍ\Í
s 1.aší bídou Spasitelstalse člověkem,
aby iám pomohl. Pokole.í lidské le—
íelmepropastibídyjakoxelikýLazar:
opuštčro, zraněno, poseto vředy ie—

0000
_0003
šil.

více, iež můřeme tvšiti a poclopiti.
Ale iám třeba jest pom ati, :“e

Spasitel jest sama láska. On vidí ] aše
redbalosti, iaše křehkosti, iaše Chy
bičky, omlouvá je, Srd<e jeho iám
odpouští, promíjí, miluje 1'ás přere, a
chpe rás oblažiti...

Tuto lásku jest rám spláceti vzá
jemrou, dětinrou láskou a přítulrostí

PŘED OBRHZEM D. MHRIE.

iestí a zločiiů, tiápe o hladem po
pravdě, úpčlo \e piopastí revýslovné
ducl*ovrí bídy, a to bez pomoci ——
a mělo zahyrouti ia věky — —

A tu přichází On — Spasitel —
veliký lékař, aby hojil raše lány,

wytrhl l ás 'ze hlubiny zavržení a po,
zxedl rás k výšii'ám' iel'es. Vskutku
Spasitel \'ším prái em můře iíci: „Mám
lítost...!“ Nikdo, rikdo iemůže se
tak smilovati jako On. On ] ás miluje

k 1;čmu. Hodné, zdárné dítko přichází
l'e svému milovanému—otci se vším.
S důvěrOu hlec'í do jeho otcox'ských
očí, má před iím úctu, ale především
cítí k němu lásku.. Jestliže lo urazilo,
přichází, aro i poklekre před iím,
políbí jelo ruku a za všecko ho od—
prosí. Nemyslíi a rány, které zasluhuje,
nýbrž ia to, že svému otci způsobilo
zármutek a l“o'ie,_jen toho je dítku
líto . o c' ___;—
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S podobnou důvěrrostí máme se
přituliti ke Spasiteli. O kéž bychom
si jen-mohli živě představiti Spasitele
tak, jak byl! Pak bychom lto musili
milovati a vroucně, líoroucně milo
vati! Vždyť on okouzloval a pol-ital
všecky svou dobrotou.

Svatí a světice pochopili lásku.
božského Srdce: před jejich dUŠeYZím
zrakem tanul Spasitel tak, jal-'. byl.
vskutku, ozářen láskou. Proto iolaii
jako sv. František z Assisi: „Můj; Bože
a mé i_šecl—cok“ *

“Ano svatá Magdalena de? Pazzi
divila se jeho lásce a nazývala ho do
konce pOšetiiým: „O blázínku z lásky,
můj Spasiteli, což jsi revěděl,že r_ikdy
iemůzíeme pochopiti Tvé rezměrné
lásky? A Ty jsi se přece za nás obě-'
tovalřl“

Nuže, poklekněme v duchu před
Spasitelem, pohlédněm'ěs důvěrou dě
tinrou do jeho božských očí, z nichž
žáří slitování, a řekněme mu z plra
srdce: „Milý Spasiteli, miláčku mél'o
srdce: miluji Tě, ale dosud příliš
málo! O kéž Tě miluji více, jak l'y
zasloužíš, kéž 'l'ě miluji dětinrou lá—
skou! Vidím, Spasiteli, v duchu Srdce
Tvé! Srdce lásky, ra Tebe úplrě
spoléhání! ó přesvaté Srdce, věřím,
že nr e miluješ! Vidím, Spasiteli, v du
chu Tvé Srdce plné dobroty a rad
tím Srdcem vidím plar-outi zlatá slova:
„Mám lítost . . . !“

A nad kým máš lítost, božské
Srdce? „Nad zástupeml“ Slyšte, moji
drazí! Pándeříš má lítost nad zástu
pem. On repraví: „Mám lítost nad cí
sařem Augustem,'Tiberiem, rad krá
lem Herodem,“ neříká: ,.mám lítost
nad knížaty, velmoži, tohoto světa,
nad učenými a vzdělanými fariseji a
saduceji,.“ ani repraví: „mám lítost
nad boháči“. O milý Spasiteli! Jak do—
jemně pravíš! „Lítost mám nad zá
stupeml“ A kdo byl v tom zástupu?
Domkaři, dělríci, nádenníci, žebráci
——tedyjen lidé prostí, chudí. Mimo to
ti, kdo ještě před několika chvílemi
byli slepí, hluší, chromí, malomocní.
S. těmi SpaSitel má útrprost. O,
zlatá slova; „lítost mám rad záo
stupem nad lidem!“ V těchto slo—

vech krásně, jemně září soucit boží
ského Srdce Páně-. ..

A Spasitel vykládá, proč má útrp.
r.ost. „Nebot' již tři dny trvají se my.ou
a remají co jistí.“ (Mat. 45, 32). To je
důkaz, jak lásky plný je Syn Boží.
Ti upřímií posluchači lpěli na jel—o
rtech a remohl'i se od nělzoodtrlimuti_
On je okouzluje a poutá. Tři dny jsou.
u něho re dre v noci, a jest jim pře
nocovati pod šírým nebem. Na vý-_
cltodě může se přerocovati venku-ve
volné přírodě, ale přece :o"'bj'ló pro
ty lidi repohodlrté, přece to bylo spo
jero s obtížemi citelnými — a oni
nerertají!

Také my máme pro Spasitele '\C
službě Boží přii ášeti oběti. Kdysi Pán
Je'íš v Palestiněseděl na kole u jezera
Genesaretskéřo — za našich dob dlí
na výšin ě oltáře. Odtudtaké
nám zái'í láska jel'o boiskél o Srdce,
Sem máme jíti, jsme-li mcllí. urare i
pronásledovár i, ztrápe: i, a máme sem
se. uclrýliti častěji a dloul'o tacy pro—
dlévati, třeba by to bylo spoje o s
obětmi, ra př. v zimě.

Život ráš jest pouští, a ina tčío
poušti musili bychom zahy; outi a
klesrouti do hříchů těžkých, kdyby
Spasitelduckovně nás resílil a iCOb
čerstvoyal. Utíkejme se tedy k r čmu
a On rás nenecha odejíti s práždí ou.
bez milosti, On„rám pornů"e. jako
pomohlzástupům u moře Galilejskél o.

Pán učir.il-reliký zázrak.: díky
čiril, rozmnožil 7 chlebův a málo r_v
biček a nasytil 4—tisícelidí. Bak byly
sebrány zbylé kousky _a drobty, a
těch bylo 7 košíků.

Spasitel or:-ěm přítomným pio
kázal hmotné dobrodirí, ale staral se

' také o jejich duše, o duševrí prospěch
oněch přítomných i pozdějších svých
*vyzr'avačů: Zázrakem, který učiiil,
chtělje také poučiti. A vtom vidíme
opět starostlirou péči jeho bošskél'o
Srdce;

Než Spasitel čirí zázrak,'d i k y
či ní. Tím nám dává příklad, aby—
chom také my byli vděčii a děkm ali
za dobrodiní. Srdečný dí k za
dobrodiní přijaté jest před. Bol'em
pros b o u 0 .rgvé dobrodirí, Máme
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o (írk\i, rex ěcií o Spasiteli dob oti
vém, . evědíoprame echjelo milosti!

Amyj sme v lůněcírkx e katolické!
Jaké to štěstí! Jak máme děkovati za
to, fe můžeme tolikrát čerpati ze
zdrojů milostí, ze sxatých svátostí
zejméi a že můžeme pi'ijímati svátost
pokáií a oltáři í! Aro dokonce máme
děkovati i za iemoc', pro! ásledovái í,
pokušení a za všecka protíienstií,
která Bůh sesílá r a rás, aby rás zkou
šel a dal nám příležitost ku větším
zásluhám, máme dělroxati i'ejen za
chléb a výživu, nýbrž iza jíré dary.:
za zdraví, ochranu a vycl-ovu, které

s.-e!rámdostalo.2'ejméi a máme děkovati
Bohuza milosti duckov.:za milost víry,
že jsme se r-aiodíli v lůně církve kato
lické: to jest \eliká milost! 'l'olik a
tolik milionů poiaiů žije \e středií
Africe, v Australii ! eko u bieků Ama—
zonky! — a ty miliony pokarů 1evědí
ničeho o Pánu Ježíši!

Spasitel pokynul přítomným, když
serasytili, abysebrali lporskjadiolrty.
které zůstaly ra zemi. Napliili jimi
7 košílů —více, tedy chleba zbylo,
iCŽ ko bylo ra počátku: Ti přítomrí
repošlapali rolfama drobtů — to jest
příklad pro rás. l my máme si \á5,iti
každéko daru Božíl-o, i sebe meršíio,
a to zejméra v životě duckovrím.
Bůh dává nám mrohdy růzrá vnuk
nutí, osvěcuje rás k dobrým skutkům.
Všímejme si těchto drobtů milosti,
dbejrne těclzto vnuknutí a spolupů
sobrne s nimi!

Spasitel rasycuje tedy přítomré
posluckače a pak je propouští. Co asi
iekl pii tom?, ,Jděíe 1.-y1ído svých
domovů, rezapomeňte ia má sloxa,
která jste slyšeli, a jedrejte podle
nich! Neopustím vás! Neviditelr ěbudu
dlíti u vás, budu občerstvoxati a sílití
vaše duše, jako jsem dres občerstvil
a posílil \aš'e těla! Jděte v pokoji! Mé
božské. požehi á: í bvťe vás provázetil“

Při tom jím. pofehi' al 5 levý-slow ou
dobrotou. Jaký to blahý okamžik!
Srdce Pára Ježíše iehrajícího! — '—

Pak stoupá Spasitel hred do lo
dičky a plaví se po moři. Srdce Páně
zase takto pečuje o ráš duchovrí
prospěch: Spasitel chce rám opět dáti
příklad. On ietouží po tom, aby Ho
lidé chválili za jeko dobrodirí! On r e
byl by zpyšněl, kdyby, ho přítomsí
byli chválili a oslavovali pro veliky
zázrak. Ale On se vzdaluje a urilá
oslavě k vůli rám, aby nám ukázal,
že mi my remáme očekáv'ati slávy
světské za své dobre skutky, reboť
bycl'om mohli zpyšněti reb aspoň
mohli bychom ztratití zásluhy pio
věč ost. Srdce Pára Jež.íše, ktery

111.iká oslavě, starostlivě pečuje o 1ášduclov ní prospěch.
A hi ed potom přicházejí k Páiu

radutí, domýšlixí fariseové a sadu—
ceové. K těm chová se Pán jírak, rež
k kodne'mu lidu. Vzdycbá vjejich'pi'í
tomrosti a praví: „Proč žádá pokolení
'toto zlé a cizoložné zramení?“ (Mar.
8, 12). Hle, co božské Srdce cítí vůči
fariseům! — spravedlivou revoli a
rozkořčenost! Spasitel jest knim přís
ný. Žádají od rěko, aby jim dokázal
nějakým zázrakem, ;Íe jest pravým,
slíteným Mesiášem; ale Spasitel, ten
dobrý Spasitel, odmítá je — a proč?
Protože přicházejí k r.čmu jen s p ý
chou a pokrytecky, jen aby
l'o pokoušeli.

Prostčmu, upřímnému lidu po—
máhá, ačkoli o to ierí žádán, pyši'é
fariseje však odmršťuje, ačkoli žá
dají o zázrak. Hodnýarezkaženýlid
propouští laskavě — od fariseů však
s 1'e\olí se odvrací — —- —

Učme se od Srdce Párě! Buďme
upřímní &pokorní! Pak bu
ceme miláčky božskéio Srdce, a také
o rás řečeia budou slma: „Lítost
mám 1'ad zástupem1“ __„h „,
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Dějiny pobožnosti k B. Srdci Páně.

Sv. František jistě znal a věděl,
jaké úmysly má Prozřetelnost Boží s řádem
jím založeným. Ve svých spisech a listech
nazývá totiž sestry Navštívení služeb
nicemi a dcerami božského Srdce, jež
se mu klanějí a je následují. Proto po
stavilkongregaci na pevný základ pokory,
tichosti a mirnosti, ctností to božského
Srdce, a do znaku dal jí Srdce Pána
Ježíše a Panny Marie, ježovinuto je
trnovou korunou a z něhož vyčnívá kříž.
Sám byl pevně přesvědčen, že kongregace
je dílem Srdce Pána ježíše a Panny
Marie a že je povolána k velkým věcem,
ano k větším, nežli lidé mohli o ní
tušiti. , “ '

Dokladem toho je svědectví jin—
dřicha z Maupas, biskupa puyského.
V živótopise sv. Františka Sal. vydaném
r. 1657 praví-o jeho řeholi, že byla proto
založena, aby řeholnice Navštívení ná
sledovaly obě nejmilejší ctnosíi Srdce
vtěleného Slova Božího, totiž pokoru
a mírnost, jež jsou základem jejich řádu
a propůjčují jim neobyčejné výsady a
milosti slouti „dcerami Srdce ježíšova“.
'A v životopise vel. matky Anny Mar-_
kéty Klement-ovy, jež r. 1661—zemřela
.v klášteře Navštívení v Melunu v po
.věsti svátosti, čteme o sv. Františka Sal.:
„Bůh jí dal poznati, že tento svatý za—
kladatel—byl působením Božím veden
k tomu, aby v církvi založil řád, jehož
účelem by bylo uctívati božské Srdce
a- ctnosti jemu nejmilejší, jež tvoří zá
kladnu pro pravidla řádu Navštívení,
a že ještě nebylo řádu, který si tak
určitě a výslovně předsevzal vzdávatí
hold tomuto bož. Srdci. .Řád Navštívení
byl založen, by vzdával ustavičně hold
božskému Srdci a následoval je v jeho
skrytém životě.“

Tento svatý, apoštolský biskup že—
nevský sám horlivě uctíval láskyplné
Srdce svéhoMistra způsobem podob—„
ným, jakým je uctívali ctitelé jeho v mi
nulých stoletích, způsobem, jejž nalezl
v jejich spisech. Sestry řehole Své též
co nejhorlivěji vybízel a povzbuzoval
četnými listy k úctě té.

(Pokračování. )

Sv. František pobožnost k nejsvě
tějšímu Srdci Páně jistě povznesl a roz
šířil. Založením řádu Navštívení Panny
Marie pripravil místo a půdu, ve které
mohla „blahá _zvěst nové doby“ za
pustiti hluboké kořeny, v níž se měla
již za nedlouho utěšeně rozvinouti a
vzkvétati úcta a pobožnost k Srdci Boha—
člověka, nás tolik _rnilujícímu. Když do
končil dílo to a řád měl již značný
počet domu, povolal jej, svého služeb—
níka dobrého & věrného, Pán r. 1622
k sobě, by ho korunoval za jeho pře.
četné apoštolské práce.

Avšak již imimo zátiší klášterní
mělase pro pobožnost naši připraviti
půda; již i obyčejný lid věřící měl ji
poznati. '

Asi tři roky uplynuly od smrti sv.
Františka, ,když v Paříži vzkládal biskup
ruce na mladíka, jejž si vyvolil božský
Mistr k úkolu' právě zmíněnému; na
kněze svěcen tam byl ja 11 E u d e 3.1)

Tento budouci apoštol božského
Srdce narodil se r. 1601 v dolní Nor
mandii; studoval na školách jesuitských
v Caen, kde se zvláště vyznamenával
velikou láskou a pobožnosti k Panně
Marii, jejímž byl sodálcm vzorným. .Byv
'vysvěcen na kněze věnoval se s apoštol—
skou horlivostí obtížným pracím mi
s'ionářským. Obrátiv mnohou z "padlých
žen pomýšlel na to, „kterak by je uchránil
zpětného pádu; i založil r. 1641 spolek
zbožných žen, jimž svěřil péči () ony
nešťastné, a zasvětil jej Srdci 'Pána
ježíše a Panny Marie. Zminěného roku

totiž pojal úmysl věnovati svůj další

Srdcím, kterou již po delší dobu znal.
& horlivě dle svých sil ji rozšiřovati a
zvelebovatí; a prvním jeho krokem na
této cestě bylo právě ono zasvěcení.

