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ŠKOLA
BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ

Rochu | BRNO, 1. LEDEN1923. | CÍSLOl.
O Srdce Ježíše, ty šípy lásky svojí jen hojně vysilej sem do rodiny svojí, af sluhů Tvých

se ztráví jimi hrud, Ty Srdce Páně naší láskou bud ! '

Kéž nám Bůh dá svaté kněze.
(Hlavní úmysl.)

Stalo se ve Vatikáně několik měsíců
po nastolení sv. Otce Pia Xl. Ředitel
Apoštolátu modlitby držel při audienci
v rukou seznam úmyslů na rok 1923,
prose o požehnání těchto úmyslů vy—
žádaných od milionů katolíků. Na
prvém místě byl napsán úmysl: „Vy
prosme od Boha “dar svatých.“ Sv.
Otec uchopív péro hned opravil a
připsal: Prosme, aby Bůh dal nám
svatých kněží. A kdy bylo více potřeba
kněží dobrých, apoštolských jako za
doby naší? jako druhdy Spasitel náš
pravil: „Žeň jest mnohá, ale dělníků
málo“, tak i nyní jest mnohá žeň,_ale
dělníků na viníci Páně málo. jedni
sestarali, druzí zemřelí a velmi málo
je těch, kteří se nyní stavu duchov—
nímu věnovati chtějí. Co toho pří
činou? Předně pochybená výchova
v rodinách. V rodině musí býti po
ložen pevný základ života zbožného
& chut k povolání duchovnímu. Tato
chuta náklonnost musí býti udržována
ve studiích gymnasialních a to opět
od rodičů, protože nyní není přízni
vého ducha na středních školách, na
nichž se ve—vyššich třídách vůbec
náboženství nevyučuje. Mnozí studující
se nyní bojí věnovati se stavu du—
chovnímu, protože nyni bývá často

v posměch uváděn a hmotně je nej
hůře postaven. Proto je potřeba, aby
kandidát stavu kněžského nebo řehol
ního opravdu jen pro Boha a pro
spásu duší se obětoval, nehledě na
nic jiného. To však může dokázat
jen opravdu od Boha povolaný kněz,
kněz apoštolský, kněz svatý. Ukol
kněze je nade vše vznešený! Kněz
jest otcem věřících, má mití tedy víru
pevnou jako Abraham, jemuž bylo
řečeno: Chod před tváří mou a buď
dokonalým. Kněz má býti příkladem
stádu svému a proto třeba, aby nade
všecky svatým byl, by mohl říci se
sv. Pavlem: Budte následovníci moji,
jako já Kristův (l Kor. 4). Kněz jest
solí země, jestli že sůl zvětrá, ne
hodí se k ničemu. Kněz jest světlo
světa, nestačí, aby jen svítil nebo.
toliko hořel, ale musí svítit &
a hořet, toť dokonalý kněz.
Kněz je sluhou Boží a proto má nad
jiné býti dokonalým, jak Otec nebeský
dokonalý jest. Kněz je sluhou Kristo
vým a proto jako takový má pěsto
vati všecky ctnosti. Kněz je rozdáva
čem tajemství Božích a proto má býti
svatým,více ještě než jak bylo Aaro
noví přikázano od Hospodina. Kněz
jest přibytkem Božím, v němž každo



denně plnost božství přebývá a proto
má svatým býti. Kněz je prostředníkem
mezi Bohem a lidmi; jakou svátost
má míti, aby jako vyslanec Boží byl
na zemi ctěn a na nebi vyslyšení

Protože je stav duchovní tak po
třebný a vznešený, proto církev sv.
vždy o to dbala, aby co nejvíce se
ujistila o hodnosti těch, které přijímá
za sluhy Boží. Nejen pečuje o jich
náležité vzdělání, ale napomíná kněží
& věřících. aby modlitbou a postem
vyprošovali na Bohu kněze dobré

a věrně, kněze podle Srdce Božího,
obzvláště ve dnech suchých máme se
vroucně modliti za hodné a horlivé
kněze, nebo jak sv. Otec Benedikt Xl.
napsal-, za svaté kněze. Proto jest úko
lem všech členů Apoštolátu modlitby,
aby poslechnuvše pobídky sv. Otce,
tento měsíc všecky své modlitby a
dobré skutky na ten úmysl obětovali,
aby Bůh nám dal hodné, horlivé a svaté
kněze, by skrze ně čest a sláva Boží byla
rozmnožena a co nejvíce duší ne
smrtelných bylo zachráněno.

WlMarieTesařova:

BUĚ VÚLE TVÁ.

Bud vůle Tvá, ó Pane,
Tvá vůle vždy se staň,
když s očí slza kane,
tou viny splácím daří.

Buď vůle Tvá, kdy štěstí,
se na mne usmívá,
když slunko jitro vésti,
i když se setmívá.

Bud vůle Tvá, kdy v bolu
se kloní smutná líc,
vždyť slzavému dolu,
Tvá láska září vstříc.

Buď vůle Tvá, když ruka
Tvá trestá bídný svět.
pod trním zase puká,
Tvé lásky něžný květ.

Buď vůle Tvá, o Pane,
Tvá vůle vždy se staň,
Tvůj duch zde v světě vane,
Tys dobrý Bůh a Páni

"W

Mane, Thekel, Fares.
Novoroční úvaha. Napsal ! g n á t Z h á n ě l.

Babylonský král Balthasar učinil
veliké hody tisíci svých předních.
Když byl již opilý, rozkázal, aby byly
přineseny bohoslužebné nádoby, jež
jeho otec král Nabuchodonosor
z chrámu jerusalemského odnesl. Pili
z nich král i jeho hosté. Tu ukázaly
se na zdi prstové, jako ruky člověka,

píšícího na stěně. Dolekaný král kázal
zavolati mudrce, hádače a poručil jim,
aby mu vysvětlili, co ona znamení
znamenají? Nikdo však toho ne
dovedL

*

Na radu královny povolal Daniele
a ten řekl: toto jest písmo: Mane,



Thekel a Fares. lhned podal též vý
klad těchto tajemných slov. Pravil:

Mane, znamená, zčetl Bůh království
tvé a dokonal je. Thekel, zavěšen jsi
na váze a nalezen jsi méně mající.
Fares, rozděleno jest království tvé.
A ještě téže noci byl zabit král
Balthasar a Darius Medský nastoupil
na jeho království. Dan. 5, 1—31.

1. Mane. Není-liž život mnohých
z nás lidí podoben životu krále baby
lonskeho Balthasara? Svatý Pavel
praví, že jsou lidé, kteří „neslouží
Kristu, Pánu našemu, nýbrž svému
břichu“. K Řím. l6, l8. Náruživostem,
chtíčům se povoluje, ač jsou nejhorší
nepřátelé člověka, člověk zvítězí snad
něji nade vším jiným než nad svou
vlastní náruživostí. Mnohé ošálí světlo
tohoto světa, jeho barvitost je osle
puje, pro tělo a jeho pohodlí, pro
zdraví vše učiní, ale pro duši nic
nečiní, žijí jakoby smrtí byl všemu
konec, jakoby neměli nesmrtelné duše.

Mnozí lidé žijí, jakoby o nich ne
platilo slovo, velkého trpítele ]oba,
když; praví: „Ejhle, mijejí krátká léta
a stezkou, kterou se nevrátím, budu

.se bráti.“ job. 16, 23. Kdosi píše
o životě lidském takto: náš život podobá
se k0pci, v mládí stojíme na jeho patě,
kde rostou rozkošně zbarvené květiny,
srdce směje se radostí a blahem,
ptáčci líbezně zpívají, všude poletují
různopestře zbarvení motýlové. Ale
hůře je, když vstoupíme poněkud
výše na kopec, mizí květinky i kve
toucí stromy, ze stromů jsou trpaslíci,
zpěv ptactva je vzácnější, nahoře
zmizí všechna lahoda přírody, je tam
toliko sníh a led, i ve stáří mrzneme
na těle i na duši. Bohužel žiji mnozí
z nás, jakoby stále měli zůstati mla
dými a nikdy nepřišli na ně dnové,
kteří se nám nelíbí.

jak často ukázalo se i nám v mi
nulém rdce a v dřívějších letech na
zdi napsané slovo Manel Potřebí
jenom poněkud se zamysliti, kolik
z našich příbuzných, známých nás
opustili, odpočívají na hřbitově. Kolik
lidí, kteří myslili, že sedí na trůně,

bylo s něho svrženo? Sečteny byly
jejich dny. Zapomínáme, že štěstí po—
zemské jest stín, světa sláva snem.
Trvá krátce a přízeň lidská se obrátí
k jiným věcem.

Mladí uvažte, že plyne život jako
voda, dříve než se nadáte, sestárnete
a my staří nezapomínejme, že každý
nám od Boha darovaný den jest
dokladem jeho milosrdenství, za nějž
mu máme děkovati.

2. Th evke ]. Král babylonský byl
zvážen a shledán lehký. :]aké napo
menutí pro nás všechny! Každý _znás,
když uvažuje o svém životě, jak jej
loni a v minulých letech prožil, řekne:
„Otče, zhřešil jsem, má vina, má nej—
větší vinal Snad si někdo ve své
lehkomyslnosti namlouvá, že nejsou
jeho provinění příliš veliká, nachází
mnoho omluv pro sebe, ale lichých,
neplatných! Bude Bůh také tak sou—
dití, omluví naše hříchy?

V Alpách, ve Svědsku vidí cesto
vatel, kterak je tu voda laciným do
pravním prostředkem. Dřeva naházejí
se jednoduše do řeky,voda je dopraví,
kam potřebí. Nahaže se tam malé
dřevo na pálení i velké kmeny, jichž
d0prava byla by velmi obtížná a ná
kladná Dokud je dřevo ve vodě,
lehce může jeho pohyb říditi i malé
dítě, jinak však leží-li na břehu, je-li
vyňato ven z vody, tu kmen je tak
těžký, že potřebí, aby s ním hnulo
síly i více lidí.

Podobně lehkým zdá se nám býti
mnohý z našich hříchů, dokud plu
jeme tímto pozemským životem, ale
jinak se nám bude jeviti, až přista—
neme poblízku přístavu, až se při
b'líží naše poslední hodinka. Čím se
omluvíme? Nevědomostí, slabostí,
křehkostí? Nebyli jíní také slabí,
křehcí, málo vědomí a přece jest
jejich život čistý, dobrý? Mohli-li oni,
proč my ne?

Bůh bude souditi spravedlivě, žádná
omluva u něho neplatí. Souditi bude
náš celý život, at byl krátký, at dlouhý.
Nezapomeňme na slova v hymnu
Dies irae, kde čteme:



Kniha bude na jev dána,
v níž jsou všecka díla psána,
jenžto budou ohledána,

a když Sudí na soud sedne,
vše, co skryto, v jev se shlédne,
na všecko se pomsta zvedne.

Překlad Sušilův.

3. F a r es. Rozdělena byla říše
Balthasarova, rozděleno bude i lidstvo
při posledním soudu, na spravedlivé
a na zlé, tito odejdou do ohně věč
ného, oni budou odměněni věčnou
slávou. Mat. 25, 46. Proto pamatujme
na smrt, abychom jí nebyli překva
pení. Shromaždujme si poklady, kte
rých „ani rez ani mol nekazí a kterých
zloději nevkapaji ani nekradou“
Mat. 6, 20.

Pamatoval na smrt zbožný český
muž Malovec, který si dal na svůj
hrob vyrýti tento nápis: „O čtenáři,
co jsem já? Prach a popel! Co jsem
byl? Urozený a statečný rytíř jan
Krištof Malovec z Malovic, dědičný
pán na Kameně, Zvěstově a Libouni
a hle! nyní dědictví mé jsou červi!

Byl jsem jeho Milosti císařský rada,
než proti smrtí jsem rady nenašel.
Byl jsem soudce zemský, sám pak
jsem soudu neušel. Byl jsem malo
stranský hejtman, ó jak malou stránku
jsem sobě získali Byl jsem nejvyšší
zeměbemík, nyní se v berní smrti na
lezám. Co mně dnes, zítra tobě!
Vzdechni aspoň a řekni: Odpočinutí
lehké dej mu, Pane. Léta Páně 1677
20. července.“

Hlasme se vždy radostně i ochotně
ku praporu našeho Spasitele. Varujme
se nevěry, nedbejme na zlé příklady,
jimiž oplývá nynější svět. Uvažme
hlouběji výrok sv. Cypriána: „Kdo
nemá Boha za otce, nemá církve za
matkuí“ Církev pravá je toliko tam,
kde sídlí nástupce Petrův, totiž na
trůně římském.

Díky a prosba ovládejte naše srdce
na počátku nového roku. Díky Tobě,
ó Bože, za všechna neskončená dobro
diní, jež jsi nám ve své lásce, ve
svém milosrdenství prokázal, neopou
štěj nás, pomáhej nám svou milostí
i ty, svatá Matko, oroduj za nás,
abychom nezhynuli, ale věčně stebou
živi byli. Amen.

“W

Marie Tesařova:

NECHEJ SPLYNOUT.

Č, lásky čistý prameni,
jenž Srdce Božské tají
a jehož vlnky v širý svět,
se v proudech rozlévají
i v srdce ta, jež stavi hráz
před božské lásky tokem,
nech splynout proudy lásky v ráz,
svým pohled na ni okem.

o, sladké Srdce ]ežíše,
nech splynout lásky zdroje,
na naší zemi vyprahlou
a zastav kruté boje,
nech láskou svatou zahoří,
svět celý, Pane drahý,
Tvá láska svět pak přetvoří,
jen posvěf naše snahy.

“TW



VVV . ,Verim v ducha svateho.
Několik kapitol o víře a úctě třetí Božské osoby. _- Napsal Th. Dr. Rudolf Zháněl.

„Každému dává se zjevení Ducha
ke prospěchul“ — Tak píše sv. Pavel
milým svým Korintským (1. list 12, 7)
a připomíná jim zároveň všechny dary,
jimiž skrze Ducha svatého jsou obo
haceni. — 1 nám dostalo se již ne
jednou darů Ducha svatého, ale málo
asi kdy rozjímali jsme o třetí této
Božské osobě, které jsme povinni
tolikerou vděčností.

Proto věnujme jedenkráte i Bohu
Duchu svatému několik rozjimavých
kapitol. Kéž stane se nám jimi zje
vení Ducha svatého ke prospěchu.

Neznámému Bohu — — !?
iSkutk. apošt. 17, 23).

Na apoštolských cestách svých za
vital sv. Pavel také do Efesu. Tam
hlásili se k němu někteří, nazvaní
učedlniky, kteří byli již slyšeli o bu
douci říši Spasitelově. lotázal se jich
apoštol národův: „Přijalijste již Ducha
svatého?“ — Oni pak odpovídali:
„Ani jsme neslyšeli, že je Duch
svatý!“ — „jakým tedy jste pokřtěni
křtem?“ tázal se Pavel dále. Odpo
věděli: „Křtem Janovým“. Pavel pak
poučil je: „jan křtil křtem pokání,
pravě lidu, aby věřili v toho, který
má přijítí po něm, to jest v Krista
Ježišel“ (Skutk. apošt. 19, 1—5). [ dal
je sv. Pavel poučiti v nejdůležitějších
pravdách evangelických a byli pak
pokřtění křtem Ježíšovým ve jménu
Nejsvětější Trojice.

Dvanácti oněm učedlníkům, o nichž
mluvi tuto Skutkové Apostolští, po
dobají se přemnozí křesťané. loni
málem musili by se přiznati, že buď
vůbec nevědí, anebo slyšeli jenom
velice málo o Duchu svatém!

Učili jsme se sice již jako malé
děti, že jsou tři Božské osoby: Bůh
Otec, Bůh Syn, Bůh' Duch Svatý.
jménem těchto tří Osob znamenáme
se svatým křížem, je oslavujeme,

modlice se v růženci i jindy častěji:
Sláva Otci, Synu i Duchu svatému.
Ale na Boha Otce i na Boha Syna
často vzpomináme ve svých modlit
bách, dovolávajíce se jejich milosr
denství, méně však pamatujeme Ducha
svatého. Nejvýše pomodlili jsme se
k němu na počátku školního roku,
když konány počáteční bohoslužby
na vzývání Jeho, anebo když jsme se
připravovali ke sv. zpovědi. Ostatně
málo jsme ho vzpomínali, není nám
tak dobře znám jako Bůh Otec a
Bůh Syn. Neplatí snad i nám to, co
děl sv. Pavel Athénským?l

„Muži Atenštíl“ — tak mluvil totiž
apoštol, stoje uprostřed areopágu,“
——vidím, že jste lidmi pobožnějšími.
Neboť procházeje městem a spatřuje
posvátnosti vaše, naleznul ,jsem také
oltář, na kterémž je napsáno: Nezná
mému Bohu. Protož kterého ctíte, ne.
znajíce, tohot zvěstuji Vám!“ (Skutk.
apošt. 17, 22—23).

Když položíme ruku na srdce a
upřímnězkoumáme se,musímeotevřeně
doznati, že vskutku málo vime, známé
a uctiváme Ducha svatého, že bude
dobře, když jedenkráte více budeme
o něm a úctě jeho rozjímati.

Časovost a prospěch.

Pobožnost k Duchu svatému je
cvičbou zvláště v pohnutých a těžkých
dobách našich velmi časovou a pro
spěšnou. Beze všeho škaredohlidství
musíme doznati, že nynější časy jsou
neutěšenými. Nařikali jsme, že jsou
ty nepěkné zjevy následkem kruté
hrozné nemilosrdné války světové, než
zlo tkví hlouběji v srdcích a duších
lidských. Zloba a neupřímnost lidská
je děsnou, rozmáhá se i v krajích
křesťanských nové pohanstvo, pře
mnozi opouštějí starou církev, které
věrně přidržovali se naši předkové
ke svému rozhodnému dobru.,



Dojista jest době naší nutně potřebí
duševního vzdělání, musíme do učení
křesťanského hlouběji vniknouti, zcela
si je osvojiti, učiniti základem celého
svého života, všeho cítění, jednání a
konání. A k tomuto duševnímu obrodu
nejvíce přispěje nám Duch svatý, který
obnovuje veškeren duševní svět svou
milosti.

Také učennici Páně a apoštolové
neměli ani při smrti svého Mistra
onoho pravého ducha, oné pravé
mentality, jakou měli míti pro vzne—
šený úřad svůj. Byl to Duch svatý,
poslaný od Otce jménem Synovým,
který proměnil je a učinil schopnými
velikého poslání. Dějiny církevní uka
zují, co vykonal v myslích apoštolů
Duch svatý. Podobně promění Duch
svatý tvářnost nynějšího zlého světa,
bude-li důsledně a upřímně od nás
uctíván.

'Učení o Duchu svatém.

Na milém našem Slovensku vý
chodně od Taterských velehor u města

mu podobá se naše církev a její učení,
jak bylo zjeveno Božským Spasitelem
a hlásáno svatými apoštoly. Světo
dějná budova ta je ukončena, ale na
její vnitřní výzdobě pracuje dosud
věrná církev Kristova. Stavitelem její
je Kristus Pán sám, On dokončil ve
liké dílo Božského Zjevení, apoštolové
byli jeho nástroji a pomocníky, jsouce
mu svědky ve všech končinách světa,
a osvícení Duchem svatým, hlásati
evangelium všem národům. V různých
dobách vystupují různé částky a vý
zdoby velikolepého tohoto chrámu
učení Kristova dle různých okolností
více v popředí a ve světlo, apoštolové
&jejich nástupcové pak, jsouce vedeni
Duchem svatým, provádějí nás Božím
dílem tím, tak že poznáváme krásu
jeho více a více.