Aby odpomohl cítelnému nedo
statku dobrých, vzdělaných a horlivých
kněží, založil r. 1643 kongregaci, jež
“měla vychovávati takové kněze, a na

1) Životopis jeho zde podán dle P. Fr.Hattlera 8.1., . str. 48-5.
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_zval ji kongregací od Ježíše a Marie;
známější je pod jménem kongregace
Eudistů. Jako onen první ženský spolek
tak i tuto kongregaci zasvětil božskému
Srdci Páně. Do znaku dal oběma za—
loženým sdružením Srdce Ježíšovo i Ma—
riino, přeje si, aby pobožnost k oběma
nejsv. Srdcím těmto byla jedním zprvních
'a nejvznešenějších účelů a cílů jejich,
aby ji obě sdružení šířila.

Od té doby při každé misii hlásal
Chválu obou Srdci věřícímu lidu; šířil
však úctu k nim mejch slovem, nýbrž
“i svými spisy; zakládal bratrstva Srdce
Pána Ježíše a Panny Marie. Ano, pokud
„jeznámo, on první, budoval a zasvěcoval
i kaple &kostely ke cti obou nejsv. Srdci.
První z nich .byl dostavěn !. 1652 v Cou—
tances v Normandii. Složil též hodinky
k bož. Srdci, jež bvly, arciť mnohem
pozdeji r. 1861 v Římě schváleny. Ze
spisů jeho zvláštní zmínky zasluhuje ob—
sáhlé dílo, jež dokončll krátce před svou
smrti: „0 podivuhodném Srdci nejsvě
tější Matky Boží a o pobožnosti k nejsv.
Srdci bl. Panny Marie.“ Dílo obsahuje
12 knih, z nichž posledni jedná o Srdci
Páně. je to vůbec první spis o Srdci
Pána Ježíše. To všechno však P. Eude
sovi nestačilo.

Horlivý tento misionář a ctitel
Srdce Páně a Panny Marie toužil ještě
po tom, aby zaveden byl též svátek b.

_ Srdce a aby jej sám mohl ještě slaviti.
ÍTato vřelá touha zbožného jeho srdce
se vyplnila. R. 1670 konal asi po čtyři
„měsíce misii v Rennes, jež byla neoby—
čejně požehnaná; výsledek byl veliký,
překrásný. Z radosti nad tím svěřil mu
tamější biskup správu svého velikého
semináře kněžského a dovolil kněžím
z kongregace Eudistů každoročně slaviti
svátek božského Srdce Páně i s oktávou;
k slavnosti té povolil též zvláštní mešní
“formulář a zvláštní hodinky. Stalo se to
8. března 16713) Po prvé konala se
slavnost ta 20. října “1672 a od toho
roku konala se rok co rok ve všech
domech a kostelích Eudistů. Horlivý

; 1))je to první listina, kterou biskup po-,
voluje svátek B.Srdce Páně. Biskup povolil
slavnost bez zvláštního povoleni z ímá,
doufaje, že nečiní nic špatného, proticír
kevniho.

.a nejslavnostněji.

- O O

sluha Boží plcsal a radoval se z toho
velice; zvláštním listem vybízel všechny
své spolubratry, aby se dle sil svých

přičiníli a aby vynaložili všechnu svou
péči, by se svátek světil co nejokázaleji

Příkladu jeho brzy
následovali i jiní, jmenovitě-francouzští
benediktini.

Radost jeho vzrostla, když mu
r. 1674 papež Klement X. poslal šest
listin (breve), jimiž uděloval mnoho od
pustků bratrstvům Srdce Ježíšova &
Mariina a zároveň dovolil konati slavnost
božského Srdce Páně 20. října jako
hlavní svátek bratrstva. Zvláštních ho—
dinek a mešniho formuláře však Řím
tehdy ještě neschválil.

Po celých 20 let šířil věrný sluha
Boží neúnavně úctu a lásku k bož. Srdci
Páně a Srdci Panny Marie; proto patří
mu zajisté právem název apoštola nej

Pro svou učenost a ctnostný, bez
úhonný život byl u všech ve velké váž—
nosti; chudým a všem ubohým byl
pravým otcem, nešťastným byl úto

čištěm, každému pak dobrým a upřímným
rádcem. Bohat jsa zásluhami a zralý pro
nebe zemřel 19. srpna 1680. Papež
Pius X. prohlásil jej za blahoslaveného.
' _ Není nejmenší pochybnosti o tom,
že oba posledně jmenovaní ctitelé b.
Srdce vykonali pro pobožnost více než
všichni jejich předchůdcové; jistě velice
ji povZnesli; pobožnost přičiněním jejich
učinila netušené pokroky. Co'nezmohly
celé věky předcházející, to dokázali tito
dva šlechetní, apoštolským duchem a
horlivostí proniknutí mužové s milostí
Boží v několika desítiletích. Pobožnost

pronikla do veřejnosti, zapustila kořeny
v srdcích věřícího lidu, který se již za
jejich života sdružuje v bratrstvech. Úctu
a lásku "" Páně

—hlásají. spisy, hlásají výmluvná ústa ka—
zatelů jemuoddaných, hlásají svatyně
jemu zasvěcené. Tři řehole postavily se
pod prapor jeho; lid sám velebí nb.
Srdce v písních a lásku i úctu k němu
dává na jevo hojnou účastí na slavnosti
božského Srdce. A věčný Řím, hlava
a střed církve svaté, hojné odpustky
uděluje bratrstvům i všem, kdož světí
svátek Srdce Páně. (Pokrač)

U 0 \
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J iří Belanger.
Život napsaný P. Aniganem podává Jan T ag l i a i e r r o.

(Pokračování)

XI Soustava růžencová.

Důležitá záležitost srásy i'ezáleš'í
jedině od dobré vůle. _festté'ž otázkou
rozumu .a oratinosti. Proto rás učí
církev prositi Duda svate'lo o dary
rozv mu a rady. Z téže př'íčiry mz-ozí
duclovríspisovatelé rarsali rojedrárí
učící vměrí,jakspásy dojíti a po cestě
dokoralostí kráčeti, a tak mr ozí osví
cení kně;í věrují iejierší část svélo
života tak totiebné apoštolské čin
nosti, vederí duší.

V raší c'ob'ěseitímeitálií a —
iekrčme přímo — smyslrjé tak mrozí
sele samy klamou a za váži ou zbož
rost a za svahu po svatosti považují
něco, co toliko jest věcí citu a smy
slem rátošerským. Věiív'áse a káfe
se, bez dalších vysvětlivek, že "stačí
dobrá vůle, aby se spasil a posvětil.

To jest šel jedi a z příčin, jež; vy—
světluje mrohý poloršlívý odrad, jer-ž
přišel po dlouholetém zdánlivě v-ážnčm
životě rábošetskčm, a u mr ohých
duší reprospěšnost prostředků jinak
užitečných, které použity byly bez
porozvměrí a bez osvícenél'o \CC'CÉÍ
duší. Jeden svatý Otec tvrdí, ře cesta
do rekla vydlážděrajest dobrými pied
sevzetími. Rovněž lze říci, je cesta k
illusi a k redokoralosti raplrěra jest“
velikou horlivostí, krásnými úmysly,
ai o četnými pobožnostmi a velkomysl
nými srabami.

Jistě jest Pán Bůh pár em rad
svými dary a vede k svatosti cestou,
která se mu líbí, ale dal zákor-y, od
nichž se jev om vými: ečně odchyluje,
a bylo by odváží o, jich se zbaviti.

Aby bylo lze dojíti srase í, tieba
právě tolik rozumu, jako čobré vůle.
Ne nadarmo modlí se krě í tak často
vžalmech: „Da milí intellevt; m! Dejž
mi rozum!“ (118, 34..) Jestli P. Be
larger, jak všichri jel'o z ámí tvrdí,
dosáhl vysokélo stuprě svatosti, za
to děkuje částečně rozumné soustavě,
již věrrě až do smrti za'clováv al. My
ji nazveme soustavou růžencovou.

Ale dříve rež o tom se rozhovo—
iíme, slyšme, co pzaví o růžewové po
božrosti současný Spisovatel a b:: valý
mistr v duclovií správě Msgr. Cay-,
jev—žo růžezíci rarsal dva skvostné
svazky. Píše: „Tat o rolcožnost opírá
se úplně 01au.l..u lřesfa slo-„: a est
raplr Čla touto raukou, >.terájest
základem. 'est ví<e 1ef. Čl, ll'il'(: J;,l'aže

byla 1adpřirozeně vvuk ita. „ist slože? a jedirě z modliteb, err' lze ift
zvati božskými. Vše v :íjest Z'rožz'ě
a moudře p(vřác'áro. Při vší Hoa-ble
a vznešenosti jest pzostá a lžc'ovcl
Hodí se plo všecky země, pro všecky
časy, pio všecky joměr; život=í plo
kaidý věk. Od staletí ;avere a, byla
hlására vsemi svatými, počíiaje sv.
Domírikem. Nevím, jak často, byla
róbožr ost růřercová rape-Li schva—
lovára a doporučována. A mi ji ve
jen tisícerýmí způsoby oslavili a ob—
dařili l'ojnými odpustky, ale ji tak
zřejmě postavili do služby :ejvětších
záimů církve, šeji rova'fovali za mod
ltbu iozlodující, r eoc'olaelnou ap?oto
vítězr ou...

Celý život zbořné'o kněze, jakož
i apoštolát jelo dokazují zr'ewzě že
modlittant. ereová mátvtovlastnosti,
zvláště když;se jí uiívá tak, jak on jl
užíval.

Vidělijsme,e odina Eelargerova
si vážila růžence; a zce,jakoživ1o—
dil ách zltožných krajův zvláště kc'e
kázal blahoslavený z Mmtfortu, za—
cloval se zvyk, modliti se to každý
večer srolečrě. Fotožvost které se
iaučil Jiří Bela!gerjaloevtc zacloval
1 v mládí, a zalíbil si jí tí m více pro
milosti, které z rí (erpal, 1 ve své re
obycejné zlfožrosti.

V domě svatých ardělů byl svým
svěřencům knězem růferfovým, a prá
vě růťenec tak plodným učiril jelo
aroštolát u \'Ojáků.

Jeden z jeho vojáků, jenž se stal;
řelol: ílfem uzíl krásr eho přírovráría
aby vylíčil lásku P. Pela gera k rů
ženci:„P1aví se, ,e slavík jest sám
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Svýmzpěxem adšer. Čím více zpíxá
tím více chce zpívati, až kol 'ečne jeko—
pisícčl'a puk,-'ou a tím umírá. Tak bylo
s P. Bela—age.em. Zdrávas Maria a
růže'ec ho nějak Ojojily. Čím xíce se
jich modlil, tím \íce chtěl se jich
modliti, a modlil se jich tak často a
tolik'se izamáhal, aby všude s_ejich
modlili, že při tom sedřel své síly.
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'domirikái'em lidu.“

posedlostí ... Mimo l'odinek církev
ních modlím se jenom růženec. Rád
bych l'o iozuměl dokonale, abych
všude o něm kázal. Rád bych se stal<

.,Můj i'ů'f'e ecjest
můj teploměr z ducl-ovníl'o stanoviska
a tvrdím, že zlý duch všecko čii í, aby
piekazil mi tuto modlitbu, od l'ÍŽ zá
visí, jak cítím, moje yěčiíá spása“
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NH HŘBITOVÉ.

Jelío život. i jeho smit byly tolil'o
písrí lásky k Matičce rebesk-.“

V listě, kde napřed mluví o svých
dílech, dodává: „Co se mre týká, my
slím, toliko na Pannu Marii a její rů—
žen ec. Touha, bych zachránil chudé
vojáky, abych oživil znova lásku kněží
k.svatému růženci, podobá se u m-re

Vidíme, že íůí enec nebyl po Dělo
poukour pobožnosti, stal se mu celou
sovstavou.

A jak milm al Zdráx as Maria! Na
zýx'al 1-0 rád svátostí Panny Marie;
ltěl tím naznačit jeho úcinek, bysxolalo milosti

(P. d.)
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Ci_je to obraz?
Jarolím St..

Čí je to obraz? tázal se spasitel
vyslanců sekty farizejské; odpověděli:
Císařův! ()braz císařův ziíme ra re
r ězích, kolcích a roštovrich zrám
kách, re školách, soudrích sí: ích a
jiných \eiejných budovách, i v mm—
hýchsoukromých domech. Tojesprav
né; císaře dlužzo si vážiti, jej ctíti,
i v obraze, on jest otcem země, r aším

r ejvyšším pár em.
Měr-ě pozor; osti se věnuje obrazu

parefíovu; r evídáme jej často, a piec
bychom měli ipare, e ctiti; on jest
r aším ducl'ovr ím otcem, my l'o jme
nujeme svatým otcem, on jest zá
stupcem Kristovým ra zemi. Ve vý
ročí zvoleni a rastole.í rarežora, 3.
a 6. září, vkládá se do mše svaté
zvláštní modlitba za raref e. Máme
na něm pamatovati i vjelo dva svát
ky, 21. biez. a, re svátek sv. Be: e
dikta, a 25. čerrence, \e svátek aro
štola Jakuba.

Ještě ctikodnějšími mL'sírám býti
obrazy Pár a Bota a svat 'clr. Židěr e
směli žádríěko obrazu ofiko zl'oto
viti pro l eltezreči, je by mohli obraz
sám za zivéto Bol—sapovažovati a
modlářstrí provozovati jako pol—ančď
'l'akovél'o rel'ezpečí u rás re. í, ač
koliv r ás protestai té z modláishí ob
viňují, při tom však zcela klidrěobra
zy Kristovy zl“otovují a při své bolo
službě rouíívají. Podle rauky kie
starsko—katolické je dobře a uzitečr o
obrazy Boha svatých jeto uctívati.
Pán Bůh sám dává najevo, že je mu
uctívár í'toto milým, zázraky, jež pů—
sobí ra milostných obrazech.

Čí je to obraz? Tážeme-li se děti:
Čí je ten reb oren svatý obraz? Jak
casto reví si poraditi! Ba i dospělí se
často v tom revyzr aji. A piece by
cl om se měli v obrazech'ver ati i
terrkráte, když remají žádnéko rá
jisu. Světce rozráme ra odzracích,
jež mají usebe;-ra př.sv. Norkert a
sv. Klára mají vždycky monstranci
v ruce, sv. Barbora kalich s l'ostií, i

„věž \edle sebe, sv. Jan evargelista
kalich s řadem, sv. Borifác krihu
evangelií mečem proklarou, sv. Au

Pzaviljk.

gusun pla. oucí51dcc, sv. Teresie plo
bodnutě srdce, sv. Otílie dvě oči, sv.
Ar ežka beránka, sv. Cecilie varhany,.
sv. Ai to, ín Jež-;íška,sv. Markéta krotí
draka,-sv. Rochus má u sebe psa
s chletem, sv. Domirik psa 5 po
cl'odr í. Svatí muče. íci zrázorňují se
s rástroji, jimiž byli mučeri, ra př.
sv. Vav-ři:ec s roštem, sv. Kateřir a se
zlomeným, kolem atd. To je je. om r.č
kolik pi'íkladů. Kče chybí odzrak,
tam je ovšem těžko rozkodrouti, jaký
je to svatý. Rodiče mají dětem všecky
obrazy vysvětliti, jak doma, tak v
kostele. Přijc'eme-li c'o cizíl—okostela,
obhlédrěme se ]"O všech obrazech a
sockách, abycl'om věděli, kolo pied—
stavují, kdyby se rás kdo tázal: Čí
je terr obraz? -,

Kdyz„ cltěl Pán Bůh člověka
stroř'iti, iekl: Učiime člověka podle
obrazu a rodol—estrí svéto. Člověk
je tedy obrazem Božím, a sice podle
duše. K Noeovi praíil Bůh též: Kdo
lic'slou krev prolěvá, tol'o k'ev též
se má prolití, r etot' podle obrazu Bo—
;íl'o člověk je shoiev. V kr ize mou—
drosti čteme: Bůh st\oiil člověka i e
smrteli em a učiril ko rodle obrazu
a j'oc'okenstxí svéko. V krize Sira
cl'ove totéž svěc'ectrí: Bůh stroi'il
čověka ze země a učíril ko podle
obrazu svéko. Jemu přisvědčuje i sv.
Jakub \e své epištole.