Tentokráte sledujeme v nádherném
dómu cirkve Kristovy pravé učení o
třetí Božské osobě, o Duchu svatém.

_ Pramen víry.
Vědomosti o Duchu svatém nemá

křesťan sám ze sebe. Ani naše smysly,
Levoče vypíná se na lesnatém návršíwaani náš omezený rozum nestačí, aby
úhledný chrám. je to poutní svatyně
Mariánského vrchu, k níž v měsíci
červenci každého roku nepřehledné
zástupy putují z daleka široka. Ve
lebný chrám tento, který majestátně
hledi do širého okolí, byl zrovna před
početím světové války vystaven na
místě staré poutní svatyně. Když byla
stavba z venčí provedena a právě za
počalo se s výzdobou vnitřní, vypukla
neblahá válka, která potrvala skoro
5 let. Proto byla stavba zastavena a
odložena na doby přihodnějši. Ná
vštěvníci výstavěné této svatyně kochaji
se na její ladných formách, jakož
i krásách, také počátky vnitřní zapo
čaté výzdoby ukazují, jak ušlechtilé
dílo máme tu před sebou. Dojista lze
jen schvalovatí počin stavbu vedou—
cích, že posečkali s detajly výzdob
ními až na doby pozdější. Stalo se
tak zřejmě bez újmy díla celého.

Tato skutečná událost je nám obra
zem. Velikolepému nádhernému chrá

ponechán sám sobě, poznal velikou
pravdu tu.

Ducha svatého nemůžeme pozná
vati svými smysly. jestit duchem, proto
nemůžeme ho očima viděti ani rukama
cítiti. Nemůžeme ho poznati svým
rozumem. Svým bádáním a přemýšlením
dopátrá se sice člověk té pravdy, že
jest jeden Bůh, jak správně usoudili
již nejosvicenější duchové pohanského
starověku. Ale všichni učenci všech
věkův, byt věnovali všechnu péči,
um & pili, nemohou nikdy vyzkou
mati podstaty Boží, ani objeviti tří
Božských osob, tedy ani vypátrati, že
je Duch svatý.

Pravdu o Nejsvětější Trojici a o
Duchu svatém víme jedině ze zjevení
Božího, z úst Krista Pána a z Písem
svatých.

Tajemství.
Učení o Duchu svatém, o třetí Božské

osobě, je právě tak tajemstvím, jako



celá nejsvětější Trojice. Dali si sice
učení bohoslovci všech zemí a časův
mnoho na tom záležeti, aby pronikli
pravdu tu, "v níž halí se Božství, než
všichni musili doznati, že nestačí
omezený rozum lidský, aby proniknul
hloubku tu. Dařilo se jim všem, jako
mnohému cestujícímu ve vysokých
horách. Cestující stoupá k vrcholu,
míně, že odtud spatří celý okolní kraj,
i ten, jenž leží na straně opáčné. Ne
zřídka nalezne však tam, kde do
mníval se nalézti nejvyšší konečný
bod, horu ještě daleko vyšší, než je
ta, kterou právě slezl. jež proto za
stírá mu vyhlídku úplné. Podobně
daří se i myslitelům, kteří zkoumají
tajemství nejsvětější Trojice. Doposud
každý musil na konci přiznatí se
svatým Augustýnem: Snáze jest, přelíti
žličkou ohromné moře do nepatrného
důlku, než prohlédnouti tajemství nej
světější Trojice. „Bůh přebývá ve
světle neproniknuteléml“ (1. Tím.
6, 16). „Tři jsou, kteří vydávají svě
dectví: v nebesích: Otec, Syn a Duch
Svatý, a ti tři jedno jsou“ (1. ep. sv.
jana »5,2). Tot jest, co skutečně víme.
Víme, že skutečně jest tomu tak;
ale jakým způsobem to jest, toho
nevíme.

Staří Egypťané měli prý v zemi své
chrám, na němž bylo napsáno: jsem,
který byl, jest, bude; ale tajemství
mého neodhalí nikdy nikdo. Nápis
tento měl vstupujícím připomenouti,
že chrám je zasvěcen Božstvu, jež
skutečně existuje, ale jehož nikdy
nikdo nepronikne. Bylisice staří
Egypťané pohany, neměli pravého po
nětí o Bohu a jeho vlastnostech. Ale
to přece uznali, že bytost lidská ne
může nikdy svým omezeným rozumem
proniknouti podstaty Božské.

Pravdu a učení o Duchu svatém
máme vděčnou myslí přijímati, Duchu
svatému dékovati za nesčíslná jeho
dobrodiní, úctě jeho věnovati také
část“svých pobožnosti. Pak bude nám
víra v Ducha svatého bezpečnou oporou
na pouti tímto životem vezdejšlm a
zářným řebříkem jakubovým do bla

žených sídel věčného pokoje i ne
skonalé blaženosti.

Písma svatá.

Starý zákon byl pouhým před
obrazem a průpravou Zákona nového.
Podobně nebylo učení o Nejsvětější
Trojici a o Duchu svatém zjeveno
národu vyvolenému, — pro jeho du
chovní slabost a náklonnost k modlo
službě, — zcela zřejmé. Bylo však
nicméně naznačeno dosti zřetelně, aby
pak v plné své kráse zjeveno bylo
Zákonem novým.

Starý Zákon,
Hned první řádky písem s_vatých

obsahují jméno Ducha svatého. Ctemeť:
„Na počátku stvořilBůh nebe a zemi.
Země byla pustá & prázdná, Duch
Boží vznášel se nad propastmi“
(l. Mojž. ], 1—2). Duch svatý před
stavuje se tuto, jako účastník při stvo
ření světa, podobně jako sv. jan
evangelista praví o druhé Božské
osobě, o Synu. o Slovu: „Na počátku
bylo Slovo. Všechny věcí skrze ně
učiněny jsou a bez něho není nic
učiněno, což učiněno jest“ (]an ], 1—3).
Proto i při stvoření člověka mluví
Písmo tak, že naznačuje spolupůsob
nost všech tří Božských osob. Obrazně
vypravuje, jako by všechny tři'Božské
osoby navzájem se radily a vyjádřily;
„Učiňme člověka k obrazu našemu,
k podobenství našemu !“ (l. Mojž. 1,26).
Zcela vhodně pějeproto žalmista Páně:
(Žalm 103, 30). „Vysíláš Ducha svého
a zase stvořeni budou, obnovuješ
tvářnost zeměl“

Způsobem zvláštním naplnil Duch
svatý ve Starém Zákoně proroky, jak
o nich církev hlásá ve svém vyznání
cařihradsko-nícénském, jež modlíme
se při mši svaté a kde výslovně se
praví: „Duch svatý mluvil skrze pro
roky“. Mezi všemi proroky starozákon
ními vyniká prorok lsaiáš; jemu bylo
Duchem svatým tolík zjeveno o příští
Vykupitelově, že neváhají svatí otcové



církevní nazývati ho evangelistou Sta
rého Zákona. Byl také mimořádným
způsobem povolán ke svému úřadu
prorockému. Cherub vzal z nebeského
oltáře žhavý uhel, dotknul se jím rtův
Isaiášových, aby byl vhodným ná
strojem Ducha svatého. Dojista tímto
zevnějším žárem naznačovala se vrouc
nost opravdové lásky Boží, kterou
duše měla očistěna a proniknuta býti.
I'saiáš vykládá, kter-ak viděl jednoho
Pána, sedícího na trůnu vysokém a
vyzdviženém, podolek jeho naplňova!
chrám, Serafíni stáli před ním, vola
jíce: „Svatý, svatý, svatý Hospodin
zástupcův; plná jsou všechna země
slávy jeho“ (ls. 6, 1—3). Tento zpěv
naznačoval svatou Trojici, tedy také
Ducha svatého, o němž ostatně ještě
na čelných jiných místech Starého
Zákona děje se jasná zmínka.

Pravice, že učení o Duchu svatém.
bylo naznačeno již ve Starém Zákoně,
netvrdime nikterak, že národ vyvolený
znal také skutečně nejsvětější Trojici,
věděl o pravdě té a věřil v Ducha
svatého. Snad někt ří Bohem vyvolení
proroci tušili pravdu tu, ale většině
národa zůstala skryta, a to pro jejich
slabou víru a velikou náklonnost
k modloslužbě.

Nový zákon.

Nový zákon zřejmě učí, že jsou tři
Božské osoby, z nichž třetí jmenuje
se Duchem svatým. Můžeme v písmech
svatých Nového Zákona zcela jasně
sledovati působnost Ducha svatého,
učení Pána Ježíše o Duchu svatém,
jakož i totéž učení v ústech apoštolův,
těchto autentických svědkův života a
učení Kristova.

Působnost Ducha svatého v N. Z.

Prvni slova Písem svatých, kde vy—
kládá se o „Duchu Božím, vznáše
jicim se nad vodami“, naznačují pů
sobnost Ducha svatého v zákoně
starém. Rovněž první stránky dějin

novozákonních počínají podivuhodné
skutky D uch a svatého. Zvláště
Všimněme si:

kterak Duch sv. sestoupil na Pannu
Marii;

kterak osvítil svatou Alžbětu;
kterak důvěrně obcoval se ctihod

ným kmetem Simeonem.

Za onoho času, když přišla plnost
času, žila ve skromném domku v Na
zaretě chudá a zbožná dívka. Po
cházela sice z rodu královského, ale
byla jinak neznáma a opuštěna. je
dinou starostí její bylo, aby líbila se
Bohu. Pohřížena v rozjímání a mod
litbu, klečela právě v tiché své ko
můrce; její oko bylo obráceno k nebi,
srdce naplněno posvátnými city, duch
povznesen k nebi. Tu najednou vzplane
skromná světnička její jasem nebe—
ským, posel Boží, archanděl Gabriel,
vyřizuje pozdrav Boží 3 dl: „Duch
svatý sestoupí na tebe, moc Nej
vyššího zastíní Toběl“ (Luk. ], 35).
Tak hned na počátku Nového Zá
kona zjevuje se Duch svatý, jako pů
vodce vtělení Synova. Marie Panna
byla proto obzvláštním způsobem,
více než všichni jiní tvorové, naplněna
Duchem svatým, byla od něho ozdo
bena všemi milostmi a ctnostmi, aby'
stala se důstojnou matkou druhé Bož
ské osoby, vtěleného Boha Syna.
Proto jmenuje ji církev ve své lore
tánské litanii nádobou duchovní, ná—
.dobou Ducha svatého.

Když odešel anděl, Marie povstavši
v těch dnech, odešla na hory 5 chvá—
táním do města judova k příbuzné
své Alžbětě. (Luk. 1,39). Tato ná
vštěva zjevuje nám podivuhodným způ
sobem tajemnou činnost Ducha sva
tého. Bylof to vnuknutí Ducha sva—
tého, jež vedlo Marii Pannu do domu
Zachariášova. Marie Panna spěchá,
aby doma své příbuzné prokázala
mnoho dobrodiní, neodkládá své ná
vštěvy, nýbrž spěchá na perutích lásky,
nedbajíc nepříjemností daleké cesty.
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Duch svatý vedl ji touto cestou, vložil
do úst zbožný pozdrav, tak že i při
buzná Alžběta byla naplněna Duchem
svatým. jak podivuhodné jeví se tato
moc Ducha svatého? Alžběta, která
nevěděla ničeho o pozdravu anděl
ském v Nazaretě, ani ho neslyšela,
pokračuje nyní, plna Ducha svatého,
ve slovech andělských, ana dí: „Po
žehnánas Ty mezi ženami a požehnaný
plod života Tvého !“ (Luk. ], 42).
Marie Panna, rovněž plna Ducha
svatého, odpovídá na pozdrav ten
nadšeným chvalozpěvem : „Velebi duše
má Hospodinat“ (Luk. 1,46). Chvalo- '
zpěv tento je významným projevem
pokorné, Bohu zcela oddané duše, jež
všechnu čest vzdává Bohu a plesá
nad nevýslovným milosrdenstvím, kte
rým Bůh oblažil lidstvo dávno slibe
ným, horoucně očekávaným Spasitelem.
Velebnýmchvalozpěvem tím však
vstupuje zároveň blahoslavená Panna
do řad proroků, prodchnutých Duchem
svatým.

Neboť sotva kdy bylo co před
pověděno, což by se tak věrně plnilo,
ač v době, kdy vysloveno bylo ústy
svaté Panny, tak málo pravděpodob
nosti by mělo: „Ejhle, od této dobyblahoslavíti mne bud0u všichni ná
rodovel“ (Luk. 1, 48). Prorocké slovo
toto pronesla Marie Panna, neznámá,
chudá, skromná dívka v odlehlém ne
velikém městečku na zapadlých horách
judských. A dnes? Kdož neznal by jí,
kdož by jí nechválil? Kde je na zemi
místo, kde bylo by jméno její ne
známo, kde řeč, kterou by nebyla ve

. lebena, kdy čas, ve kterém by chvála
její neznělá z hrdel nesčetných? Tak
pečuje Duch svatý, aby se neustále
plnilo prorocké slovo té, kterou naplnil
zvláštním způsobem svou milostí.

ještě jedna významná událost z dět
ství Ježíšova předvádí nám podivu
hodnou zázračnou (innost Ducha sva
tého. je to obětování Ježíšovo ve
chrámě, při němž poznáváme starce
Simeona, který zv áštním způsobem
byl osvícen od Ducha svatého. „Byl
člověk v Jerusalémě, jemuž jméno
Simeon“, — tak vykládá svatý evan

gelista Lukáš 2, 25. „Clověk ten byl
spravedlivý a nábožný, očekávajíci
potěšení israelského, a Duch svatý
byl v něm“. Na ctihodném kmetu tom
měl Duch svatý zvláštní zalíbení, tak
že vyvolil si srdce jeho za milý svůj
příbytek. Duch svatý naplňoval mysl
jeho důvěrou, ba bylo mu zjeveno
od Ducha svatého, že neuzří smrti,
dokud nespatří Krista Pána (Luk. 2, 26).
Zaslíbení to stalo se ctihodnému kmetu
jenom proto, poněvadž tak věrně vždy
poslouchal všech vnuknutí Ducha sva
tého.

Zvláště mocně ozývala se v něm
tajuplná moc Ducha svatého v onom
památném okamžiku, kdyz Panna
Marie se svatým josefem přinášeli
dítě ježíš obětovati ve chrámě. Svatý
Duch vyplnil přesně, co byl mu slíbil,
ano dal mu ještě více. Nebylo mu
popřáno viděti pouze očekávaného
Spasitele, nýbrž směl i vzíti ho na
své lokty. A tak vidíme v nádherném
chrámě Jerusalémském onen věko—
památný výjev, pro který blahořečilí

_posvátným prostorám těm již staří
proroci, proniknutí Duchem svatým.
Velebný stařec se šedínamí bělost
nějšimi nad čerstvě padlý sníh, ale
s tváří zardělou mladistvým nadšením,
celuje na loktech svých nebeské dítě.
Tentýž Duch svatý, jehož nejvěrnějším
ctitelem a nejposlušnějším služebníkem
byl ctihodný Simeon po všechen život
svůj, otvírá před zaníceným duševním
zrakem jeho pohled do činnosti Spa
sitelovy, proto zove ho „světlem ke
spasení národův“, slávou lidu Israel
ského“, Simeon vidí ono veliké roz
hraní a světové znamení, dle něhož
rozlišují se duchové, jež rozhoduje
o osudu lidí a národův, jest jim k pádu,
ale také ku spáse, jest znamením, jemuž
bude odpíráno. Před prorcckým jeho
zrakem rýsuje se krvavá Golgota se
znamením kříže, vedle stojí Marie a
duši její proniká sedmeronásobný meč
bolestí. Jak hluboce popřál věrnému
kmetu Duch svatý nahlédnouti do
tajemství díla vykupitelskéhol Blaho
slavený stařec, který vždy tak upřímně
následoval vnuknutí Ducha svatého.



Právě proto v úplném klidu a ve vší
rovnováze duševní loučí se se světem
slovy: „Nyní propouštíš, Pane, slu
žebníka svého dle slova svého v po

kojil“ (Luk. 2, 29). —'-Hle, nejkrásnější
obraz věrné duše, jež dává se vždy
vésti Duchem svatýml Šťastnější nelze
si ani pomyslitil

W
A. M. Kadlčáková.

TOUHA.

Když smutno duši v světě bývá
a slzou stkví se smutný zrak,
tam v rodný koutek chaty naší,
se žene touha jako mrak.

Tam k drahé, dobré, milé matce,
má smutná mysl pospíchá
& _ve vzpomínkách oněch sladkých,
tu něžná láska zadýchá.

já cítím, kterak hebkou dlani
mou bledou hladí lehce tvář,
jak něžná slova lásky šepce
a z oka svítí štěstí zář.

A k srdci svému hlavu moji,
tak tiskne jako dítěti,
jež nemožno ji denně zřítí
a nemožno jej viděti.

A srdce moje'zachvěje se
a z očí slza vyskočí,
„ó matičko má,“ sleti ze rtů,
chci patřit tvých zas do očí!

"Wl

Katolík skutkem.
O. GabrielPalau, T. ]. —jan Tagliaferro.

Část další z minulého ročníku.

34. Chceš-li vyjít na Goliáše s pěti
kameny v ruce, začni tim, bys s Da—
videm zkusil síly své na lvech.

35. Chceš-li získati zvláštní ochrany
mé prozřetelnosti, hled','abys lehce
nevážil jejich obyčejných a všeobec
ných cest. . . .

36. Vstaň konečně a choď! Hledej,
zkoumej, organisuj, a posiluj, rozšiřuj
dobré myšlenky, přiváděj do mé
služby, předělávej lidi na bojovníky
mé věci.

37. Snaž se, abys se světlem víry
v ruce změřil délku i šířku i hlubo

kosti vysokost pravě horlivosti, horli
vosti čisté i rozumné, dovedně, půso
bivé a velmi činné.

38. Nikdy nepřijdeš n\a zcestí,
půjdeš-li za pokyny Církve mé.

39. Pracuješ-li podle- mysli mého
náměstka na zemi, nepřijdou na plano
a neobrátí se ke škodě tvoje námahy.

40. Více dosáhneš jsa spokojen
s jednou, neomylnou a katolickou
Církvi, než největšími a nejsmělejšími
nápady.

4l. Poddati se upřímně a úplně
s celou poslušnosti rozumu i srdce
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nejvyššímu a neomylnému představí
teli mé osoby i mé vážností na zemi,
jest nejjistějším & nejúčinnějším způ
sobem zabezpečiti se před klamem
vlastního úsudku a omylem vlastní
vůle.

42. Zdá se ti časem, můj synu, že
víš mnoho, a přece nevíš tolik, co
moje Církev.

43. Pamatuj dobře, že největšími
nepřátely tvé práce jsou marnivost a
lehkomyslnost, vzdor vlastního mínění
a náklonnost k nerozvážnému pode
zřívání, marná bázeň a žádostí, ko
nečně nerozumné držeti se nepřimě
řených a neúčinných prostředkův.

XlX.Žalm lásky bratrské,
jejž mne učí můj mistr.