Oba výrazy: obraz a podoker'ství
poukazují ra to, že je člověk dvojím
obrazem_ Božím: přirozeným a rad—
piiiozeným. Přirozeným dary přiroze—
nými, jež ráleíí k jel—opřirozerosti:
rozumem, svobodrou vůlí, i'esmrtel
rostí duše, rarstxím rad přírodou.
Nadpi'irozeným obrazem dary radpři—
rozenými: sxatostí a rovini ostí, když
se rackází \e stavu posvěcující mr
losti, a dětst\ím Boiím. Přirozeným_
obrazem Bo:ím je člověk již od ra—
roze. i, r adpřirozerrým oťe křtu. Ten—
to posledr'í je očilrledně lepším a_do—
koralejšim rez ten prvrí, tak jako
obraz olejovými barvami provedený.
je věrnější rež rárys několika liniemi
iačrtnutý. >-..- I
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rw' Máme se sražiti, abyctom udrz'eli
v sobě ] adpřirorený'obraz Bofí, toto
se varujífe, (o iás můře připraviti 0
milost Bo, í, totiž; těžkél o hříchu. Zdo
k'or aluíme v sobě obraz Bo.-"íčím dál
tím \ífe, abycřom byli Bohu vždy
rodobrějšími. Toto docílíme i'áí'očo
ková: ím lrc-"ských Cokoralostí. Sra
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Bůh je věčný; duše faře je ze
Sml'felí'á. Z'emřeme-li v milosti Boi,
\ejc'eme do věčnéi'o a blaíivéto i.i
vota. Dtejnve o to, aby :?.i\ot záš ra
0“om světě byl opravdu bla"e*ým;
;ei—idmese rodle těch, kteří se zc'c ; &
svě-těvtak zařizují, jak. kdyby zc'e měli
\fěči & i_ítí.
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sitel sz'm 3515k. tomu \yzy"\á: Budte
dokoralí, rokud je to totiž; lidské při
rozerosti možio, reboť lidská doko
nalost má své meze;

Bůh jeduch, duch i'ejčistší. Dvře
raše též-je duch, ale ještě ra tělo uvá
záia. Ne. echme tělo vládrouti rad
duchem, krofme žádosti'tělesné, žijme
více duchovně, rečujme více 0 po
třeby duševrí jak o. potřeby tělesné.

Bůh je 1ezmě; itehý. Následujme
]“0, I edajíce se v c'obrc'm zx'ikzlati. Ne
dl es dobří &zítra zlí, d? es et ost ko
rajífe a zítra hříchy páchajh'e.

Bůh jest všudypřítomný; on jest
zároxeň La všech místech.—,To my 1e
můžeme; _íe:om u syatých se někdy
přihodí, že jsou zároveň v týz čas na
d\ ou místech;jme1.ujeme to bilokací;
ale tam všude máme býti, kam pa—
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ti íme a kde nás potřebují, aby nás
nemuseli hledati.

Bůh je vševědoucím, on ví všech
no. My nevíme všechno, remůžeme
ani všecko věděti, i andělé re- máme
si však dáti práci, abychom mroho
věděli, kde se jedná o náboženství.
Toho docílíme pilným posloucháním
slova Božího, pilným čterím nábožen
ských spisů, pilným se učením kate
chismu-,kcemuzdítky rabadati máme.
Než i v ostatních předmětech hledmese vzdělati.

Bůh je ] ejvýš moudrý. Hledme si
přivlastniti tu pravou moudrost, která
má věčný cíl stále před očima a při
lfodných prostředků k dosažení toho
cíle používá. Počátek moudrosti je
bázeň Bor?_.í

Bůh je iejvýš svatý; hledme den
ode dne státi se lepšími a světějšími,
zlého vždy vzdálenějšími, v dobrém
v;dy horlivějšími.

Bůhjest rej vyš spravedlivý; bu.'-d
me i my spravedliví v řeči a konání
k představeným, sobě rovným a pod
iízeným Trestejme zlé sami na sobě
a na péči naši svěřený,ch ra sobě
skutky pokání. '

Bůh jest všemohoucí. Vložil-li Bůh
do rukou našich moc 1ad druhými, ra
př. u rodičů a představených, tak. jí
uiívejme podle vůle Boží a k dobru

O

bližního. Používejme svých vědomostí
a schopností, abychom Boha'uctili a
bližnímu prospěli.

Bůh je nejvýš dobrotivý. Buďme
i my_plni dobroty, a lásky ke všem
lidem, přívětiví, milí a dobročinrí. xj

Bůh je nejvýš milosrdný, my též
máme býti milosrdní, spolubližním

rádi odpustiti, nic revytýkati, mítitrpělivost.I
Bůh je; ejvýš pravdomluvný.

Žádná lež ! To budiž naším pra
vidlem, naší zásadou. Vždy pravdu

_mluviti.
Bůh je 1ejvýš věrný. Zacl mej me

V".Čl'iost Pánu Bohu, takjako jsme to
na kitu svatémslíbili, věrrosti lidem,
aby se na nás spolehli. Buďme věrní u
víře, věrií v manželství. Bud věrným
az do smrti, a dám ti korunu ži\ota,
praví Spasitel.

Kdyz si la takový způsob \ez
mem dokonalosti Boží za vzor a za
příklad, budeme obraz Bo.1 v sobě
vždy krásněji kresliti, Pán Bůh bude
v nás míti své zalíke's'í, a budeme u
něl'o státi v milosti. Bude se z iás

:těšiti, jako se těší rodiče, když jsou
jim děti podobny, v obličeji i v do
brých vlastrostech; on nájm udělí ra
dost věčrou., anžto tváří v tvář bu
deme r'a něho patřiti, kterél o ted' jen
v obraze poz1.á\áme.

0

Obrázky z katolických misií,
' Podává Maxmilian Weinberg-er.

inne dobrého pimlada.

Před nějakým časem přišel k mi
sionářovi 'P.\Boucl“et0\i čen'ošský po
hlavár a pravil: „Otč'e, již od delšilo
času jsem kiest'arem v srdci svém,
nyrí však chci jím býti skutečn .
Omyj mre „vodou modlitby! Ty jsi
mně pravil, že Bůh miluje všecky lidi
a že svého Syna na svět poslal,'aby je
vykoupil. Terto Syn umřel za ně na
kříži a místo aby se ra svých vrazích
pomstil, odpustil jim, ano za ně se
modlil a ty jsi postavil v naší dědině

hlíz. romzmal jsem to \:ecko za
velmi pěkné, ale v srdci jsem křesťa
rem rebyl.“ Potom hluboce dojat do
ložil: „Pamatuješ se, že jsme jedenf
kráte se ubírali domů lesem? Ty jsi
věděl zcela dobie, že jistý otrok tvéto
přítele, P. Poussota, v předcházející
] oci poraiil &sice vobličeji to r 01em
popíctal. Byl jsem rad timto zbabě
lým a iestydatýmskutkem všecten

_lozlíoňčen a kdybych byl Ol'OiÍOotro
ka potkal, byl bych ro probodl, ty
jsi však, otče, reřekl r.ic, ty jsi po
zvedl pouze očí svých k rebesům.
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Pozoroval jsem té, co učii iš. Ty jsi
otroku odpustil, aro prosil jsi, aby
rebyl potrestán. Brzy ra to přišel
sem i poraněný misionář; měl dosud
velké bolesti, ale rehněval se. Modlil
se a bavil se s námi, jak obyčejně;
i s člověkem, jenž ho chtěl zavražditi,
mluvil. A tu jsem řekl sobě iýjíným:
„Tento otec nás opravdu miluje, čemu
učí, to také koná: odpouští svým re
přátelům a proto je slovo jeho prav
doul“ Od toho okamžiku jsem kře
st'arem i v srdci svém a chci se jím
státi svatým křtem docela a navždy.“

Pohlavár byl ra to ve víře kře
st'arské vyuče “__"as celou svou TOdÍl'ou
pokřtěn.

Úcta Matky Boží v Ugandě.

Láska a úcta k Rodičce Boží jest
křestarským čer'rochům takořka ži
votrí potřebou; jakmile se ji raučíli
znáti. rádi ji uctívají a jí se zasvěcuii.
Jestliže se čerroch naučil dělati kříž,
Zahazuje své'amulety a prosí o me
dailku. Naučila-li se pohanka se mod—
l_iti,rerosí již svých roharských šper—
ků, ale zdobí se medailkou. Odznak
Mariin jest nyrí jedirou její okrasou.
Mladá divka, na jejímžto krku mě
děná medailka se třpytí, je všecka
štastná a hrda, na svou okrasu.

Když misionář v reděli po vy—
učování se objeví ra verandě svého
domku, kde ho lid očekáváobklopuje
1-0 na sta matek se svými dětmi. a
zatím, co maličcí ro něm své ručky
vztahují, prosí matky úpěnlivě: „Dej
nám medailku,“ a reustávají, dokud,
zač prosí, nedostanou. 

Takováto touha po obrázku Pan
ny Marie jeví se všude. Jeden misionář
vypravuje: „Když jsem přišel jednou
do odlehlé vesnice, kam misionář zříd
ka kdy přichází, obklopili mre ihred
mladí lidé a prosili mre o medailku.
„Umíte však také katechismusř“ —
_..Umímel“ Dal jsem jim několik otá
zek a “žasljsem, jak přesně a správně
zněly jejich odpovědi. Za odměnu dal
jsem jim po medalice a v nejbližším
okamžiku rozletěly se jejich pohanské
amulety na všechny strany. Tak ví
tězí Maria nad ďáblem! Jaká to ra
dost pro _misionářel _Často konají

křtěi ci cestu osmi až desíti hodin a
přirášívají rám několik banánů rebo
košíček vajec na FOdČkOVál'í za me
dailku.

My se ovšem snažíme tuto úctu
k Rodičce Boží mezi čerrochy pěsto
vati a šířiti. Vždyť ra její přímluvěza
rás a rašc misie tak mnoho záleží!
Mimo to, má-li čerroch medailku, je
to pro něho znamerím “jeho pokroku
v učení se katechismu, medailka jei
ochrarou, že nose ji “na krku nebývá
obtěžován protestanty, a je konečně
i odznakem rašich čerrochů jakožto
katolíků.a dítek mariárských. r

Touha po spáse u pohanů.
Podivuhodné jsou cesty, na kte

rých Bůh duše lidské k sobě přivádí.
V Ugandě žil starý pohan, který
mrol'o a často o svém nábožesntví
přemýšlel. A vždycky přišel k zá
věrku: „Mé náboženství remůže býti
pravé.“ Když potom po dlouhém
marném hledání pravdy ležel na loži
smrtelném, zavolal svého syna Mu:
rnmbu, chopil l'o za ruku. a pravil:
.,Murumbu, můj synu, slyš mne!“
Hluboce dojat díval se syn, muž to
vr ejlepších letech, svému umírajícímu
otci do tváře. Stařec pravil: .,Murum
bu, mroho a dlouho jsem přemýšlel.
ale víra našich otců remůže býti
pravá! Jedroho dne přijdou k nám
cizí mužové, kteří nám cestu k do—
brému ukáží.“

Tato slova zarechal av srdci sy
rově hluboký dojem. Pokaždé, kdy:?
Dřišli do země cizinci, pozoroval je.
tajně. hleděl dáti se s nimi do řeči
domnívaje se, že by to mohli býti
oniro mužové, na které byl jeho otec
tak d.ouho lnarně čekal. _

Eo země přišli Arabové. Murum—
bu. přišel s nimi do styku a brzy vy
zvídal na nich, jaké mají náboženství.
Za řeči poznal. že rauka Arabů je
lepší & rozumější i'ežli modloslužba
jeko soukmenovců, a stal se mohame
dárem.

Mohamedárem zůstal tak dlouho.
až přišli protestanté. Když slyšel. že.
přišli jedině proto, aby hlásali ioxé
náboženství plížil se častěji kolem
jejich domu a.soudil takto: „Možná,
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že jsou to mužové, ra které můj
dobrý otec čekal.“ Brzy začal cl—oditi
k rim do L'.Č€Í Po nějakém čase da
roval mu protesta tský kazatel bibli
& Murumbu soudil ;e náho e st\í
protestantů je lepší režli víra moha
medárůÉPřirojilse tedv k protesta! tu
Ským misíorář.. rokřtiti však se ! edal.

Minuly měsíce. "lu objevili se
_iedroko dre v zemi cizi mužové; byli
to katoličtí misioráři. Nikdo íích re
zral, nikdo revěděl. co chtějí; je pm
od několika obyvatel byli viděri. Pro
testartům však byli známi a od nich
obávári. Svolali tedy své stourence
a řekli jim: „Cizí muřové ,kteří nřed
několika dny sem přišli. chtěji vás o
klamati. Nechoďte k.rim! Hlásají to
tiž nepravé rábofe “st-ví. .,náboře "ství;ei“;iy O'l se klází Panně Marii “
Čeiroši jim uvěřili a také Murimbu
se katolickým misiorářůmzdaleka vy
liýbal. _

Avšak Bůh zna srdce těch. jižto
ho upřímně hledají a přivádí je, zlvm
lidem ra vzdory, ku. pravdě. Mu
rumbu b\l královským dozorcem, a
jako takový dostal rozkaz, aby fa
stavbu katolického misijního domu
dohlížel. Zročátku se mísio 'áři úzkost
livě vyhýbal, ale nadarmo. Čím více
se ho stranil tím větší a větší pocito—
val k němu náklonrost. Misiorářovo
přívětivé chováni ke všem lidem jeho
život a jedrárí, jeho mírná a přece
přesvědčivá slova, to všecko bylo tak"
důstojné a vábivé, še Murumbu re-'
mohl odolati, aby se k misionáři 'e
přiblížil A kdyz jotom skrovný dům
byl postaven bylo i srdce Mumm
hovo pro rové uče i získá o. Prosil
brzo, aby byl vyučován a tu rozval.
že byl od protestartských kazatelů
oklamán. Od té doby také všechr—a
jeho důvěra k nim zmizela a za to
tím větší byla touha jeho státi seka—
tolíkem.
'“"—Misionář však, jemuž bylo známo,
;c Murumbu již dvakrát svou víru
změ' il,tázalse ]ojedi ou: „Mmumhu,
chceš opravdu státi se katolíkem?
— „Ano, otče, rebudu již rikdy věřiti
něco jiného rež to, co jsi ty mně
řekl.“ — „Ale ty jsi j 1/ dvakrát svou
víru změnil. Katolická víra jedině je

. _ _ __ ť __ ___V __V__-. __

pravá. Kdyby jsí i tu za jíl ou za.
měril, rebudeš pak dítkem \elkélo
Otce v rebes1ch“ Murumbu Odro—
věděl: ,Otče, \ím to a vim také ;e
tvá víra jedině ie nravá. Ty jsi cizi-.
rec ia' kte:éko můj dobrý otec tak
dloulo radarmo čekal. l'y jsi m.,ě
ukázal cestu dobrou. Buď bez sta.
rosti, jsem pevrě odhodlán, ro kato.
licku žíti a vmřítil“

A Murumbu dostál svému. nřed.
sevzetí. Po dvou letech byl pokřtěn &
pět let potom, 6. 'cervra r. 1886
vmřel \e \elkých mukách mučednic—
kou smrti za S\ou svatou víru. Jelo
jmérostojí ra listin ě mučedríků z 'Ba
ganchy, jichž úkon 5\atořečeí 14.
srpia r 4912 byl v Římě zaháier.
Pod číslem 6 stojí tam rsár o: „Matěj
Murumbu, v plném mužném věku„
královský dozorce, je iž byl dříve mo
l“-amedz'u“em,potom se připojil k pro
testaa tům a korečně 28. květra 1881
ro katolicku byl pokřtěn. Jeflto potom
žil jako katolík z přesvědče i a svou
5\atou víru kde mohl, rozšiřoval,byl
ia pal orkuÍKampola v Sabriji za ie
vyslovných muk usmrcen.“

Něco pro zasmání ze_života misijního.

Zvláštníz 71ůsob „žeho
* nání“.

Rozmarným způsobem vypravuje
jistý misionář z řádu Bílých Otců ()
své návštěvě v leže-“i čerrochů z kme—
re Massai v území i'cbetycné lzory
Kilimardžafo. On. píše:

.,K večeru vypravil jsem se. pro
vázer naším tlumočr—íkem Selimem,
do lešení čerrochů. abych rávštěvu
jejich rohlavára opětoval. Wijda tam
byl jsem čeirochy ihred obklopen,
jozorován a jako nějaký zázrak ob
div-'mán. Byli to pra\i di\oši. praví
zástupci o-obo černošského plemere,
které anglický badatel Tlomson jako
] ejkrásnější a l eizruame itěiší ze vsech
čern(šských nlemei \e svých spisech
uvádí. Po enáhlu stávalise přívěti.
\ými. Podávali mi ruce a každv hleděl
mé bílé ruky se dotk: outi. Korečně
dodala si i jedna zena odvahy a při
stoupivši ke mně představila mi své

1ejmladší dítě a prosila mne za mi“Wai—my
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lost, abych mu naplil na hlavu! Můj
tlumočník Selim vysvětlil mi, ;: _ta
kové plivnutí v očích čerrochů má
\elkou ce u a při;áší štěstí tomu, kdo
jím byl obdařen Abych tedy dobrou
ženu rezarmoutil. plivl jsem dítěti ra
hlavu, ale běda! Sotva to zrozorovaly
ostat= í přítomné ře'íy, obklopily me
a te'itýž úkon po mně žádaly. Cojsem
měl dělat? Podrobíl jsem se zdejšímu
obyčeji a dětem _iedromu po druhém
jsem totéž učiril. Ale mám-li býti
upřímným, musím vyznati, že jsem
byl remálo rád. když rešt'astný obřad
byl u konce a já se mohlse svým tlu—
moč ikem ze zástupu žen vyprostiti a
na zpátečzí cestu rastoupiti.

2.Nechtěl platit.
P. Ambrož, misionář z řádu Be'e

diktinů \'e východri Africe jest léka—
řem reje-l duší, ale i lékařem těles
ným. Jako honorář za lékařskou po
moc žádá od zámožnějších čerrochů
10 haléřů, od méně zámožných a chu
dých ničeho. Také za trhárí zubů
žádá svých obvyklých 10 haléřů.

Nedávro přišel k němu časně
z rára čerroch, ovšem se svými desíti
haléři, které měl ve svém plátěném
onasku pečlivě Zamotány. “ Ambrož
se chystal právě do školy. Čerr och 1a

byl vytrže'i, zároveň pak vydával se
za chudáka, který platit remůře. Ale
P. Ambrož znal čerrocha, že je velmi
zámožný &utvrzovaly to také v tomto
přesvědče i z brusu rová čepice čer
roclnova a je'*o záv'ovrí svrchrí Oděv,
Proto redbaje prosby čerrochovy ode
šel do školy.

Po osmé hodině se vrátil a hle,
pacie t seděl tu ještě a čekal trpělivě
i s bolavým zubem. Korečně o desíti
hodinách remohl bolestí vydrš'eti na—
bízel pět haléřů. řka, že Více remá.
Ale P. Ambrož se repodal. Po chvíli
přidával dva haléře, ale misionář ko
nal svou práci dále jakoby tu paci—
enta rebylo. Kozečně o 4 hodil ách
odroledr e, když byl plných deset
hodin pro několik haléřů trpěl \elké
bolesti, položil čerroch všecek za
rmouce1 plný obros ia stůl a dal si
zub vytrhr outi, aby zavčas jestě do
šel domů k \ečeii La|.

U černochů platí zásada: .,Co nic
restojí, ro tom ric re::íl“ Vzhledem
k této zásadě a pak i proto, aby si
_vydělal něco na podporu chudých a
remocnych a la vydržování kaple,
školy atd. bývá 11115101ar nucen, za
5\ ou lékařskou pomoc aspoň malý po
platek r01adOV21Ílovšem jei od .idí

říkal, že ho bolí zub a prosil, aby mu zámožný.:ch n—Fi,“i

o o o

m RůznéZprávy. f:.,;.„___/ffi
Jinověrci vzdávají hold sv. Otci

Benediktu XV. V Cařihradě je pořá
dál asbírka ra pomník Be edikta XV.
za zásluhy, kterych si získal za \álky

_swou blahodárrou činrostí o národy
Výclodu. Sbírku zahájil sultán svým
danem, pak následuje K1ediv egypt
ský,p1eside.t republiky gruzínské,
patriarcha armel sky a řecký vrchrí
rabín atd. Jiiověrci dávají tím svě
dectví lidumilrému a rožehianému
působe í Svaté Stolire, která za \álky
byla jediným útulkem lidskosti, jak
uznali také vynikaj'lCÍplotestai ti. Pio—

testartský učerec Leopold Ziegler ra
psal: „Všechny irstance za nynější
války selhaly — všechny až na jednu
(parežstvíř Později kdysi se řekre,
že tehdy byla jen jediná korporace
(sbor), v IÍŽ mohl ten jejdůstojnější
a 1ejscl ornější přijíti ia pruí místo.
A nikdo — ani žid; ali Tu.,rek ani
\olný myslitel, ari mo ista,a1i atle
sta rebude moci oromerouti skuteč—
nosti, že korporací tou byla řím. kurie.

Armáda spásy má býti ted' zalo
;ena i v Praze. 7atím účelempřibylo
tam \íce Angličanů, kteří \erbují
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stoupence, mezi které se přihlásil je
den ze zřízenců poliřebrího ústavu.
Znám armádu spásy z vlasti ílo r-á
zoru a umím oceniti její práce proti
opilství, repravostem velkých měst,
ale její soustavně vystupovári proti
katolické církvi a právě lovení mezi
katolíky jest jen jiné heslo ia místě
německého „los \on. Rom“ (pryč od
Římal). Měli jsme zde již lrvingiány,
Methodisty, Babtisty a Advertisty
a všichni zase zmizeli jako bublina.
Naše tak zv. i1.teligence prodělala ná
božerský liberalismus, který jest rej—'
větším odpadem a remá smysl pro
sektářství. Lid se dá ra čas mást, ale
pak se vrací zase zpět. Škoda času a
práce, jděte do krajů, kde není hlá
sáro evangelium a r eclite ra pokoji
kraje katolické.

Příklad" generalissima Focha. Že
vítěz rad Hindenburgem a Luden—
dorffem, geniální vrchní velitel dol o
dových vojsk maršál Foch svého vzdě
láií ra ústavech Jesuitů nabyl, jest
známo. Také o něm Sděleno, že jako
vrchní velitel kdykoliv přišel na ob
hlídku frorty do místa, v němž se na
lézal kostel, věd.-yprvrí rávštěvu vy

ko, al před svatostánkem. Že pověst
ta iebyla bezpodstatrou, dokaeuje
telegram, jejž onávštěvě vMohuči
přiiášejí listy Německa. Cituieme
beriíirskou „Germanii“ z 20. května:
„Vrchní velitel francouzských armád
maršál Fochi.avštívilvčera(16. května
1919) v pruvodu ge erála Margina a
jiných vyšších důstojníků mohučský
dóm. Přijeli krátce před 9. rodizou.
Dómský děkan dr. Selbst je provázi-l.
S živým zájmem prohlížel maršál
starobylou svatyií vysoký chór, kaple
a pomníky, posléze pak kIlŽO\ou chod
bu. Na konec ztrávil maršál Foch ně
jakou dobu předsvatostánkem v mod
litbě.“ ——Dohodový generalissimus je
tedy mužem-zbožným a musí toto
jekonáboženské přesvědceníbýti hlu
bokým, poněvadž ve Francii před vál
kou všichni důstojníci náboženského
smýšlení: valné přízni vlády se r etěšil'i
a Clémenceau také dosti nerad Focha
v čelo armády povolal, poněvadž mu
jeho náboženské smýšlení bylgznámo,
ale nemohl si pomoci, ježto všichni
zkušení generálové radili jen a je—
dině Focha povolati. A Foch zbož—
ným zůstal i po té, když si zjednal
slávu světovou.

OOO
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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 vzd'áváš až do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(ic), za příkladem nejsv. Srdce blaho
slavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a
žádostí, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 10udnijednou zaden; Lev Xlli. S. Congr.
lndulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886. č. l.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
za rozšíření Apoštolátu modlitby ve školách, ústavech
a s e m i'n á ři c 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, naši vlast a národ náš československý!

sladké Srdce mého ježíše, učiň, abych tě miloval(a) víc a více. Amen!
(Pokaždé odpustky 300 dní, jednou za měsíc, modlime-li se to denně, odpustky

plnomocné. Pius lX. 26. listopadu 1876.)
' Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní Pius 1x. 1852.)

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

Sv. Michaeli, archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!
Hesloapoštolské: Z a v á d ěti na školách Ap o štolát mo dlitby.
Úmysl v- prosinci 191-9; Obrácení nevěřících.
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Srdce Páně, budiž s námi, ctnostem svým nás vyučuj, ved nás země pustinami.
„ve “všech bídách při nás stůj. V službu Tvou dnes odchováme, sebe i své rodiny,

' Tobě věrnost přísaháme do poslední hodiny.\. NV\ \WN AAA./\AAAJA

Obrácení nevěřících.
(Hlavní minul.)

„Tak Bůh miloval svět _(lidi), že
poslal jednorozenéhďFSyna svého na,
svět, aby žádný, kdo v něho věří, ne
zahynul, ale měl život věčný“, tak
děl Pán Ježíš Nikomedovi, členu vy
soke rady židovské. A jindy opět. pra—
vil, že přišel na svět, aby hledal a
spasil, co bylo zahynulo, aby všichni
k poznání pravdy přišli, aby všichni
poznali jediného pravého Boha a jehož
poslal Ježíše Krista. Co jiného vypo
vídá Spasitel, než že chce, aby všichni
lidé na světě stali se vyznavači jeho
učení, aby byl jeden ovčinec a jeden
pastýř. Za tím účelem dal Pán před
svým odchodem do nebe apoštolům
svým rozkaz: Jděte do celého světa,
učte všecky národy křtíce je ve jménu
Otce i Syna i Ducha sv., učíce je za
chovávati, cokoliv jsem přikázal vám.
Aj já jsem s_vámi po všechny dny až

do skonání světa.“ Hned po seslání
Ducha sv. kázal sv. Petr v lJeru
salémě a ostatní apoštolé rozešli se

všech krajích, aby hlásali učení
ána Ježíše nevěřícím, židům i poha

nům. Po veškeré zemi rozešel se zvuk
jejich a po všech končinách země
slova jejich. Pán žehnal práci apo—
štolů svých. Tisíce tisíců lidí onou.
štělosvé rohanské modly a obraceli
se ig jedinému__Bohu __pravému_a vv'

znávali statečně víru svou, ba i ži—
voty své za ni obětovali. Krev mu
čeníků stala se semenem křesťanů, dí
Tertullian. Z těchtýž pohnutek jako
první apoštolé přišli i naši sv. apo
štolé Cyrill a Methoděj k národům
slovanským i k nám na Moravu, do
Čech, do Polska a jižníh01Ruska, aby
naše pohanskcspředky obrátili m víru
Kristovu. Podobně až dosud odchá
zejí obětaví kněží misionáři do neho
stinných zemí pohanských, aby hlá—
sali učení Krista Pána a pohany oří
vedli ku světlu pravé víry a ku vzdě—
lanosti křesťanské. Velikou to přiná
šejí obět' pro spáSu nesmrtelných duší
jak v Asii, tak v Africe, v Americe a
Australii. Ještě je čeká veliký úkol,
nebot jest dosud asi 800 milionů po—
hanů a mnoho milionů těch, kteří jsou
bludným učením zaslepeni a sedí ve
tmách bludů a nevěry a vestínu smrti.
Na takový úkol, obrácení tolika mili
onů lidí na víru Kristovu, je potřebí
mnoha misionářů, jichž krutou vál
kou ubylo značné množství. Stanice
misijní, kostely, školy pobořeny nebo
opuštěny, protože misionáři byli jed
nak vypuzeni od nepřátelských vejs k, .
jednak byli pobiti (nebo internováni
v zajetí. Tím utrpěly míssíe katolické
nesmíměJQMn'oh 01b u_dme:p_ot re
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bí práceaob ětí, nežsezasevy
budují missijrí stanice a rež zase „roz
kvetou missíe tak, jak bylo před
válkou.

Proto .modleme se za vzbuzení
obětavých míssíorářů, p o d p o r u jvmeje modlitbou, ale i dary
peněžními, bez nichž mezi po—
hany ničeho repořídí. Avšak netoliko
v, zemích .dosud poharských je po
třebí míssiorvářů,nýbrž i také v našich
zemích-křesťanských, kde bludy a ne
věra slaví nyní své vítězství. Zdá se,
jakoby se k nám křesťanům vtíralo
nové pohár-ství, -horší starého pohan
ství. Světlo sv. víry mr ohým jen málo
svítí, jiným úplně pohaslo a s vírou
klesla í mravríost, místo lásky kře
sťanské zavládlo reslýchané sobectví
touha po bohatství, po penězích, po
rozkošrictví, ovládá lid poharská ne
mravrost. Zhouba veliká zaplavuje“
vše jako potopa. Kdo má oči a chce
vidět, vidí to vše a trre, jaká bude
budoucnost naše. My ještě žijeme

z víry. ale co potom přijde, již budou
učinění pohané dle beznáboženské vý..
chovy. Proto je třeba i u nás apoštol.
ských kněží missiorářů, aby lid náš
zachraňovali z bludů, z revěry a z
novopohanských mravů. Třeba je i
u nás lidových missií jako soli, aby
dobří katolíci byli upevnění ve víře,
kteří kolísají, aby byli ustále: i a kteří
již v revěru upadli, aby se zase k víře
vrátní, protože bez víry RemOŽl'Oje
Bohu se líbití.

Proto tento měsíc prosme rejsv.
hrace Páně, aby se smilovalo nad těmi, .,
kteří je nikdy. nepoznali i rad těmi,
kteří přikázanímí Božími pohrdli a
viru ztratili. Volejme z celé duše:
O Fare, budiž Králem rejen věřících,
nýbrž 1synů marrotratrých, kteří Tě
opustili. Budiž králem těch, jež buď
bludne mínění oklamalo, nebo rozkol
'odtrhl. Budiž králem těch, kdož dlí
ve staré pověře pohar ske a nezdráhej
se vyvéstí jich z temnoty na svobodu
světla a království Božího!

0 cl 10“

Marie Tesařova :

Po sv. přijímání.
Mám Tebe zas, ó drahý Pane,
mé srdce Tvym jest bytem,
kéž vroucí láskou k Tobě plane
_s'výmcelým, celým citem.

Jsem chuda — však Tys behat dosti,
Ty svých mě darů skytneš,
Ty žebráku dáš do sytosti
svou láskou v hruď mi svitneš.Í

Jsem Slába„ zmírám hořkou mukou,
Ty zdroj jsi všeho žit-í,
svou povedeš mne pevnou rukou
až tam, kde jas Tůj svítí. ,

Však Tvoje jsem a jenom Tvoje,
Ty můj zas, Pane drahý,
po Tobě vzdychám bez úkoje
& své Ti světím snahy.

\

029 01

Bounvara .“

Stáří čili životem vzhůru.
Volám za svědectví dva přátele.

Prvr—í rám poví, že myšlenka ra
smrt přivedla jej zase. k povinností
a práci toloto života, aby zasloužil
oroko. Po těžkém chrlení krve, jemuž
by byl už podlehl r. 1879, píše Le
Play: „Přítelí, drahý, viděl jsem už

(Část další.)

blížit se radosti věčné. Posledrím po—
hledem revíděl jsem však, jako. ně
kteří mystíkové, nicotu života lid
skélo. Baraopak, zjistil jsem zrova
jeho důležitost. Přítomný život je
stanoviště, kde si máme vyzískatí
místa v životě příštím. Musíme po—
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kládatí štěstím, smíme-li na něm zů
stati, abychom konali svou povin
nost. A největší ze všech povinností
jest raziti cestu svým spoluobčanům
ku pravdě věčnél“ A veliký tento pra
covník a pozorovatel dostával této
práci až do středy Svateho týdne

& QČI'IVŘÍCH lit.—Hshow

mizí; a za tímto přízrakem hrůzy ob
jevíte úžasné obzory, k nimž spějí
vaše tužby. .

Chcete znáti prostředek, jehož u
žívám proti všemstrastem tohoto žití ,
pružinu, která mi pomáháčelití všem
hrozbám, povznášeti se nad všeliké

nonM h 'EVHPŘED nŘíanM.