]. Synu! Chceš-li býti mým učed
níkem, přizpůsob se mému duchu a
mému učení.

2. Abys lépe se mu zase přizpů
sobil, odříkej často tuto modlitbu
pravdou rtů a skutky srdce.

3. O Ježíši, jenž jsi řekl: Po tom
poznají všichni, že jste učenící mojí,
budete-lí míti lásku jedni k druhým,
zapal a rozněť v srdcích našich oheň
pravé lásky. Amen.

4. Milujme se všichni pro Ježíše a
v Ježíši, lásce naší i spasení našem
ke slávě Krista a pro blaho církve
jeho. Amen.

A. M. Kadlčák ová.
.! \ l'. "\

5. Snášejme se navzájem pro Ježíše
a v Ježíši, jenž je dobrem a spase
ním naším ke slávě Krista a pro
blaho církve jeho. Amen.

6. Pomáhejme si navzájem pro Je
žíše a v Ježíši, jenž jest mocí a od
měnou náší. Ke slávě Krista a pro
blaho církve jeho. Amen.

7. Pečujme jední o druhé pro Je
žíše a v Ježíši, jenž jest štítem a
ochranou naší, ku slávě Krista a pro
blaho církve jeho. Amen.

8. Těšme se navzájem pro Ježíše
a v Ježíši, jenž je naším štěstím a
útěchou. Ke slávě Krista a pro blaho
církve jeho. Amen.

9. Odpouštějme si navzájem pro
Ježíše a v Ježíši, jenž jest pokojem
a obětí naši. Ke slávě Krista a pro
blaho církve jeho. Amen.

10. Sjednocujme se všichni pro Je
žíše a v Ježíši, “jenž jest naším ží
votem a věčnou slávou. Ke slávě
Krista a pro blaho cirkve jeho. Amen.

11. Pro větší společnou úctu nej
světějšího jména Ježíš plňme vždycky
sladké nauky lásky, jež nám nejmi
lejší Pán Ježíš zanechal v slovech
svého Božského srdce, v příkladech
ctností a obětí svého nejsvětějšího
života, až sebe vydal na smrt kříže
za nás svým nepřátelům. Amen.

12. Tak mluv pravdou rtů aupřím—
nými skutky, chceš-li se přizpůsobiti
mému učení a mému duchu.

(Pokrač).

NA TOM BOŽÍM SVĚTĚ.
Na tom božím světě
všecko krásně kvete,
ptactvo písně šveholí,
píseň krajem hlaholí.

Slunce mile svítí,
líbá stromy, kvítí,
broucí, mušky v jetelí,
pospolu se veselí.

A v tom bujném lese,
jako v krásném plese,
vůně, krása, čistý vzduch,
osvěží znavený duch.

Na tom božím světě,
samo štěstí kvete,
lásku k tomu přidej ty,
nepoznáš víc trampotyl
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sv. ANTONÍNA PADUANSKÉHO.

Kyrie.

V ci-tu zbož-no—slia vdě-ku sla-ví-me, ó Bo-že, dnes

__;1

jejž jsi vznes.

.P
vo-tvor-ce, vého slu—hu, v ne-bes slá- vuJIL

T*; T_T
If I

Pa -ne, sml - lul se nad na-nn, s An-to - ní-nem vo-lá- me,

než Tiu-děl hří-chů od-pu- - ní, 0 - bět po dá - me.



Gloria.

„Sláva na výsostech Bohu“,
tot jest první úkol náš,
potom i Ty svému lidu
pokoj zaslíbený dáš.
Sláva buď iAntonínu,
jehož Bůh sám oslavil,
by svět na jeho přímluvu
v Boží ráj se proměnil.

Gradual, evangelium.

„Milovati budeš Boha
z celého srdce svého,
milovati i bližního
jako sebe samého;
milujte i nepřátely,
kteří utrhají vám“,
budiž světec Paduánský
příkladem nám k tomu sám.

Credo.

Věřím v Tebe, Stvořiteli,
jenž slunci vyjít velíš,
i v Tebe, Vykupiteli,
jenž v Svátosti s námi dliš:
v Boha Ducha, Těšitele,
jediného v Trojici;
v obcování svatých stálé
zázračnou nám pomocí.

Obětování.

Obět čistou podáváme
Tobě, Pane, s vroucností,
přijmi ji, Tebe žádáme,
co díky, za milosti,
jimiž podivně nás vodiš
údolím slz bez bázně,
vzorem Antonína učíš

přemáhat svět radostně.

Sanctus.

Svatý jest Pán Bůh zástupů,
slávy plna nebesa,
kéž i duše v zemském dolu
vděčně Tobě zaplesá.
Na zástupce svého slova
sstoupíš, Pane, s výsosti,
jak kdys v náruč Antonína
i nám dáš té milosti.

Benedictus.

Vítáme Tě, svatý hosti,
snížil jsi se k nám hříšným,
kteří láskou Tvojí jati,
druží se k Tvým' kajícím;
mocným hlasem Antonína
jenžto ze sna povstali,
hříšného svého života
na vždycky zanechali.

Přijímání.

Chléb vezdejší, tělu—duši
skýtá ruka Otce nám,
hodovní pak síní naší
jesti svatý Boží chrám;
kamž volával Divotvůrce
Paduánský, světec náš,
chudé, jak i jejich dárce,
„zde jest jeden Otec náš“.

Agnus.

Díky Tobě, Bože dobrý,
ó Beránku, Ježíši,
jenž zmařil jsi opět hříchy,
jako tehdy na kříži.
Díky Tobě s Antonínem,
miláčkem Tvým, vzdáváme,
bdí nad námi lásky okem,
„Otče,“ vroucně voláme.



Požehnání duchovní.

Aj, kříž Páně, uprchněte
nepřátelské mocnosti,
trůní nad vámi vítězně

Král duchů na výsosti.
Moře klesne, pouta spadnou,
Antonín ti najde zas,
co jsi ztratil a co hledáš
celý den a všechen čas.

W

Obrázky z katolických misií.
Podává Maximilian W 9.i n b e r g e r.

Všelicos z misii ve východní
Africe.

l. Natrhu vMafindě.
Naše černé děti — vypravuje jistý

_misionář — považuji návštěvu trhu
v nedalekém městečku Matindě za
něco velkého a neobyčejného. jediné
slovo „trh“ přivádí je do nejvyššího
nadšení a jak pak teprve když jim
pravím: „Dnes půjdeme na trh!“
Mafinda je vzdálena od nás dobré
dvě hodiny a leží na úpatí zdejších
hor. Dvakrát v týdni koná se tam
trh. Mnohé dítky, které k nám denně
docházejí do školy, už trh viděly, vět
šina jich však trh ještě neznají.

Abych jim tedy udělal radost, slíbil
jsem jim, že je vezmu s sebou. Rozumí
se, že byly hned všechny srozuměny.
I ty nejmenší chtěly jíti s námi, ale
musily zůstati doma, ježto jsem se
obava že by na dlouhé a obtížné
cestě nemohly dále a tak naši vý
pravu pokazily. Ráno o 7. hodinách
vydali- jsme se na, cestu. Ale je to
hrozná cesta! Asi třetinu cesty jdeme
dosti pohodlně, ačkoli skáčeme s ka
mene na kámen, se skály na skálu.
Po půl hodině přicházíme ke známému
zde a vykřičenému sestupu do Ma-
findy. ještě nikdy za svého živobytí
neprodělal jsem takového pochodu.
Sestup podobá se více rozviklaným
schodům nežli pravidelné cestě.“Ovšem
malí černoši skákali a křepčili přes
kameny jako pro zábavu, ale já jsem

musil časem lézti po čtyrech, abych
se dostal ku předu. Nebetyčné stěny
skalní poskytuji zrakům velkolepého
pohledu, šesti- až desíti—násobná
ozvěna odpovídá nám na každé za
volání. Za sebou máme vysoké skály,
před námi rozkládá se velká rovina.
Na úpatí hor viděli jsme na stromech
velké opice, které se na nás zvědavě
dívaly. Měli jsme sice s sebou pušku.
ale střileti opice, to nemá žádného
smyslu. Byla-li totiž některá poraněna
nebo zastřelena, chopi se jí opice
ostatní a zavlekou ji někam, kde je
těžko ji najiti. Škoda tedy prachu.

Konečně, když jsme byli dobré dvě
hodiny sestupovali, spatřili jsme Ma
t'indu před sebou. Přišedše tam, usadili
jsme se před bývalou úřední budovou,
která je nyní prázdná, ježto okresní
úřad byl jinam přeložen. Budova je
dosti zachovalá a hodila by se velmi
dobře za misijní stanici. Osada sama
je odtud jen pět minut vzdálena.

Brzy začal trh a nyní nebylo možné
děti udržeti pohromadě. Každé chtělo
si koupiti něco krásného & vzácného,
jenže bohužel bylo málo peněz. Brzy
byly všecky tytam a děti chodily ke
mně a žebraly o nově drobné. Ne
mohl jsem ovšem srdce svého za—
tvrditi vůči jejich úpěnlivým prosbám
& dal jsem, co jsem mohl a směl.
A nebylo ani mnoho peněz třeba,
nebot na africkém trhu lze za několik
haléřů nakoupiti něco pořádného. Po
několika minutách děti s nakoupe



nými lahůdkami se vrátily. Přinesiy'
si banány, cukrové třtiny a kukuřicové
klasy. Trh velkých banánů u nás na
horách není a proto není divu, že
děti oplývaly nemalou radosti.

O polednách navštívil mne starosta
z Mafindy. Zdá se býti mužem do
brého smýšlení. Mimo jiné litoval, že
v Mafindě není žádné školy, a tvrdil,
že by nejen malí ale i dospělí rádi
vyučováni se zúčastnili. Slíbil jsem
mu, že, prostředky-li to dovolí, v do—
zírné době 0 školu v Mafindě se po—
staráme, což s patrnou radosti přijal
na vědomí. Potom mi ukázal celou
osadu a vysloviv přání, aby ke zří
zení školy co nejdříve došlo, srdečně
se mnou se rozloučil.