1882, která mu přinesla vstup'á'do ra
dosti Místrovy.
..,; Poučení, jakého čerpá z téže my.
šlenky hodný přítel Le Playův, Ema—
'nuel de Curson, jest odvaha, čeliti
všem zlům života. Píše,: „Smrt je
hrozna pouze dětem a lidem lehké

—'mysli,kteří-nepřestávají býti dětmi.
'Prchejte před tímto přeludem, on vás
pronásleduje; Pohled'te mu v tvář, on

zklamání? Je to uvažování o smrti.
Přepadne-li mě prudké protivenství,
čtu hodinky za mrtvé a zvláště mešní
formulář za mrtvé. Mohl bych podo
tknouti, že modlitby odříkávám, ne
bot častýmčtením znám je nazpamět.
Potom nemá člověk'už další starosti,
než aby usnul, jal-: dí sv. Pavel,
nebovrátilse do-vlasti, jak
dí prorok,as Jobemočekávádonec
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vemu ímmutatís ——až na—
dejde změna. '

-. Vzpomínám na trojí výrok Msgra
Mermílloda při duchovních cvičeních
na naší universitě. Řekl nám', že duše
křesťanská má přijati smrt vzbuze
ním tří ctností, víry, naděje a lásky.
Vzbuzeníyiryz, Věřím.ve.smrt; umru
a je to spravedlívo, neboť pokuta za
hřích je smrt. — Vzbuzení naděje:
Doufám ve smrt; ožiji' sprošt ěn všeho
zla, bohat vším dobrem. —' Vzbuzení
lásky: Miluji ve smrtí vůli Boží, kla
ním se vůli Onoho, jenž umřel za mne
a jemuž se také oddávám jako obět
lásky.

S tímto trojím paprskem kol čela
jevila se mi od té doby- vždy smrt.“

P. Lacordaire píše: „Mějme pevné
přesvědčení, že jSme tu na světě, aby
chom si zasloužili smrt a smrtí pravý
život. Jsme tu všichni nesouce jako
lzák dřevo obětní, stoupaj-íce na horu,
kde má býti obět.“ Je to jedna z jeho
nejdůraznějších vět.

* * "'
. * '.

Dobře jest mysleti na smrt, lépe
jest na ní se připravíti. Touto přípra

vou bude odtržení, dobrovolné vzdání
se všeho pomíjejícího, což tvoří jakés
velkodušně umírání předem. Proto
jmenuje to apoštol umrtvováním. ——
Když tak nabudeme převahy nad

smrtí, odevzdejme, hod'me jí velko
myslně, co jí náleží, nečekajíce zba
běle, až nám to vyrve, abychom
v den, kdy se dostaví, mohli jí volní
a'silní se svatým Pavlem říci: Dávno
již denně umírám.

Buďme předně hotovi. Tu se ča
sto cituje starý Mont'aigne. Skepti'k
někdejší (v knize Essaiš) stal se
stoikem, když píše: „Nej'isto jest, kde
smrt nás očekává, nuže čekejme ji my

- všude. Já jsem každé chvíle připra
ven: obut, hotov odejít a díky, Bohu,
ve stavu takovém, abych se mohl
stěhovat, kdykoliv se mu zalíbí a ni—
čeho-nemusil želet. Odpoutávám se
odevšad a rozloučil jsem se záhy se
vším všudy, kromě sebe . . .“

Odlučuje-li se mudřec od věci,
které míjí, připoutává se světec. k to
mu. co .reporníjí. Sv. František Sa

leský píše: .„Třeba se rozloučit se svě.
tem, nutno odkládatí náklonnosti své .
k tvorům jednu za druhou. Stromy
větrem vyrvané nehodi se k přesa
zení, ježto nechávají kořenysvé v ze
mi; kdo chce zasaditi je v jinou půdu,
musí obratně uvolniti kořen za ko
řenem do nejmenších nitek. .Že pak
i my máme býti přesazení z této země
do země jiných—',třeba vyprostit všecky
náklonnosti od tohoto světa.“

Celé toto loučení s osobami a
věcmi děj sepo dobrém. P. Gatry pří
rovnává toto poslední rozloučení od
chodu maléhodítka u večer, než jde
spat; tu loučí se s celou společností,
jde ke každému a podává čelo své k
pohbku.

Veliké tajemství i důvod odtržení
se ode všech věcí je láska k Bohu,
jenž jediný zaslouží, aby byl milován
nad vše ostatní. Uvádím tu poslední
řádky téměř devadesátiletého Michel-—
angela: „Nikdy — píše Rio — nikdy
neukázal se řídký tento veleduch vět
ším, než v posledním období svého
života, nikoliv jako malíř, jako so
chař, jako stavitel, nýbrž jako muž
Bohu oddaný, jenž znaje svou hod
notu před bližními, viděl svou rej
vyšší důstojnost v pokoře před Bo—
hem. Posledni báseň znělka, již po
slal Vasarímu, jeho zpěv labutí, tot
bylo slavnostní loučení s uměním,
kdy si zavyčítal, že si z něho učinil
modlu: „Všecko je marnost — píše —
i sochařství, i malířství ; jsou to věcí,
které nedovedou plně uspokojit duši,
jakmile ji uchvátila láska Boží. Vše
je marno, všecko, kromě štěstí Boha
milovat a kromě cti, jemu sloužiti“
A tehdy, v 89. roce svého života do
končil plán a nárys kopule svato
petrskél“ '

Vraťme se do naší doby. „Země
nás opouští — napsal ctihodný Au
guste Nicolas — opouští nás, příteli.
Štasten, kdo má křídla! Naše poko
lení odchází a my ještě zůstáváme,
jako zvadlé listí na vrcholku stromů,
které první závan strhne! Vše ve věku
našem je nám předzvěstísmrti. 'Umrtní
oznámení sypou se na nás, klepou nám
nadvéře, nebo se vplíží pod nimi.
Máme proč, příteli, abychom tomu
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nadběhlí. Ponoi'me se, v život, aby
chom, až přijde smrt, byli už pryč!“
! _Život: právě v život nořil se La—
macho, když psal r. 1877: „Utíkám
se častěji k přijímání, kteréje životem
duše, obírám se činněji chudými vě—
nuje jim sva slova, návštěvy, lásku,

„VŽ/Í“,';

;;.

„!&/)A.

„„,/„

vin.'
,\ .,,

,

oooo

btěpárfa: „Pro mne, víc ještě nez pio
vás, izadešlo stáří. Mám to vyslovítí?
Nepíši slova toho, abych nepocitil
v duši úsměv sladkého zatmutí . .
V nitru cítím se ještě tak mlád, jako
bych byl téměř dítětem! Jsem si o
všem vědom, že dlouhou už řadu let

0000
000

HDHM H IŽVH

ježto peněz mám plamaličko, a hlavně
snáším=trpělivě zkoušky života: tím
pokouším se 'usmířiti vinu svých hří
chů, využítí duchovně nepatrný počet
let, která mi ještě zbývají, abych ko
nečně miloval Pána našeho Ježíše Krí
sta & kříž, jímžto nás spasil, pakli i
my rádi své křížky snášímef“

A ještě blíž naší době. Msgr. Gay
rap'sal 1884 svému příteli, faráři u sv.

PO HŘÍCHU.

kráčím světem a že jsem viděl pře
mnoho věcí. Tím stávám se zamyšley
ným, někdy vážným, někdy i smut—
ným; člověk je zralý, má zkušenost,
ovšem. Ale jaké je ovoce toho všeho?
Je to nad jiné větší, zřejmější poznání,
že je Bůh, že velmi blízko je cíl míli
poslední, jak nepatrný je čas a že stag
vá život duševní, počátek to život—a
věčnél'o. To “vše je tak zřejmo, že
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člověk cítí se všecek volný, 'všecek
vyma'ěn, pln pružnosti stoupat výš,
SVČLCSÍÍvše překonat, pln klidu, aby
nechal míjet, co míjí, zkrátka pln
Boha. Aro, v tom je pravé stáři.
Diš-li, příteli, že milý náš bližrí to
pozoruje, že s věkem vidí mne i lep
ším, Bůh budiž pochválen!

_Dre 44. srpna 1891 cítí Msgr.
Gay, sedmdesát“ ík, blízký skon. [
piše témuž důvěrnému příteli: „Dra
hý bratře, stáří už se mi reblíží, 0310
přišlo a to v doprovodu svých tram
pot. Méokolí rechce vtom vidět zrá
mek blízkého odchodu; nezmiňují se
otom, ale v nitru jsem jako pták na
větvi; nebylo by třeba dvakrát volat,
abych odletěl. To proto, že vše je pro
m e už jide a'já dycrtím po tom!“
A zase píše: „Strpení, příteli! Chýlí se
k večeru, Mistr re:.í daleko. Necnt
přijde: ari vy, ani já re echáme jej
čekati za dveřmi. Vždyť tolik let už
zvemejej:„Veni,DomineJes u!
— Přijd, Pane Ježíši! “ A dále v ji

ném listu: „Léta se kupí, život plyre,
izebe se blíží. Ježiš přichází. Ba někdy
už klepe na bránu. Pozývá paprsky
tváře své, výrony svého srdce, vždy
ochotným odpouštěním, křížemsvým,
který nám klade na rame a: tot Oi!“
Celý tento list je divukra'sný.

_Poněkud později loučí se už Gay,
píše témuž příteli: „Nejsem už na
zemi rež pout: íkem, jerž sbírá svá
zavazadla a čeká na vůz. Budu snad
čekati ještě několik let, snad deset let,
kdož ví? Ale což:je to deset ;Iet? Ka.
dým řádemzavazadel svých už ne
rozbalím.“ '

Dosti . . . l my, bratře, sbírejme
svá zavazadla. Učiňme si jako si vedli
mudrcové od Východu, kdyzse chystali
na cestu, aby vyhledali krále králů.
Vezměme s sebou jako oni své po
klady, jak to vyjadřuje evangelium,
zlato, kadidlo & myrhu, t. j. ct.-.osti,
kteréž ty dary vyzračují. A potom na
cestu, je čas. A Zzameni k odchodu
dáno jest'nám hvězdou, která se kám
na nebi ukázala, vůlí Boží. (Pokr.)

000
Marie “Tesařova : 

Jen dal.

Jen dál a dál v ty hvězdné říše,
kde neznám bol _a.pláče vzlyk,
kde'štěstím, blahem vše jen dýše,
jen dál a, výš nad světa ryk.

Jen .dál v ty čarokrásné lány,
kde zvedá již květ naděje,
kde z něho vzpučí v nebes stany
květ, jež se krásou zaskvěje.

Jen dál a dále mužně kráčel,
byť matně se ti stavil krok,
a tam svou mysl vezdy vzrášej,
kde otevřený Kristův bok.

Jen vejdi dál tou branou skvoucí,
v tom Srdci svatém spěs se skrýt,
tam plamen lásky nehynoucí
& nebes blaha. zářný svit.

Nuž dál a dále, duše moje,
jdi dál a, nikdy nechtěj stát,
byť “čekaly tě kruté boje,
v tom Srdci nemusíš se bát.a
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jan, Hrubý, I. J,;

Dějiny pobožnosti k B. Srdci Páně.

2. Bl. Markéta Marie AlacoqueJ)
]ejí život a zjevení.

Ve francouzské Bourgogni, blíže
hranic švýcarských v diecesi autunské,
prostírá se na úpatí nevysoké pahor
katiny po obou březích říčky Bourbince
městečko Paray-le Monial. Nepatrné
městečko toto, jež v 17. století bylo
sotva kde jinde známo mimo kraj charol
laiský, zná dnes, ač čítá až dosudjen'
několik málo tisíc obyvatelů, přece celý
svět katolický. Ozdobou jeho a zároveň
svědkem jeho starobylosti je velkolepý
chrám gotický, jejž počátkem 13. století
vystavěl sv. Hugo, opat z Cluny. Ne
daleko něho, takřka v jeho stínu, zbu
dovaly si čtyři roky po smrti svého
svatého zakladatele sestry z řádu Na—
vštívení Panny Marie kapli a prostranný
klášter.

V překrásném měs-ici květnu r. 1671
zaklepala na bránu kláštera toho mladá
dívka s tímž úmyslem, jaký sem při
vedl již tak mnohou před ní. Kráčela
po boku silného muže; byla až skoro
nápadně pečlivě oděna, jakoby šla k ně
jaké slavnosti, a zářila radostí, jež se
jevila v živých posuňcích, takže se
kolemjdoucí až pozastavovali a tázali
hodí-li se tato dívka za sestru Navštívení;
netušiliť, že vnitřní nadzemské blaho
a štěstí je příčinou její veliké radosti
a veselé mysli. Byla to Markéta Ala
coque se svým „bratrem. Přišla do
Paray-le _Monial, aby v klášteře Na
vštívení poprosila o přijetí do noviciátu.

1) Nemáme u nás dosud obšírnějšího
životopisu bl. M. M. Aiacoque; proto podán
je zde žlvot'blahoslavené obšírnějí nežli toho
vyžaduje toto pojednání. Podán je hlavně
dle spisu „Život bl. Markéty Marie Alacoque
z řádu Navštívení Panny Marie“, jejž vydaly
r. 1909 Salesiánky kláštera Paray-le Monial
sk'ého, ve kterém blahoslavená žílá a zemřela.
V klášteře tom chová se drahocenná amátka
po bl..M. Alacoque, její „Svéživotopís“ (ori
ginal), jejž napsala z rozkazu svého zpo
vědníka P. Rolina T. ]. „Svéživotopis“ uve
řejněn byl v. dvousvazkovém díle „Vie et
Oeuvres de la B. Marg. _tMarie_£Alacoque“.
Paris 1876.

_...gá. _„_. . LAAQ "__—.w—...—.. -, ..

(Pokračování.)

Kongregace sv. Františkem založená &
M. Alacoque již odedávna patřily sobě;
vždyt kongregace tato byla vlastně pro
ni založena a teprve ji měla se státi
skutečně tím, “k čemu ji již od věčnosti
vyvolilo si božské Srdce Páně řád tento,
aby do něho zasadilo svou perluf)
která se zastkvěla překrásným leskem
a ozářila celou církev.

Markéta Alacoque narodila se ve
vesnici Lautecour u Verosvresu blíže
Paray-le Monialu, ze zbožných a vá
žených rodičů 22. července 1647. Rodiče
ji zajisté již v nejútlejším mládí vy
chovávali zbožně nemajíce ani nej
menšího tušeni o tom, k čemu vyvoleno
je toto dítko jejich. Božský ženich její
sám též nad ní bděl, vedl ji a chránil
všeho, co by mohlo poskvrniti nevinnou
a čistou její duši; chtěl, aby tento lí
bezný a jemu zvláště milý kvítek ná—
ležel úplně a jedině jemu. Takový smysl
a tak horlivou péči o svatou čistotu
vzbudil vmladičké Markétě, že dle jejího
výroku ji neustále cosi pudilo opakovati
tato slova, aniž tehdy chápala náležitě
smysl jejich: „Bože můj, zasvěcuji ti
svou nevinnost, slibuji ti věčnou či—
stotu.“2) Pán ]ežíš ji o tom řekl kdysi
později: .,Vyvolil jsem si tě za svou
nevěstu & slíbili jsme si věrnost, když
jsi mi učinila slib čistoty. Já jsem to
byl, jenž tě pobádal, abys jej učinila
dříve ještě; nežli svět mohl získati tvé
srdce; chtěl jsem míti toto srdce úplně
čisté a nezkalené pozemskými náklon
nostmi.“

V letech, kdy se děti rády oddávají
hlučným hrám, vyhledávala Markéta
tiché zátiší, kde se mohla nerušeně
modliti. Ve chvílích. těch, utíkala se
hlavně k Panně Marii, kterou velmi
milovala a klečlc modlívala se sv.
růženec.

Pán Bůh seslal jí však již v dětství
také mnohou trpkou chvíli, mnohou

l) Markéta, lat. Margarita znamená tolik

go perla.£2)'2$véživotopis ve „Vie_et Oeuvreslot! .-. O .„.„.; ...„.,_. ,.,-. _. _... ..
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občt & bolest. Sotva jí bylo osm let,
zemřel jí otec. Matka, jíž se bylo starati
o pět dítek a o celé hOSpodářství,
svěřila vychování Markéty po smrti
manželově klariskám v Charolles. Rozto—
milé a veselé děvčátko brzy si tam
získalo lásku ctihodných sester i svých
spoludružek. V pensionátě tom přistou
pila též k prvnímu sv. přijímání, tam
také zatoužila věnovati se životu ře—
holnímu.

-Pán_Ježíš chtěl ji úplně k sobě
připoutati. [ dopustil na ni podivnou
nemoc, pro kterou byla nucena opustiti
ústav. Po několik let Markéta nemohla
choditi, léky jí vůbec nepomáhaly. V této
nemoci učinila konečně slib nejsvětější
Panně, že bude její dcerou, uzdraví-li
ji svou přímluvou. Panna Maria ji vy
slyšela, nemoc ji opustila, všechny
bolesti přestaly. Od té doby převzala
Panna Maria vedení tohoto sobě od
daného dítka, jež ji opravdově milovalo
a z této lásky učinilo též slib, že se
bude ke cti nebeské Matky postit každou
sobotu a konati ještě jiná zbožná cvičení.

Sotva se uzdravila, počal ji svět lákati;
jak sama doznává, měla zálibu v krás—
ných šatech, aby se jiným líbila a ráda
vyhledávala různé zábavy, ovšem nikoli
hříšně, aby se povyrazila. Pán Ježíš
však, který neustále bděl nad její ne
vinnosti, póslal jí právě tehdy mnohou
bolest a trpkou zkušenost, aby ji očistil
od chyb a náklonností, které by jí
později snad byly mohly připravití o jeho
lásku, a aby ji'zachoval úplně sobě.

Matka její s'věřila péči o hospodář—
ství po smrti svého chotě třem ženám,
z nichž dvě byly asi její příbuzné. Ty
nabyly v domě brzy veliké moci; každá
z nich trýznila & ponižovala' Markétu
svým způsobem; mnoh'o příkoří bylo jí
Od nich zakoušeti po několik roků.
Svévole jejich dosáhla takového stupně,
že nesměla ani lékaře zavolati, když se
těžce roznemohla její matka. V nesnázích,.
bolestech a bojích, jež jí působil svět,
její okolí a láska k matce, hledala
ůtočiště,_pomoci i posily u svátostného
Spasitele, u-,něhož ráda prodlévala.
Dobrý Spasitel vzbudil v ní zároveň
také velkou lásku k chudým; ošetřovala
je v jejich nemocech, ':poučovala je

a těšila, rozdala jim; co mohla doštati,
a vyučovala katechismu malé dítky, jež
si .ji zamilovaly.

Za to Pán Ježíš poučoval zase ji,
budil v ní touhu po vnitřní „modlitbě
a dal jí poznati krásu ctnosti, jmenovitě
ctností sv. slibů: chudoby, čistoty a po—
slušnosti. V době té četla též živ'oty
svatých, aby v nich nalezla vzor boha
bojného, svatého života.

Tak plynul jí život až do 22 roků,
kdy teprve — ne však svou vinou tak
pozdě — přijala svátost biřmování. V ní
nabyla síly k těžkým bojům, jež jí bylo
jižpodstoupiti za své po'volání ke stavu
řeholnímu. Každý, kdo se věnuje stavu
duchovnímu, řeholnímu, musí se od
loučiti od světa a zříci se ho; proto
musí podstoupiti dříve či později těžký
boj. A jako smrt, již se duše odlučuje
od těla, předchází smrtelný zápas, tak
i duše, jež věnujíc se svému Bohu ve
stavu duchovním, odlučuje se od světa
a odumírá světu, musí podstoupiti boj,
jenž někdy bývá u mnohých duší tak
těžký jako zápas smrtelný. ]. M. Ala- —
coque toho zakusila. Chtěla následovati
hlasu Božího, jenž ji .volal do zátiší
klášterního, a zároveň nechtěla za
rmoutiti svou matku, která ji zapřisáhala,
aby jen zůstala ve světě a na klášter
ani nemyslila.

Krušné chvile jí nastaly; boj nebyl
snadný. Pán Ježíš ji chtěl míti sám,
chtěl srdce její celé, nerozdělené;jemu
s_ezasvětila v mládí slibem věčné čistoty.
Svět však jí namlouval, že jím není
vázána, poněvadž jej učinila jako dítě,
jež nemohlo ještě chápati toho, k čemu
se zavazova'lo. Zároveň jí též přátelé
poukazovali na několik pěkných vy
hlídek k výhodnému sňatku,'kterým by
matku vymanila z pokořující odvislosti
od jejího okolí. Nad to odvěký nepřítel

. všeho dobra zmítal jejím .nitrem, budil
v ní nejrůznější pochybnosti, jež ji děsily
a připravovaly o vnitřní klid. Byl to
zajisté krutý zápas, jenžbouřil tehdy
v jejím nitru. V boji tom hledala rady
a pomóci tam, kde ji lze jistě nalézti:
u svého Spasitele. jeho dobrotivé a lásky
plné Srdce konečně se smilovalo nad
t_ou, kterou si vyvolila k úkolu tak
vznešenému (Pokračování.)OOO
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Jm Belanger.
Živé“ napsaný P. Auiganem podává .lau T a g ] lin ('e 1-r 0.

(Pokračování .)

Na každý list i lístek 12115521. a
hoře jako leslo Ave Maria.

. Říkal: „Zdrávas Mariajest zá
roveň rej krásu ější pozdrav Pannyr Ma—
rie i rejdojemrrějšlmodlitba. v.-prvrí
částišpozdravujeme ji s 'rejsvětější

13mm MHRIHv Rf'ljl

'l'rojieí, s arciandělem (jablíe'iema
se svat0u Alžbětou, to jest s rebem
i 3 zemí. Připomí: áme jí, že má čest
ojedinělou, že jest 1'epos kvměným Po
četím: „Milosti plná“ a, Matkou Boží:
„Pán s tebou“ a matkou lidí: „Po
žehnaná ty mezi ženami.“ V druhé
Části zapřísaháme Matku Boží, aby se

ukazaia matkou 1.aší, měla útrprost
s 'dítkami svými ra zemi a je všecky
chránila. Jako pozdrav Zdrávas Maria
raplňuje duši“ Panny Marie radostí,
jako modlitba vzbuzuje v rí resmírné
slitovárí s lidmi. Míval ITOJUČpřed

00000000

0,00
O

SLÍBEHÉ.

1.515le() „Zdlávas Maria“ a' v jeho
rozu'ámkách o této modlitbě rebes-ké
ralézáme řadu chvalořečí." ' '

Msgr. Gay, terto vážný,'hluboký
a, osvícený duch píše: „Pozdravedí
a*dělské jest rejsladší úsměv, jaký
Bůh seslal zemí od jejího prvopočátku.
Jest ranní září 1.ašíspásy, první krok
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k spojení, jež chtěla utvořiti nejsvě
tější Trojice s ubohými lidmi.“

naTýž Spisovatel dodává: „Zdrávas
Maria jest nástin křestarské nauky,
souhrn naší víry, listinou našeho vv
koupení, důvod našeho božského
šlechtictví. Věřtemi, že každé Zdrávas
Maria pomodlené .s opravdu zbož
ným srdcem nejerzom kadidlem-jest,
jež radost přínáší nejsvětější Trojici,
ale též šípem, jenž proniká Srdce Je
žíšovoj raní ho láskou, a Matce jeho
i všem, když se k ní modlí přináší
proudy milosti a požehnání.“

Tato neobyčejná láska zbožnélo
kněze k „Zdrávas ,M'aria“ nebyla lá
skou nerozvážnou,inerozummu, a že
se hostále modlil, nebylo mal'ichernou,
sentimentální pobožnosti, jaká se ně—
kdy najde u jistých zbožných duší,
on prohloubil tuto modlitbu milosti
plnou, nalezl poklad v něm skrytý,
to byla láska osvícená, pobožnost roz
umná. Zdrávas Maria, plnící jeho ži
vot, tvořící jeho. heslo,_r.emálo při—
spělo k jeho posvěcení a k ovoci jeho
apoštolátu.

Sířiti růženec bylo mu' potřebou
srdce. V předvečer sjezdu spolků děl
nických napsal členu připravujícímu
sjezd: „Když jsemse dnes večer mod
lil růženec, napadla mi myšlenka, kte
rou vám předkládám. Nemělo by se
na sjezdě pojednati o růženci a jejdo
poručiti jako účinný, ano jediný pro
středek lid přivésti opět k modlitbě?“

Začátkem roku 1900 otvírá celé
srdce své příteli v listě: „Kéž bych
mohl hlásati veliké křižácké tažen—í
růžencové, kéž bych všude zavedl
bratrstvo sv. růžence, pak by se spl
nilo mé vroucí přání. iDnes ráno jsem
se tázal, proč se to již nestalo'v na
šich spolcích? Nebylo by těžkým,
každý týden" celý růženec společně se
pomodliti, měsíční sv. přijímání a
průvod, přednášky o svatém růženci
by snadno konali mladí lidé a kněží.
] ti, co spolky naše, opouštějí, vzali
bys sebou lásku k Panně Marii, lásku
k jejímu růženci, a. jistějednou se
vrátili k _Bohu. Tím by se. vyhovělo
duchu církve a sv. Otce, splnilo přání
neposkvrněněho “Pače'tí, duším v o
čistci zajistil by se podklad odpustků

a ony by chránily naše dělníky, .a
těmto by se dala do rukou snadná_a
účinná modlitba.“

P. Belanger studoval skutečně ne
ustále-svatý růženec, zvláště v jeho
poměru k nebi a zemi. Na otázku: Co
jest růže:-ec?nalézáme vjeho poznám
kách dlouhou řadu odpovědí, jež vy
bral ze spisů jednajících“ o růženci.
Některé jenom uvádíme: „Růženec

jest vzpomínkou na dobrodiní Jeli-
šova, brevířem věřících, mocnou zbra
ní křesťanů, postrachem pekla.“

Rovněž měl napsarou řadu my
šlerek a výroků světců a duchovních
spisovatelů'o růženci. Tyto stále čí—
tával a tak dospěl k tomu, že si ne
obyčejně vážil růžence a miloval ho
tak velice, že tolik lásky r_eizalézáme
v životě světců.

„Po mši svaté a hodinkách Pánu
Ježíši a Panně Marii jest nejmilejší.
modlitba svatého růžence“ (Sv. Do
minik.) „Růže'ec jest žebříkem do
ráje, každé Zdrávas jest špruhouf“
„Zbožně modlené Zdrávas Maria jest
pohyb křídlem směrem k nebi.“ „Zdrá
vas Maria má větší cenu než vesmír.“
(Sv. Alfons z L—iguori.)„RůŽC."eC jes,
korunou, která bude mou jedinou ra
dostí. Touto modlitbou dojdou zbožní
do věčné blažeif.osti.“ (Panna Maria
k sv. Dominikoví.)

„Růženec'jest božskou pobožrostí
ziídlem milosti, lékem pro zla tisícerá,
řetězem,.jenž nebe spojuje se zemí,
duhou míru, jejž Pán Bůh v milosr
denství svém,. položil na nebi své
církve a kotvou spásy pro všecky
křesťany.“ (Sv. Teresie)

Tyto výroky svatých ho nad
chnuly. Byly pravým pokladem, z ně—
hož zbožný sluha Panny Marie čerpal
ve chvílích ur,avezzostiasuchoparnosti.
Rád čítával zvláště sliby dané rů
ženci! „Budete-li se modliti růže'ec,
dosáhrete všeho, začkoli mre budete
prositi. Kdo zůstane věrným růženci,
dostane milostí znamenité. Duše, která
semi v růženci poroučíf,nezahyre
Všem, kteří rozšiřují můj růže*ec,
přispějí ku pomoci ve všech bídách.“

P. Belanger uvažovalo růženci ze
všech hle'disk a nalézal stále nové my- .
šlenky v něm. Třeba často kázal o
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tomtéž předmětě,nikdy neunavilsvoje
porluchače;doved1t pomocí růžence
učiti všem pravdám křestarskym. Se
zálibou pojednával o thematu: Bůh
v růženci, Spasitel a Panna Maria
V růž-enci, smrt, hřích, peklo, mod
litba, čistota v. ruze1Cl Mroho před
nášek mělo zpovědi a růženci, Eucha—
ristii, svatém přijímání, mši svaté, o
povinnostech rodiny, o utrpení, ne

0.

Marie Tesařova:

děle, bázeň lidská, routání, nebe a
růže CC._

Duši jeho milým a blahodárným
zaměstnáním bylo studium žalmů spo
jezíých s růžencem. Když ho nemoc
nutila ku klidu, s velkou radostí se
mu věnoval. Nalezl tisíceré vztahy,
které ho nadchly, rovněž i některá
místa e\,far1gelia.

P. d.

0 O

Matičce Svatohostýnské.
O Královno Tý slavná Moravanu
své poddané vcm'mocnou pod ochranu
chraň, „Ma-tičko,ten dobrý český lid,
svůj lásky plášť mě nad ním rozestřít.

Tys záchranou těm předkům našim byla,
Tvá pomoc v strastech vždy jim zasvítila,
buď Matkou nám i v tento smutný čas,
6 výslyš, Matko, proseb našich hlas

O Zůstaň Matkou slovanskému lidu
a. zmírní náši strast & naši bídu,
vždyť mariánský sluje národ ten
a pod_Tvou stráží byl vždy spokojen

Tys chránila-'nás v době jářma, trudu,
ó ochraňuj isvobodnou nám hrudu,
ať vc Tvém stínu, svatý Hostýnc,
se ku Márii národ přivine.

0

Marie bez hříchu

00—

prvotného počátá !“
Napsal Ignát Z 116 n č 1.

Během roku církevrílo slavíme
se svatou církví mioho svátků ma'vi
a ských; jsou vplete 1yjako skvost lé.
jemně vonící květinky ve věrec. Světí
se, abyc om byli stále povzbuzováii
k úctě a k následování naší m'ílé Matky
Marie. Prvním svátkem mariá skym,
kterýslavíme v novémcírkevrim roce,
počínajícím první nedělí ad've'ftní, jestsvátek

Připamatuje nám ravdu mši svaté
víry, kterou náš

Neposkvrněného
Po (.et í blahosla\ené Panny Marie. '

atechismus “vyjaf'v

ořuje r.ásledujícínnslovy: „Jediná ze
všech. lidí zůstala uchráněna hříchu
dědičnéhoblahoslave á Pama Maria,
vzhledem na zásluhy Ježíše Krista,
protože byla vyvole a za matku Boží.“

Jaká čest pro řád sv. Fra itiška,
žejiž řádovýjenerál, sv. Boravzetura,
na je erálrí kapitule (poradě), která
byla v Pise ioku 4263,- nařídil, aby

_se v řádových svatyrích co nejslav
něji korala slavnost Neposkvrněnélo
Početí Panny Marie. Ukázal pro sxou
osobu jasně zářícím příkladem dětm



00 982 od

neu víru v-toto tajemství, kteréž bylo
tepríe'dre & 'prosince' 1854 papežem
Piem IX. prohlášeno jako článek víry.
Ale zároveň uložil jako povinrost
svému řádu, aby tuto pobožrost šířil
a pěstoval, čímž bylo řádu otevřeno
široké pole pro boje i skvělá vítězství
pro čest Matky našeho Spasitele.

Za dřívějších dob žídné r_emoci
se tak rebáli, jako tak zvané „černé
smrti“, čímž se rozumí mor, lidé
skorobeze vší nemoce, náhle. a houfně
umírali. Roku 1586zavítalte..to hroz
ný host do námořního města Janova
a zle tam řádil mezi obyvatelstvem,
které zrovna hromadně umíralo. Tu
obrátil se serát města ra pravou
adresu: jmérem všech obyvatelů-byl
učiněn slib,.že chtějí slavití každozočně
co rejokázalejí svátek mariarský Ne
poskvrněného Početí. l_hred uspořá
dali průvod, a bývají tyto průvody
u umění milovného 'a umělecký vkus
majícího národaitalskéhm elmi krásné,
zrovna ojedinělé co do skvostné vý
pravy a úpravy. Sotva pak vrátili se
z průvodu do svých příbytků, mor zá»
zrakem ustál. '

Totéž vypravují dějiny jihoital—
ského města Neapole, kam zavítal
te.„to hrozný host „černá smrt“ roku
1656. Také tuto padali lidé po ulicích
jako mouchy, úmrtr ost byla resmírně
velká. Rada městská vzala útočiště
k „Neposkvrněné“ a učinili slib, za
vazující všechny jejich nástupce po
věčné časy, :_echtějí svátek tohoto t_a
jemství slaviti co rejskvčlejí. A hle!
Dříve, než se něco veřejného stalo v
této příčině, mor pomínUl, naprosto
ustal téhož dne, kdy byl učiněn te. to
slib. Aby poděkovali za tak vydatrou
pomoc a “abysvé rodné město od po
dobných trampot uchránili, ozdobili
všechny brány městské obrazem Ne—
poskvrněné Panny Marie.