Vydal jsem se s dětmi na zpáteční
cestu, která však byla mnohem ob
tížnějši, neboť vedla většinou do kopce.
Nejméně čtyrycetkrát musil jsem od
počívati a nebýti cukrové třtiny, byl
bych snad domů ani nedošel. Konečně
po třech a půl hodině byli jsme na,
hoře. jestliže jsem již na cestě tam
učinil předsevzetí, že nikdy více dolů
nepolezu, leč že by závažná příčina
toho vyžadovala, obnovil jsem toto
předsevzetí tím více na cestě zpá
teční. Ale malí moji spolucestující
nebyli ani dost málo unaveni, nebot
když už jsme nahoře šli po rovné
cestě, skákali a utíkali zrovna tak
čile a vesele, jako ráno, když jsme
z domu vyšli.

2. Čím se zdejší černoši živí?
Živí se hlavně banány, které sotva

že napolo dozrály, zbavují slupky a
na slunci suší, a potom buďto vaří
nebo na mouku melou. Co do chuti
podobají se banány zemákům. Bez
banánů domnívá se domorodec, že
by nemohl žití, nemá—-li banánů, nemá
ničeho. Kukuřice je mu vě(i vedlejší
a také se mnoho neseje, jen tu a
tam na místech, které lze snadno
vodou polévati. Ovšem i banány vy
žadují půdy valně vlhké a nedaří se
proto na horách, které ležiJ1výše !a

dostatečně vláhy nemají. Na neštěstí
bylo letos počasí tak nepříznivé, že
se banány nepodařily a černoši trpí
hlad. Když jsem s počátku bědujícim
lidem ukazoval na bujné pole baná
nové, dostával jsem za odpověď:
„Ano, velkých zelených listů je hoj
nost, ale banánů není žádných“

Velmi mne dojalo, když jsem viděl,
že hladem umírají jenom lidé staří.
Co mohou na potravinách sehnati,
dávají všecko svým dětem, sami si
nenechávajíce ničeho. ]edenkráte mi
řekl jaky31 muz „Umírám rád, jenom
když moje dítky zůstanou na živu.“
Jak těžko je mi často u srdce, když
veškeru tu bídu těchto ubohých lidí
vidím a dostatečně pomoci jim po
skytnouti nemohu. Nicméně důvěřuji
v pomoc Boží a štědrost našich do
brodinců.

Zdejší černoši jsou výteční lezci;
v lezení na stromy vyznají se mnohem
lépe nežli běloši. Snadno vylézají na
ty nejvyšší palmy, které jsou zde jako
věže vysoké. Obyčejně vyřezávají si
do kmene schody a je opravdu s po
divem, že palmám to neškodí. Mimo
to roste zde rostlina ůponkovitá, která
se po stromech i nejvyšších pne až
nahoru. ernoši sází ji proto k pal
mám u samého kořene. Nazývají ji
„Kunge“. jádra ovocná této rostliny
jsou pro černochy lahůdkou. A sku
tečně, pečená na ohni chutnají vý
borně. Poněvadž obsahuji v sobě
mnoho oleje, vyplatilo by se, kdyby
se rostlina ta pěstovala ve velkém. ,.

Blízko naši misijní stanice stojí vy
soká palma, která je majetkem jed
noho z našich černochů. Také po
jejím kmeni pne se až k vrcholku
zmíněná úponkovitá rostlina „Kunge“.
Minulou neděli dovolil majitel palmy
našim školním dětem, aby si ovoce
na rostlině visící snesly dolů a oně
se rozdělily. Dlouho pokoušeli se
černí chlapci na strom vylézti, ale
nešlo to. Kmen byl tak hladký, že
všecka námaha byla marná. Rozhoř
čeni 'že jejich Stará pověst jako vý



borných lezců velmi utrpěla, pomstili
se na stromě samém. Nasbirali hro
madu kameni a jali se strom v pravém
slova smyslu bombardovati. Po dvou
hodinách tuhé práce ležely plody
úponkovité rostliny všecky na zemi,
ale ubohá rostlina, ubohý strom! Ty

vypadaly! Nebyly k poznání. Co tomu
řikal dobrák majitel, nevim, ale po
chybuji, že ho 'to těšilo. Za to tím
větší radost měli chlapci ze svého
vítězství. lnu, chlapci jsou v celém
světě jednací!

"W

Marie Tesařova:

v SRDC! TVÉM.

jezu drahý, v Srdci Tvém,
láska šlehá plamenem,
jejímž teplem hřeješ svět,
živíš ctnosti útlý květ!
Srdce výhni milování,
Tvoji chcem být do skonáníl

K Srdci Tvému, ježiši,
duše naše pospiši,
na něm spadne každá tíž,
viň nás, Pane, k sobě blíž!
Srdce, výhni milované,
Tvoji chcem být do skonání!

Vzdaluj od nás světa hluk,
pak Tvůj, jezu, lásky zvuk
zniti bude sladce nám,
zvát nás bude v Srdce chrám!
Srdce, výhni milování,
Tvojí budou do skonáníl

Až nám svíce doplane,
srdce tlouci ustane,
jaká slast pak čeká nás,
slavně zavzni pak náš hlas:
Srdce, výhni milování,
Tvoji budou bez ustání!

W

Bl. Anna Maria Taigi.
Napsal jan Tagliaferro.

Část další z minulého ročníku.

2. Naděje Anny Marie.

jako z čistého pramene vyvěrá čistá
voda, tak byla živá víra Anny Marie
zřídlem jiných ctností, proto byla její
naděje tak vznešená, že na ni pozo
rovati lze známky velkého hrdinství.
Třebas po celý život se věnovala po
božnosti, zakládala nadějí své věčné
spásy jenom na zásluhách Pána na
šeho ježiše Krista a na přímluvě Panny

Marie i svých svatých patronův. Po
važovala se za nehodnou mlosti a
volala v pocitu své nehodnostiý: Pane,
zhřešila jsem, smiluj se nade mnou!
Na chyby svého života vzpomínala
s trpkosti; snažila dosti činiti za ně
rozličnými skutky kajícími, utrpením
chudoby a mnohými strastmi, jimiž
Pán Bůh ji navštívil. Naděje obrátila
všecku její žádost a touhu k blažené
vlasti a vnuknula jí hluboké a ne—
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obmezené pohrdání pomíjejíclmi statky
pozemskými. V tělesných i duchovních
utrpeních, jež měnily život jeji v dlouhé
mučenictví, oživovala křesťanská na
děje jeji statečnost a podporovala
jeji nezištnost, toužila vroucně po
konci své poutí, aby se neodvolatelně
spojila s Bohem a opustila smutné,
nebezpečím pro spásu ohrožené slzavé
údoli. Naděje posilovala jí v chudobě
a pro vřelou touhu po zboží ne
beském vytrvale odmítala podpory
peněžité, které by jí byly dopomohly
k blahobytu.

její jedinou oporou byl Pán Bůh.
Večerprosívala ve své komůrce zvláštní
modlitbou o duchovní itělesni pomoc
ve svých i domácích potřebách, a
s dětskou důvěrou obracela se ráda
k božskému Srdci Páně. Doufala jenom
v jeho milosrdenství a “opakovala
často a ráda slova, jež jí řikal její
nebeskýženich:„Člověk je tolik okorouhvičkou povětrní;
jenom Pán Bůh je stálý.“
Božský Spasitel nezklamal nikdy jeji
dětské důvěry, a třebas ji podroboval
dlouhým a bolestným zkouškám, byl
pro ni přece otcem laskavým, něžným
ženichem, věrným přítelem, oddaným
bratrem, jejim pokladem pro čas
i věčnost, zkrátka — vším ve všem.

Vzácný byl pohled na tuto po
kornou ženu, jak konala nemilé zále
žitosti, duchovní i světské tajné i ve—
řejné, s živou důvěrou a ' s tím větší
rázností, čím zoufalejší se zdály. její
zásadou bylo, učiní-li člověk všecko,
co je v jeho silách, že Pán Bůh
učiní ostatek. Tak spojovala pevnou
naději se spasitelnou bázni a zvláště
se svými dobrými skutky, říkajíc:„Nikdy nesklála jsem
své naděje v tvory, a mám
pevnou důvěru, že mi po
může v b udoucnosti, jako
mi pomáhal vždy v mínu
l o s t i.“

V nesnadných a kritických chvílích,
kdy se práce nedostávalo aneb ne
stačila, a ještě choroby nepatrné po
můcky ztenčily, utíkala se k Bohu a
Pán Bůh jí pomáhal s otcovskou

pečlivostí. Pán chtěl ji však cvičltí
v ctnosti dokonalé, a posílal jí jenom
tolik podpory, kolik v té chvíli právě
potřebovala; chtělf, jak sama říkala,
aby žila den ze dne, jako ptáci ne—
beští. jiným důkazem její důvěry v
Boha máme v tom, že božská Pro
zřetelnost mimo nadání pohnula osoby,
které neznaly Anny Marie, aby jí po
slaly podporu, jakkoliv ji nežádala.

Jednoho dne modlila se o pomoc
před křížem v chrámě, a tu uslyšela
ve vytržení hlas: „Vrať se domů, na
lezneš tam pomoc, které potřebuješ“
A skutečně nalezla doma list markýze
Bandiniho, jenž obsahoval malou
podporu.

Dcera Anny Marie vypověděla v pro
cesu blahořečení: „Když mi zemřel
manžel, vrátila jsem se s pláčem domů
k rodičům; matka moje mne povzbu
díla a řekla: Mysli na Pána Boha a
měj důvěru kněmu; nebude zklamán,
kdo v Bohu skládá svou naději.
V těchto smutných dnech zarmucovala
mne mezi jiným myšlenka, jak mne
se šesti dítkami uživí matka nuzně
žijící; zavolala mne k sobě a řekla:
„Na co myslíš? VČL, že Pán Bůh
nikoho neopustí; dostaneš, co po
třebuješ; měj toliko pevnou důvěru
v Boha a na nic jiného nemysli; já
pak tě nikdy neopustím.“ Takto vzbu
zovala moji důvěru v Boha, odkryla
tajné myšlenky svých utrpení, jež
se prozrazovaly slzami aneb jejím
vzezřením,_nehledala lidské útěchy ani
pomocí. Casto opakovala střelnou
modlitbu: „Pane Ježíši, naděje má,
smiluj se nade mnou; matko naděje,
pros ježíše za mne; ježíši, otče chu
dých, smiluj se nade mnoul“

3. její láska k Bohu.
Byla-li víra v Anně Marií vznešená

a naděje pevná a neochvějná, láska
její zářila leskem ještě krásnějším.

Měří-lí se dle sv. Tomáše dokona
lost duchovního života podle míry
lásky, pak dle svědectví poddaných
snadno chápeme, jak vysoko po
vznesl se v Anně Marii život doko
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nalý i láska dokonalá. Lze tvrditi,
„praví jeden svědek, že láska k Bohu
byla její hlavni ctnosti a její zvlášt—
ností. Luigi Antonini dí: „Láska po
vznesla se v srdci služebnice Boží
vřelostí tak ohnivou, že její srdce po
rovnati lze se sopkou.“ Milovala Boha
z celého srdce, z celé duše, ze všech
sil svých; jeji slova, přání a myšlenky
směřovaly jedině k nebeskému ženi
chovi, takže se na ní uskutečnilo
slovo kardinála Bony: „ lověk touží
vždy po tom, koho miluje, mysli
stále na něho a mluví ustavičně
o něm.“ Když mohla, netrpěla jiné
zábavy, a nutily-li ji okolnosti, sluš
nost aneb nutnost, zaměstnávati se
jinými věcmi, dovedla vhodně. několik
slov vplésti o svém oblíbeném před
mětu. „Pozoroval jsem ji,“ pravi její
zet, že po celý čas, co jsem s ní
býval, je tomu asi dvacet let, jenom
o Bohu a božských věcech mluvívala
a viděl jsem, že se vyhýbala roz
mluvám o věcech světskýchf' Když
však mohla volně mluviti- z plnosti
srdce, tu byla šťastná a nadšena;
sotva řekla několik slov o nekonečném
milosrdenství, sotva vyslovila nej
světější jméno. ]ežíš, božského Spa
sitele, leskl se vnitřní oheň, jenž ji
naplňoval, v každém rysu její tváře,
zdála se uchvácena a vytržena svatým
nadšením.

Tato láska vnukla jí takovou hrůzu
před nejmenší urážkou Boží, že ne
znala jiného zla na zemi leč hřích;

prohlašovala často, že raději smrt pod
stoupí, než by se dopustila chyby;
milejší by jí bylo, by napjatá byla na
veřejném skřipci a trpěla všecky možné
muky, urážky a potupy, než by se
dopustila všedního hříchu; již při
pouhé myšlence na nejmenší chybu se
třásla.

Byla-li láska Anny Marie vzdálena
všeho, co mělo stín zlého, vábily ji
z druhé strany neunavnouw horlivostí
věci božské a tajemství sv. nábožen—
ství. Tu bylo blaze její duši, nebot tu
mohla se bez obmezení rozvinouti
její velkomyslnost a laskavá srdečnost.

Ale celý život Anny Marie byl pln
vroucí lásky k Bohu & oddanosti
k němu. Z ní prýštila její láska
k bližním, a jeji obětavost, kterou se
Pánu Bohu v krutých utrpenich a
úmrtvenich zasvětila jako živá obět
zápalná, aby sloužila jeho cti a slávě
a usmířilahříchylidí. Poněvadž otom
níže pojednáme, uvážíme ještě projevy
její lásky k Bohu o pobožnosti a boho
poctě.

V pravé pobožnostijde ruka v ruce,
něžná láska k Bohu s hlubokou
úctou před jeho nekonečnou Veleb
ností. Není to jenom vzpomínka na
božské věci aneb vnější znamení úcty;
její vlastní podstatou je vnitřní ne
obmezená,"lásky a úcty plná oddanost
ducha i srdce Bohu i božským věcem.
Anna Maria představuje nám ji svým
příkladem velmi skvěle. (Pokrač.)

W

Různé Zprávy.

Z Vatikanu 24. října 1922 došel
vdp. ředitele Apoštolátu modlitby jos.
Calot v Toulous dopis od ]. Em.
kardinála Gasparri, v němž ve jménu
sv. Otce Pia XI. děkuje za dar
200 tisíc lir, které se sešly na provo
lání „Mess-agers du Sacré Coeur“ ve
prospěch hladového lidu na Rusi. Sv.
Otec se velmi radoval jak nad sbírkou,
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tak ještě více nad ochotností & obě
tavosti organisace a horlitelek při
této sbírce. Děkuje z plna srdce do
brodincům, kteří mu umožní-li zase
.přispěti hladovému lidu na Rusi a
prosí, aby Spasitel sám všem odplatil
a jako záruku uděluje všem dobro
dincům své apoštolské požehnání. -—'
Budiž to nám všem povzbuzením,



bychom pamatovali na hladové lidi
na Rusi, bychom jim dary přispěli a
nenechali jich hladem hynouti. Tímto
způsobem projevime k nim svou lásku
a navnadíme je ke sblížení s církví
katolickou.

Dary pražského arcibiskupa.
Pražský arcibiskup dr. Frant. Kordač
od svého nastoupení až do letošního
roku 1922 prvního záři daroval do
brovolně na charitativní účely, podpory
a dary, jakož i organisacím a na tisk
sám přímo 628.523 korun a z hlavní
pokladny v Praze a na velkostatcích
644.015 korun, dohromady l,272.538 K.

Místopresident Spojených států
o pašíjových hrách. 'l'hos. R. Mar
schall, místopresident americký z doby
Wilsonovy, napsal do novin svůj dojem
o amergavských pašijových hrách.
Texaský „Našinec“ ho přináší v čes
kém překladu. Marschall se obdivuje
krásné hře i životu celé vesničky
a divákům z celého světa příšlým, kteří
imusí uznati Krista za Boha. jistě si
každý mnoho dobrého v duši odnese
z Amergavy. Zároveň s ním byl na
horách i Ludendorff v královské lóží.
Nepředpojatí Američané dovedou
uznati předností katolicismui zásluhy
venkovanů v Amergavě. U nás tomu
tak nenL

Obrovská socha Františkána má
býti postavena na ostrově Yerba Buena
před městem San Francisco. Navrhuje
tak M. Frank Hunter v „Business“,
týdeníku obchodní komory téhož
města. Socha má býti vyšší než socha
Svobody v přístavu new-yorském. Pan
Hunter píše: „Taková socha by dobře
označovala město i dějiny Kalifornie,
kde synové sv. Františka hlásali evan—
gelíum. Přístav města by obdržel
sochou zvláštní karakteristický ráz,
a stal by se tím proslaveným v celém
světě.“ — Socha Svobody v Novém
Yorku má 305 stop výše i 3 pod
stavcem. „Františkán“ by měl 350 stop
a stál by 700 stop nad hladinou moře.
Byl by představen jak žehná městu.

Vatikánské zprávy. V poslední
době několikráte prošly tiskem zprávy,
že většina kardinálů v Římě je v ob
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tížné finanční situaci. Kardinálové jsou
hlavně odkázáni na plat od Sv. Stolice,
který činí asi 21.000 lir ročně. Mnozí
kardinálové jiných příjmů nemají.
l v Římě drahota stoupá a s ní ne
snáze kardinálů. Tak na př. kardinál
Frůhwirth nemá bytu, poněvadž jeho
dosavadní domáci pán mu zvýšil činži
na 75.000 lir. Sv. Stolíce se proto
rozhodla, že upraví bývalá vězení sv.
ofiicia na byty pro kardinály. Také
bude založeno družstvo, které bude
životní potřeby pro kardinály nakupo
vati ve velkém, aby zboží přišlo
laciněji.
Katechismus v Anglii na postupu.

Vdějínách katolické církve v Anglii
zapsáno jest jméno arcibiskupa &
primasa sv. Tomáše Becketa zlatými
písmenami. V boji za práva cirkve
podlehl úskokům Jindřicha Ill., na
jehož popud byl roku 1172 v kathe
drále canterburské od čtyř norman
ských zemanů zavražděn. K hrobu jeho
putovali věřící ze všech dílů světa
v ohromném počtu. Jindřich VIII., jenž
strhl Anglii k odpadu, dal ostatky
světcovy spálit a popel do větru roz
hodit. Od té doby přestaly také prů
vody k jeho hrobu. Letos 1922 opět
se konal za obrovské účasti veřejný
průvod v Canterbury z katol. kostela
do bývalé kathedrály světcovy, nyní
ovšem anglikánské. Uřady světské
i církevní nebránily anglickým kato
líkům, jež vedl biskup ze Southwarku,
takže tito nerušeně vykonali v kapli
světcově svoji pobožnost, při níž se
též modlili za návrat Anglie k církvi
katolické.