_ Jest asi málo kostelů v naší milé
vlasti na Moravě, kde by neměli buď
v kostele, buď sochu „Neposkvrněné“,
jak se ukázala ve francouzském mě:
stě Lurdech \e výklenku skály massa
bielské ponejqrv dne 11. února 1858
chudinké dívce, pasačce, Bernadetě
Soubirous a kdy při pozdějším opět
ném zjevení drze 25. března téhož.

roku r-a otázku dívčínu, kdo jest„
jasně a zřejmě řekla: „Jsem Nepo—
skvrněné 'Početi.“ _Ar'o, s chloubou
můžeme iíci, že víra v toto tajemství
jest mezi raším lidem radšená a u—
přímná. ! my všichni z celého, Matku
svou Marií, milujícího srdce opaku
jeme slova Písma svatého, kdež o
Marií čteme: „Všecka jsi krásna, pií
telkyně má, a poskvrny 1.ení na tobě.“
Píseň Šalom. 4, 7. Jestít tot-o vyzna
menání Panny Marie podkladem všech
poct, které jí Bůh udělil. Krásnýmí
slovy popisuje toto vyznárí sv. To
máš z Villanovy, arcibiskup ve Va
lencíil který zemřel roku 1555/řka:
„Jest vpravdě něco rekorecně veleb
ného v tom, býti matkou Všemohou—
cího! Jaké vyzramei árí, jaká doko
nalost,—jaká-velíkost a důst'oj. ost pří
slušela jí,'abý mohla býti důstojrou
matkou Boží“?

V bájeslo'ví národa „římského se
vypravuje o dvou bratiích, jmérem
Amfiríous a Arapus, že při výbuchu
sopky Etny ra“ ostrově Sicílii vzali
\—rebezpečím vlastrího života na svá
\'ame a otce a matku, vy. esli je
skrze hořící lávu i ohnivé plameny, ze
všech stran vyrážející a zaeslí na
bezpečné místo. [ stali pohané uzná
vali tento sku-tek za vzor pravé obě—
tavostí a lásky syrovské k rodičům a
města Messíra a Kataníe' měly spor,
vlekoucí se- několika stoletími, ve
kterém z těchto obou měst se zrodili
tito d\a hrdinové, které z nich jest
vlastí těchto dvou "obětavých mla
díků?' , _ .

Kdo z nás repodivoxal by se
lásce Ježíšově, který rečekal, “ažbude
jeho matka v rebezpečí ohně, aby ji
pak odtud vyrval a vysvobodil, nýbrž
uvedl jí v jistotu a pojistil ji tak, že
vůbec reupadla v rebezpečí, aby ji '
uchvátila hořící a jako vřelá voda;
horká láva a ohně odevšud na ní do-
rážejíc. Podobá se. zajisté hřích dě
dičný čili prvopočátečzrý_veletoku, ce
lou zemi zasahujícímu proudu dále se
valící, hořící lávy. Všichni lidé, syr ové
Evy, octli“ se ve světovém .plamení a
ohni hříchu, dostali se do proudu oh
nivé lávy a'všíchní, co jich přijde je
ště po všechny věky věků na svět,
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podobně se v ní octrou, vyjimajc je
díi ou blaloslavcrou Pannu Marii, kte
rá zůstala zvláštrí milostí Boží vzhle
dem r a záslúhy Ježíše Krista, uchráá
něna hříchu dědičného. Proto nutro,
jak praví spisovatel dr. *Filip Ham
mer, blahopřáti'této matce k take

-všel'o pdranění a žádali, aby' jim.

procesí, “při němž byl reserl obraz
Ncpcskvrnčné Panny. Když šel prů
vod *'ulicemi městskými, přistoupili -k
rosičům obrazu čtyři vojáci, kteří se
právě vrátili z fronty a byli ušetřeni

]
bylo dovolero nésti rějakou chvil
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vému synu a takovému synu k takové
matce.“ ;_

Přísluší proto 'čestná zmínka
všem, kteří kdy úctu k „Neposkvr
něné“ vyznávalia neostýchali se před
celým světem ji vyznávati.. Roku
1855, kdy byla Francie ve válce
s "Ruskem stran poloostrova Krimu,
pořádali dne 8. prosince v námořaím
městě Marseille velkolepé mariánské

obraz. Byl to důkaz dětinnejúcty a
pravé lásky, proto bylo prosbě vy
hověno a vojáci nesli nějakou'dobu
obraz, což se stalo k poučení a po
vzbuzení všech účastníků procesí—.Ku
konci pak poklekli před biskupa a
prosili o požehnání.

Ale ještě větší pochvalu zasluhuje,
kdo nosí obraz Neposkvrněně Parmy
po celý život v srdci, což cinil'fran
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“couzský je! cr'ál; rovněž h'rdira z války
krímské Vergé (čti Veržé). Když byl
v poli válečném. obdrz'el dopis od své
choti, v r'ěmž ho žádá. aby se za
světil Marii a učiríl rějaký slib, :'e
to jistě \ezme \e svou ochranu. .le
rerál měl ještě tolik rábošerskéto
přesvědčení. že" rady své manřelky
uposlechl. Obdrz'el dopis, právě když
se"chystal k útoku ra „Zelený korec“,
při němž zahynulo velmi mroho fran
couzských vojínů.. Jererál se súčastnil
boje, byl několikráte v rebezpečí ši"
mta. ale vyvázl bez pohromy. Slib
učiněný svědomitě zachoval. bylo to
v době, kdy se již mluvilo a psalo o
úmyslu. sv. Otce, tehdejšího pareře
Pia IX., ;"e míní prohlásiti jako člá
rek víry učerí svaté církve 0 „Nero
skvrněném Početí Panny M'arie“. Pro
to bylo tehdy zajisté výzramné a
čestné, učerí toto veřejně vyznávati,
což hlavně platilo o osobách, které za
ujímaly vyšší společerská posta—sefír
A jererál Vergé učinil slib, že veřejpě
vyzná toto uče"í. Učinilzadost tomuto
slib—ua napsal báseň maríárskou. která
revyhiká síce nijak nad _ííné.ale uka
zuje pravou lásku a „úctu k ,.Nepo
skvrněn.é“. Tehdy uveřejnily báseň
přemrohé časopisy francouzské. ale i '
zahranicni v překladě. U všech bylje—.
rerálův podpis. Zpí následovně:
Jak často k Tobě, Matko, v tichosti
_isem zalk.al, zkusil Tvoji milosti!
Tak ať mi ze srdce teď vytrvskrou
dík, láska, čest ve spolku s. důvěrou!
O dej, bych obstál -v slovu Tobě

' daném

uprostřed řvavy v boji krvavém:
žes .,beze skvrny vůlí Boží počatou“

-vyznávám přede světem víru svou!“l
=-0, Ty 151v prudké chránila mre secl,
mre tužila nepřátel mezfmeči.

"tam v roji střel a v dýmu prachu,
,že útokmůj. se zdařil beze strachu.

Buď Neposkvrněná. Ty, velebena
vítězství zásluha Ti zasvěcena!
Jen tak a_re_l7e_jínak ukončiti
tu hymnu díků, líež Tě velebiti.

Jet-era! Vergé.

Přel. ,K. Bezstarosti.

Učiňme, co učinili oni čtyři vo
iáci v Marseille a co učínl jererál
Vergé rejerom před celou Francii. ale
před celým křestarským světem. Nes
mě obraz Neposkvrněné Parmy ve
Svém srdci. Čím více se vzpírá peklo.
čím více brojí zlí lidé a zrehodrocuií
úctu .,Neposkvrněné“, tím více se k
ří hlasme jako věrr-í ctitelé, jako
dobré děti. Dokazujme tuto úctu či
stým životem, čistými myšlenkami,
skutky a slovy. Ukazuj se tato víra
v .,Neposkvrněrou“ v celém našem.
vždy v čistém životě, to jest staňme
se, jak navrhuie spisovatel dr. Ham—
mer všichni členy „r yt í řs k éh 0
_řáduPanny Marie z Lilie“
Každý z nás staň se rytířem tohoto
sdružení; Vstupme do něho, staňme se
jeho členy, buďme po celý život"svůj
dítkamí mariárskými. Buďmež dít
kami ..Neposkvrn.ěné“, kteréž jí ná
ležejí-tělemi duší až do posledního
vydechnutí'. Amen.

OOO

Roste nebesa, !
Jarolím St. P a v_lik.

Roste retesa shůry, oblaky pršte
spravedlivého; otevři se země a .vy
puč Spasitele! Tato modlitba advertní
stoupá teď z resčíslných srdcí a úst
k rebi. Prorok I'saiáš byl prvrí,
který se tak modlil; mluvil tím ze
srdce všem spravedlivým staréhozá
kona, toužícím po Vykupiteli. Tak
jako rosa s nebe spadre za tiché má
a k životu jmbudí aosvěří _veškeréb_y—

liny. tak měl Vykupitel v tiché noci..,
přijlti na svět, aby k novému životu
lidstvo probudil. Kvě'tínou, na
niž spadla nebeská rosa, byla n e po
skvrněpá P. Ma ri a, nejkrásnější
a nejvzácnější 'to kVětira ,v rajské
světců zahradě, růže duckovrí, růže
bez trní. I k ní konáme pobožnost
v čase adventním; kjejí poctě zpívají
se ve městech a větších osadách přes
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čas adventrí tak zvané roráty, Ro
rát' í mše svatá počí: a i slovy: Rorate
coeli desuper, roste r ebesas hůry atd.

jakou r o zk o š í r_aplně'o bylo
srdce blahoslavené Panny, když ro
sila po devět měsíců rebeský poklad
ve svém lůně! Kolika milostmi byla

milostíplné dny přesvaté Panny a
uctíváme ji v očekáváaí její hodiny.
K ní se mají utéci všechny jeqy, jež
očekávají svoji l-odinu,-aby jí šťastně
přestály; mají se po ten čas m. oho
modlitia V pOSlCdIÍÍdny Svaté Svá
tosti _přijmouti.

“222,0 \ ooooooo
Wara-mna... ,' ///'/ , v\QÉ ((

„;; “zvláš/;.: \

000 000
o O

svnrh noc,

přes ten čas obdařena! “Jakou zbož
-nosti'oplývalal Bylo to u ní neustálé
přijímá-lí; My přechováváme Spasitele
jen několik minut, když k nám zavítá.
při svatém přijímat-í; Panna. Maria
byla tak šťastnou, že jej mohla devět.
měsíců ve svém srdci přechovávati.
My si připomínáme v adventě_ _ony'

Jak k rás n o u je kapka rosy
v září vycházejícího slunce! Jak se
leskre v podivuhodné hře barev du
hových jako nějaký démazrtl Daleko
krásnější byla TOSH..B_0_ŽÍ,jež se 81 esla
na květinu mariarskou, Je..íš Kristus,
slunce spravedlosti, odlesk věčného
Otce. Prorockým hlasem praví o něm
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David: Krásnějším postavou a vze
zřením jsi nad všechny syny lidské;
milost rozlita jest ra rtech tvých;
ve své kráse a spanilosti počni šťastně
pokračuj a kraluj!

Velmi krásnou jest i d uše d i
tět e, ale'ne po narození, nýbrž po

, zrouzrození v koupeli svatého křtu.
Tu jest prosvicena božským sluncem;
ozdobena milostí božskou třpytí se
v sedmibarevném světle sedmi darů
Ducha svatého a sedmi vlitých ctno
stí, tří božských a čtyř základních,
tak zvaných kardinálnich (jsou to
opatrnost, spravedlnost, střídmost a
statečnost). Zachovejme v dětech tuto
ozdobu duševníi, Zachovejme i sami
milost posvěcujicí; vzdalujme se všeho,
co by nám tuto milost uloupiti“mohlo;
modleme se k neposkvrněné Fanně ()
její zachování.

Oblaky pršte spravedlivého! Ve
staríémzákoně Pán Bůhrád
se v orblaku ukazoval. Obla
kový s_loup vedl pouští národ israel
ký; přes den byl tmavým a_ v noci
světlým. Svatostáreks archou úmluvy
byl zahalen oblakem na znamení pří
tomnosti Boha; když lsraelité vy
šedšezesvých stanů spatřili ten oblak,
skláněli se před velebrostí Boha.
Oblak naplnil prostory chrámu Šala
mounova, když, byl posvěcen.. Oblak
pokrýval horu Sinai, když Bůh s rebe
sestoupil, chtěje zvěstovati desatero
přikázání. Oblak uviděl Eliáš na hoře
Karmelu, když se modlil o déšť. Na
před byl tak maličkým jako stopa
člověka; ale brzy vzrostl tak mo
hutně, že obtáhl celé rebe; úrodný
déšť spustil se s něho na vyprahlou
zemi, probouzeje ji k novému životu.
Vsedmi „velkých“ antifonách posled
ních sedm dní před vánocemi prosí,
církev, aby Spasitel s nebe přišel a
nám milost a požehnání přinesl,'naše
srdce obnovil, k dobrým skutkům
oplodnil. Spojme své modlitbys mod—
litbou církve a modleme se k bož—
skému Dítěti, aby nám přineslo hoj
nost milostí, zmužilost k boji proti
pokušením, posilu k dobrému a ob
zvláště milost setrvání v dobrém a
šťastnou hodinku smrti ve stavu mi
losti posvěcujici.

lteď sestupuje k nám
Bůh v oblaku: to jest svá—
to st nviwob lak, způsoba chleba v

rozlévá se déšť milosti na celý svět,
při mši svaté, při svatém požehnání,
v hodince klanění a při návštěvách,
í tenkrát, když Ježíš se svými anděly
sám jest v kostele. .O májovém dešti
se říká, že rosteme, když se do něho
postavíme. V ohledu na Svátost ol
tářní jest to pravdou. Kdorechá na
sebe pršeti z oblaku eucharistického,
an často jde k sv. přijímání a často
chrám Páně navštěvuje, ten roste v
dobrém a dělá velké pokroky ve
ctnostech.

Otevři se země a vypuč
nám Spasitele. Zeměse otevřela, když
dala Synu Božímu lidské tělo. Byla
to parenská zem, ráj, nejčistší lůr-o
blahoslavené Panny. Ratolest vypučí
z koi'erze Jesse, prorokoval lsaiáš a
květ z kořene jeho vyroste, a bude
spočívati na něm Duch Páně. A ještě
jedrou otevřela se země, když skalní
hrob pojal tělo Spasitelovo a třetího
dne je zase vydal, ale oživené. Povstal
k novému životu jako semeno, když
je vložíme do země. Ai ted', každý den
otvírá se země, když poskytuje svá—
tostnému Ježíši k eucharistickěmu ži—
votu způsoby chleba a víra.

otevřeme mu srdce. své! Při—
jměme pohostinnu božské Dítě, jinak
jednajíce rež Betlemité, z nichž nikdo
mu rechtěl popřáti přístřeší, takže
svatý Jan si stěžoval: Do vlastnictví
svého přišel, a svoji ho nepřijali. Tak
se mu děje doposud, od mnohých a
přemmhých, kteří nechtějí jíti ke
stolu Páně. Jednají tak ke své vlastní
věčné škodě. „Nebudete-lí jísti- těla
Syna člověka a pití jeho krve, nebu
dete míti života v sobě.“ Je—li

“Ježíš „v srdci našem, pak jest ono
úrodnou půdou, zemí rajskou, v níž
velkolepě pučeti a kvésti budou či
stota, pokora, láska k bližnímu, “zbož
nost, &jinéještě ctr.osti.*Vyplr.í se, co
Isaiaš prorokoval -— musíme tomu
v duchovní ms mys lurozuměti :Tuse za
raduje holáabezcestná poušt,tuzaplesá
pustina a kvésti bude jako lilijc; bude
pučetí a jásati a od'radostí zpívati.
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Obrázky z katolických misií.
Podává Maxmilian Weinberger.

Vánoce “pohanském velkoměstě.

„Je 24. prosince r. 1913,“ píše
misionář P. Josef Kramp z řádu Je
suitů, „a my jsme se právě rozloučili
s Khandalou, kde jsme na vzdušných
výšinách pohoří Ghats ztrávili prázd
niny. kolni rok počíná sice teprv 7.
ledna, ale slavné služby Boží ve sto
llčním chrámu vyžadují naší přítom
nosti v Bombaji; Ve třech hodinách
přináší nás vlak s hor dolů do nížiny.
Plíce cítí dobře, jak hloub a hloub
se ponořujeme do páchnoucího o—
vzduší velkoměsta.

Jsou Vánoce. Přes to není mně
možno vpraviti se do nálady vánoční.
Není zde skutečně ničeho, co by dobu
vánoční připomínalo. Anebo můžete
si Vánoce představiti bez zasněžených
polí, bez větví sněhem zatížených, bez
zamrzlých řek a ledového větru? Jak
příjemno je tou dobou v lidských pří
bytcích, jak milo u teplých kamen!
Aty radostné dětské tváře předosvět
leným stromkem vánočním! A ty
krásné zpěvy vánoční, ty naše národní
koledy! Na ulicích prázdno a ticho,
jen tu a tam mihne se postava pozd
ního chodce, aby zase ve tmě zmizela.
Všichni členové rodiny shromáždili se
u rodinného krbu.

KOnecně nadešla doba půlnoční
Věřicí spěchají do chrámu Páně na
„jitřní“. Chrám tone v moři světel,
začíná slavná mše sv. a brzy zazní
radostné „Sláva na výsostech Bohu“
a chrámem ozývá se radostný zpěv
lidový. -_

Je po slavné mši sv., je po jitřní.
Věřící rozcházejí se do svých domovů.
_Alespánku nočního je na mále. Záhy
z rána ubírají se zase do kostela, aby_
slyšeli druhou a možná i třetí mši sv.
Jesti den Narození Páně, slovem jsou
Vánoce.

Jak docela jinak vypádá to o Vá
nocích zde v indickém obchodním
hlavním městě Bombayi! Myslete si
vánočhí slavnost o 20 stupních te la
v noci a 30stuprích ve drc! Vtýž as

lzxeiou lllZLl..L.iUVI-Íi—)"a re:.ou O\Oe€..
Načervenalé fíky uzrávají a nádherné
barevné korunky květin rozkládají se
dokořán ve světle slunečním; Ale ne—
opovážiž se nikdo jich utrhnouti, aby
jimi příbytek nebo svatyni ozdobil!
Utrhnuty vadnou za krátko a odu
mírají.

\ K desáté hodině večerní vydává
me se na cestu do arcibiskupského
chrámu na půlnoční mši sv. Již 2 da
leka slyším zvoniti, ale hlas zvonů je
protivný, sluch urážející. Nejsou to
zvony vánoční. Za krátko jdeme- ko
lem pohanského chrámu; je tak malý
a úzký, jako okolní lidské příbytky.
Za to tím hlučnějiviií uvnitř indické
bubny, znějí zvony a křičí ubozí po
hané před svými bůžky. Jiné zvony“
znějí poněkud příjemněji a soulad
něji, ale ani jejich zvuk reoslavuje
svaté nocr. S vysokých a štíhlých věží
svolávají přívržence proroka Moha
meda k modlitbě. V tyto dni kifasí to
mezi nimi. Jejich dvě strany zápasí
každoročně o přednost při 'novoročním
průvodu. Často povstává mezi nimi
jitření, které se nezřídka obrací proti
Evropanům, a skoro každý rok zmar
několika lidských životů mívá v zá—
pětí. '- .rt-..

Jsou zde ještě přívržencijiné viry,
která k pohanství nemá daleko. Jsou
to tak řečeníParsové a jejich nábožen
ství záleží V-tom, že se klání ohni.
Jejich zakladatelem a prorokem je
Zarathustra. Ve svých Chrámech udr
žují posvátný-oheň vedne v noci a
to jest jejich jediná bohoslužba. Ani
u nich tedy není slavnosti vánoční.

A kde jsou křesťané? Jsou zde
vůbec jací? Jsou. Evropanů je zde
mnoho, ale jsou to většinou Angli
čané, mezi nimiž je málo katolíků.
A Vánoce Angličanů nejsou našimi
Vánocemi. Naše slavnost vánoční je
slavností srdce, dítek, rodiny; pro
Angličana hlavní věcí je dnes dobrá
hostina a zábavné hry. Středemvži
veta je u_nás dnes rodinná světnice,
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v Anglii slavrostní dvorana. Domo
rodých křest'anů žije zde asi 50.000,
ale co je to na miliorové město? Tak
potkáváme cestou je om jediotlivé
křesťany. Na služby Boží je totiž
ještě brzo a křesta-ský kostel stojí
mimo to ve městské čtvrti docela po—
ha' ské. Je to starobylá svatyně, je
_ližtostavba sářá do dávnýchdob,
kdy katolické misie zde teprv byly
založety. Stojí uprostřed pěknél—osa
du a cesta od plotu až ke vchodu je
obsazei a žebráky. Slepí, kuIl—aví, zmr
začeí a všemožnými remocemi po
stižer i_dřepi 1a zemi před sebou mají
nádobku pro almužnu a svého pohan
ského bůžka bez přestá—í vzývají jmé
nem: „Ram, Ram, Ram!

0 101/2 ]“0dil ě začígají hodinky.
Jindy býva-l arcibiskup u vchodu do
kostela uvítán a slavrě k oltáři do
provázen. Te tokráte však byl vele
„pastýř remocetr a proto iebyla a'i
biskupská mše sv. Za otili jsm'e vá
r.oč .í hodii ky. V rich střídají se tak
řečené mesiá'ské žalmy, xe kterých
se přicřod Mesiáše předpovídá, „se
zpěvy a modlitbami, které jsou vý
rovem duše, toužící po vykoupe' í.
Posloucháme dojimavé slaw ostr í řeči
papeže Lva a biskupa Ambrože. Zá
roxeň však doráfri .k našim uším ie
příjemný křik OSpalých dětí, které se
svými rodiči jsou v kostele, a volá-..í

'aivlýkřiky pohaz..ůna ulici kolem jdouc1c1. '
Bije dva“áctá l'odina půl“ oč i a

velké tajemství začí á: mše svatá,
posled: i to a ?ejvětšřdar Dítka d' es
narozetxélo. Jakoza d—ů dětstií, tak
touží i d: es srdce iaše po krás ých
pisi ích Vášoč ích, ale co slyšíme, to
rezí náš zpěv lidový ve vlasti iaši,
to je zpěv srdci rašemu cizí. lnu,
jiná země, jiné obyčeje a zvyky, jiná
hudba a jiný zpěv!

Evargelium o radostné zvěsti ra
luzích _betlemských doznělo, sl'avr ostní
kazatel vystupuje r a kazatel: .u. „Sláva
na výsostech Bohu a ra zemi pokoj
lidem dobré vůle.“ Sotva kazatel tato
slova z úst vypustil, zahrul právě
venku na ulici okolo rohu průvod sva
tební., Bubrováií a hra na flétnu pro
nikají okny, pro velké vedro a dusno

dokořán otevřenými, dovnitř a za
dumčivý zpěv domorodců přehlušuje
r ezřídka hlas kazatelův. Bezděky vzpo
mii ám si la zápas Krista Pána se
zlým ducřem. Pán pozvedá svého
hlasu, aby učí .il lidi štastnými, „svět
10 k osvíce í pohaaů“, dle výroku
starého Simeora vycházi, ale pohané
přehlušují jeho hlas a vyhýbají se
světlu.. „A svoji ho nepřijali,“ pravi
sv. Jan ra počátku svého eva-gelia.
Ubohý svět! Tak to asi bylo i za
prvri rod—vá"oč .í v Betlémě. Avšak
jako te krát Pán mezi námi zůstal,
tak daruje se rámi přidl eš ímši sv.
a' obětuje se svému. nebeskému Otci
za hříchy naše.

Slavná mše sv. je u konce. Ná
sleduje posvěce í jesliček. U rás ve
vlasti zavládá di es ve chrámích tichá
pobož. ost, zde a .i.posváti ý úkon bez
hluku a hřmotu se ieobejde. Jako
mohut á mořská vl- a valí se zástupy
k jesličkám; každý je musí políbiti,
každý aspoň prstem se jich dot-k"outi.
Je om pozvolra rozchází se zástu
pové, následujícím dvěma tichým
mším svatým je už málo věřících při
tom 0. Po rich r_astupujemei my na
zpátečí cestu. Je-právě půl třetí,
když docházíme domů, abycřom ulehli—
ke krátkému odpoči .ku. Ale lOC vá
r.oč...í, jako u nás doma, to nebyla!

Velký de'r nastává, de'r naděje
plný pro děti, radosti plz ýpro do—
spělé. Zde sotva co radostrý de 1.-při—
pomí á. Oteiírám psa i z domova a
ve všech stojí přá í: „Radostné,pož.eh
ra: é Vá one!“ Z íto jako z nějakého
ji:-„érosvěta. V blízké kasár: .ě cvičí se
trubač, ale co troubí, ze i píseň vá
roč í. Na ulici koč-ský k.hSOÍ, hrčerí
vozů a lidský křik jako každý jiný
den. Všude se pracuje jako ve všední
den: zed" ík staví, kovář ohá: i se kla
divem, stolař hobluje. Kdybys jim
řekl, že jsou Váioce, pohlédli by tá
zavě na tebe, vyce' ili by své žvýká
nim palmových ořechů do krve zbar
vené zuby a řekli by: „Nevím, parc?
o čem mluvíš, nerozumim ti!“ Ob
chod: íci křičí a vyvolávají své zboží,
mohamedáišti vozkové volají svým
jednotvámým, huhňavým hlasem:
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„Běžte z cesty!“ To je slavnost vá
nočrí ve velkém poharském městě!

Slovem: opravdová slavrost vá
ročrí je možná jerom doma ve vlasti.
Proto volám dres všem svým vzdá—
leným krajarům: „Radestné, požeh
nané Várocei“ Dres vzešlo světlo k
osvícerí pohanů. Modletese, abyslun
ce sv. evargelia vyšlo i v zemi tmy a
osvítilo všecky, kteří vězí ve tmách
bludu a nevěryl“

Z Norvaska.

(Psáno ještě za války.)_
V měsíci říjnu — píše misijní

biskup v Norvéřsku, J. 0. Fallice ——
kdy i v jižrím Norvéžsku sríh s vy
sokých pokoří, kde již tisíce let je
neomezeným vládcem,. do údolí se
stupuje, abyi tam celé měsíce 5 při
šerrou zimrí rocí o parství se dělil,
v říjnu 'tedy mívám v obyčeji,
přízrivcúm vypravovati, čeho jsem
na svých rekorečných misijrích ce
stác'h ra souši i ra moři od břehů Se
verríko moře až rahoru k rehostin
ným břehům moře Ledového zažil a
co jsem všecko pro rozšířerí krá lovstvi
Božího zde na zemi mohl vykorati.
Podávati tyto zprávy, pokládám za
svou milou povinrost. Nebot jsme-li
my, misijrí biskupové. vyslanci místo—
držitele Kristova, papeže, jsme také
zároveň vyslarci věřících, kteří svou
modlitbou a almužrou nás podporují
a vůbec nám možrost dávají, že mů
žeme svůj apoštolský úřad zastávati.
Proto mají svaté právo na to, aby se
dověděli, co misionáři vykorali a tak
i z ovoce a úspěchu obětí, ve prospěch
misií přirešených , se radovali.

Také terto rok rád bych vám
podrobně vypravoval, jak horlivost
našich křestarů, obětavost misiorářů
a misijrích sester uprostřed nevýslov
né bídy, kterou válka i nám a naší
misii způsobila, a stálý vzrůst kato
lických obcí mé staré srdce potěšily.
Ale tertokráte vypovídá mi péro služ—
bu téměř docela. Stáří sedmdesáti čtyř
roků porechává člověku z tělesných
sil jen skrovrou část, jeder'atřicetileté
cestovárí za ledových severrich bouří,
nvekorzeL—íézimní noci, cestování divo

kými-"'horami a strašný—mi slujemi,
jederatřicetilety' zápas s bídou a strá
dár ím, se starostmi a strachem o ohro
žené resmrtelné duše ——_to všecko
rozrušuje čívy, přese všechnu útěchu,
kterou láska misío ářů a věřících,sr
deč ost i bratří ještě odtržených (pro
testa- tů) a ochota úřadů mému srdci
Skytaly.

Potom přišla nešťastná světová
válka se všemi svými reblahými ná
sledky, starost a,strach o milé pří
buzné ve vlasti, úbytek potravin' a
vedle toho reslýchané stoupárí cen.
Když jsem ra svých apoštolských ce
stách, jsa ve stálém strachu před zu
řícími bouřemi a utrženými mořskými
mii ami, se svými spolupracovríky o
jejich radostech a strastech rozmlou
val; když mě vypravovali, jak draze"
musí všecko platiti, takže ra př. láhev
mešrího víra stojí malé jmění; když“
jsem se dověděl, že rerí možná po
říditi oltářrí svíce a olej do věčné
lampy a že je nutro malinkým svě
týlkem se spokojiti, pak jsem se re—
mohl zdržeti slzí. Bolelo mr e, že vůči
rouzi tak veliké jsem úpjrě bezmocen
přese všechnu obětavost rašich věří
cích a velkod-ušrost rašich vzdálenýchl
souvěrců, kteří i v této těžké době
válečné pro rás čirí, co mohou. Bůh
jim za to požehrej tisíckrát!

A nyrí jsem se zase vrátil. Ale
tím je také posledrí síla mých čivů

.vyčerpára. Kdož ví, na jak dlouho?
Mužaž dosud tak srdratý stal se bo
jácným jako slabé dítko, ruka sotva
péro udrží. Hledám duševní útěchu,
ale bohužel i spojerí se sv. Otcem
ve věčném městě, kde misionář, i
když všecko jej opustilo, otcovskou
radu a útěchu nalézá, je téměř docela
přerušeno. Jedro toliko zůstalo: dů
věra v Boha na rebi a jeho věrné
nástroje zde na zemi. A to pozvédá
zase mysl, až slovo lékařovo, že moje
slabost je přechodná,se potvrdí. Staň
se vůle Boží!

Avšak podrobr-ou zprávu musíte
mi tertokráte darovati. Jest mi spo
kojiti se pouze tím, abych vám a
všem ostatrím našim příznivcům a
přátelům ze srdce za všecku velko
dušnou pomoc poděkoval a vás nalé
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havě d'oprosil, abyste i budoucně nám
s_vou přízeň zachovali. Také já i moji
spolubratří se všemi našimi křesťany
budeme se za vás modliti, aby tak
naše"strasti s vašimi, namnoze ještě

většími, spojeny staly se smímou
obětí za hříchy lidstva, které toto
hrozné utrpení nám přivodily.

'Kéž Otec nebeský naše tkání vyslyší.000

Různé zprávy.
Byla církev ve středověku protí

vzdělaní? Nebyla, nýbrž zakládala
školy a university. Protestanté zbo
řili hvězdárnu v Uraniburgu prote
stantského hvězdářeTychona de Brahe
— jenž našel útulku u katolického
krále a pochován v katolickém ko
stele, byv od svých protestantských
rodáků pronásledován. Téžslavný uče
nec Kepler musil utéci před prote

stantskými pastory a našel útulek u
Jesuit . Luther, zakladatel nábožen
ství protestantského, nazval univer—
sity sídlem dáblovým, v nichž se předv
náší pohanská věda, jež je studentům
větší zkázou než opilství a smilstvo ——
a proto studenti nestudovali, knih
nekupovali a hýřivému i nemravnému
životu se oddávali a na samého Lut
hera nemravné popěvky skládali.

O O O

ooooooooo—__ ,
"'kůvztán'.bužskému_Sríci.„Páně-_ „.W—Í

Z Čech. Vojenský kněz vzdává po návratu z Francie Nejsvětějšímu Srdci
Páně nejvroucnější dík za přebohaté milosti a ochranu na všech cestách. Z vděčnosti
předplácí též po dvou exemplářích „Školy Božského Srdce Páně“. Též bl. Marii
Markétě děkuje za mocnou přímluvu. ]. .

OOO

PaneťježíšiŠKristel Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdávat a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blaho—
slavené & neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a
žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100dníjednou za den. Lev XIII.S. Congr.
lndulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda bm. 1886. č. ll.) '

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
2 a o b r á c e ni 11e v ě ř i c i c 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, naši vlast a národ“ náš československý!

sladké Srdce mého ježíše, učiň, abych tě miloval(a) víc a více. Amen!
(Pokaždé odpustky 300 dní, jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky

plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)
Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní Pius 1x. 1852.)
Sv. osefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás!

(Odpustky 100 dní jednou za den. Lev „XllL.a 1891.
Sv. Michaeli, archanděle, svatý ,Cygjlle a Methode, orodujte. za nás!

Heslo apoštolské : ;? 0de b;; ovyia—iatirfjgijssjo n á r e.Umysl v lednu 1920: Duše žemře .ch vojínů za války.!