Španělsko uctilo božské Srdce
Páně r. 1919. Katolické Španělsko
dalo dne 30. května r. 1919 světu ne
obyčejný přiklad viry. Celý národ se
dal veřejně do ochrany bož. Srdce
Páně. Na vrchu zvaném „Andělském“,
uprostřed kraje zbudován 18 m vysoký
sloup a na něm umístěna překrásná
socha nejsv. Srdce'Páně. Čtyři strany
širokého podstavce zdobily postavy
ctitelů nejsv. Srdce Páně, jakožto sym
bolické figury, představující lidstvo
hrnoucí se k nohám Spasitele. Na to



právě místo v ustanovený čas přibyl
král se svým komonstvem, se svými
ministry a důstojníky a přečetnými
zástupy lidu. Papežský nuncius vy
konal posvěcení pomníku. Po slavné
mši sv. nastala chvíle nadmíru slavná.
Za hlubokého ticha předčítal král Alu
fons úkon zasvěcení svého národu
bož. Srdci Páně. S tohoto vrchu, který
jsme vybrali za symbol naších svatých
tužeb, tak končila formula zasvěcení,
spravuj, o božské Srdce, naše činy,
žehnej bídným a pracujícím, žehnej
našemu vojsku a loďstvu, žehnej všem
těm, kteří prodchnuti jednou a touž
myšlenkou víře a vlasti chtějí zasvětiti
život svůj. Nádherný průvod zakončil
tento vznešený obřad, hodný, aby byl
zaznamenán zlatými písmeny v ději
nách církve země španělské.

Hnutí k Římu v Anglii nabývá
stále větší posily. Při posledním kon
gresu církve anglikánské bylo doznáno,
že vliv státní církve nerovná se vlivu
katolickému. Při odborové schůzi an
glické církevní Unie učinil známý lord
Halifax, který celý život svůj pracuje
na sjednocení církví, výzvu pro sjed—
nocení anglické církve s církví kato
lickou. Lord Halifax zcela uznává pre
rogativu božskou, kterou Petru dal
Pán. Při posledni návštěvě kardinála
Merciera dokonce užil slov: v poslední
válce bylo potřeba jedné hlavy, aby
zabezpečen byl výsledek, a v boji
proti nevěře a hříchu nemělo by býti
nutno, aby jedna hlava řídila boj?
Nemohli bychom stejně uvítati Pia XI.,
jako naše zbraně uvítaly generála
Focha? Nejsou snad známky doma
a vůkol svědčící, že přišel čas, aby
se odstranila rozluka, která tolik brání
rozšíření církve a evangelia? Končil:
„Což není dostatečných důvodů při
jmouti římský primát jako božskou
instituci, aneb aspoň o něm jednati
a tak připravovati cestu ke sjednocení?

Budoucnost katolicismu v Anglii.
„Catholic Directory“ uveřejňuje po
zoruhodná statistická data z kato
lických biskupství v Anglii a ve Wa
lesu. Celkem je v Anglii l7 katol.
biskupů, z toho jsou 4 arcibiskupy.
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Nejvíce katolíků je v biskupství Liver
poolském (l8 proc.), nejméně v bi
skupství Northampton (0'9 proc.). Na
jedno biskupství připadá průměrně
112.675 duší. O kněžský dorost je
postaráno dobře. Na jednoho kněze
připadá průměrně pouze 769 katolíků.
U nás dvakrát tolik. Nápadným je
vzestup čísla konvertítů. V r. 1919
vrátilo se do katol. církve v Anglii
10.592 osob.

2 olomuckěho semináře. V olo
muckém semináři jest tento rok 1922
bohoslovců z arcidiecése ve lV. roč
níku 25, ve III. 14, ve H. 19, va. 23.
Z toho je 10 Němců a 13 Cechů.
Celkem 81. Novi dva se ještě hlásí.
Se Slovenska jsou 4 a to dva římsko
katolici a dva řecko-katolíci. Z Ukra
jiny přijelo 7 řecko-katolických boho
slovců a řada jich ještě čeká na pasy.
Z jugoslavie se také hlásí 2 řecko
katoličti bohoslovci. Z Cařihradu ohla
šují jesuíté příchod pěti pravoslavných
kněží, kteří konvertují a budou zde
poslouchati bohovědu. Tak stává se
Cyrilometodějská fakulta opravdu cen
trem unionismu a vyšším theologickým
učelištěm. Je to výsledek unionistických
snah ]. M. p. arcibiskupa dra Stojana.
Počet bohoslovců není tak malý na
naše poměry, ačkoliv bychom potře
bovali více ideálních mladých lidí,
kteří by se s nadšením věnovali du
chovnímu stavu. Při tom musíme kon
statovati, že arc. gym. v Kroměříži jest
výtečným gymnasíem, ale není malým
seminářem, který má míti každý biskup
ve své diecési.

(Díkůvzdání).
Od Bzence. Vzdáváme své vroucí

díky Božskému Srdci Páně a sv. Ant.
Paduanskému za uzdravení se z těžké
nemoci. K.

Od Litovle. „Děkuji Božskému Srdci
Páně a P. Marii, Matce ustavičně Po
moci, za své polehčeni v nemoci.
Zdráva ještě úplně nejsem, ale hodně
se to lepší. Konala jsem devítidenní
pobožnost k Božs. S. P. a k P. M.,
Matce U. P., a slíbila jsem, jestli se



mi v mé nemoci (která již delší dobu
trvala) polehčí, dvě svíce; a potom
jsem ještě slíbila, že to v některém
časopisu uveřejním. A proto, že se
mi zase ještě více ulehčilo, plním svůj
slib.“ A. P. z Litovle.

Ze západních Čech. Upadnuv
letos v těžkou a nebezpečnou cho
robu, utíkal jsem seo pomoc k božsk.

a duše v očistci a v pádu uzdravení
slíbil též uveřejniti svůj dík ve „Skole
bož. Srdce P.“. jsa opět úplně zdráv,
vzdávám timto vřelé díky-nejsv. Srdci
Páně, Matičce Boží, sv. josefu, sv.
Gabrieli Pos. í duším očistcovým za
milostivé vyslyšení! F. H.

Díkůvzdání Božskému Srdci Páně
a Panně Marii, sv. Antonínu za ochranu
v těžké nemocí z farnosti Pavlovické.

Němčice na Hané.
Srdci Páně, vzývaje o přímluvu Matku
Boží, sv. ]osefa, sv. Gabriela Possenti

©

Obětování denního úmyslu.
Pane ježíši Kristel Ve spojení s božským úmyslem, za kter'rn Ty sám na

zeminejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. vátosti 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 blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky,
všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou
za den, Lev Vlll. S. Congr. lndulg. 12.prosince 1885. Diec. kurenda brn._l886 č. l l).

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
z a z b o ž n ě a sv até kn ěze a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou
na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otcel Srdce
ježíše a Marie! Zachraň církev, vlast naši a národ náš československý! O sladké
Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

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

Sv. josefe, vzore & patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Od
pustky 100 dní jednou za den. Lev Xlll. r. 1891.)

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

Heslo apoštolské:Modleme se za'dobré a svaté kněze.
Úmysl v únoru: 1923: Náš sv. Otec, papež Pius Xl.
Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.
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Katolík skutkem. — Na tom Božím světě. (Báseň). — Píseň při mši svaté, sloužené
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ŠKOLA
BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ

ROCLvu | BRNO,L ÚNORigm. \ čmLoa
O Srdce ježíše, ty šípy lásky svojí jen hojně vysilej sem do rodiny svojí, at sluhů Tvých

se ztráví jimi hrud, Ty Srdce Páně naší láskou bud [

Sv. Otec Pius X1.
(Hlavní úmysl.)

Po úmrtí papeže miru Benedikta XV.
(21. ledna 1922) mohl již 6. února
téhož roku kardinál Bisletí shromáž
děnému lidu římskému radostnou po
dati zprávu: „Máme opět papežel“
Volba shromážděných kardinálů padla
na kardinála, do té doby arcibiskupa
milánské diecese Achilla Ratti, který
doufaje v pomoc Boží, přijal volbu
tuto a" dal si jméno Pius X1. Radost
nad touto šťastnou volbou roznesla se
ihned po celém světě, an předcházela
Pia X1.nejlepší pověst o jeho nejkrás
nějších duchovnich vlastnostech, 0 do
brotě jeho srdce. Proto ve sv. Otci
Piu X1. spatřujeme věrného náměstka
Kristova, láskyplného otce všeho kře
stanstva, moudrého a silného lodivůdce
“Petrovy lodičky na rozbouřeném moři
tohOto světa. Sv. Otec Pius X1. naro
dil se 31. března 1857 v Desieo, v
arcibiskupství milánském. Po výtečně
ukončených studiích věnoval se vědám
jako knězBohem povolaný. Byl nej
prve profesorem ve kněžském semináři
v Miláně a'brzy na to jmenován kni
hovníkem světoznámé knihovny ambro
sianské; načež r. 1912 jako druhý před
stavený knihovny vatikánské byl povo
lán. Po roce stal se ředitelem téže
knihovny.-Papež Benedikt XV. brzy

poznal neobyčejnou schopnost Rattiho
pro diplomatickou dráhu a proto jej
jmenoval apoštoiským visitátorem pro
Polsko a Horní Slezsko a nedlouho
poté svým vyslancem pro Varšavu.
Zde projevil arcibiskup Achillea Ratti,
jak moudrým a nestranným byl zá
stupcem sv. Otce. Odměnou za jeho
výtečnou činnost jmenoval jej Benedikt
XV. v konsistoriu 13. června r. 1921
kardinálem knězem. Po smrti kardinála
Ferrariho v Miláně vyvolil sv. Otec
Opět kardinála Ratti a svěřil mu správu
osiřelé a rozsáhlé arcidiecese milán
ské, kterou kardinál již z dřívějších
dob znal. Než nastoupil tento nový
svůj úřad, putoval kardinál Ratti do
Lúrd, aby si zde u neposkvrněné Matky
Boží vyprosil požehnání a ochranu pro
těžký úřad ve správě arcidiecese mi
lánské. V den nastolení pohostíl 1500
chudých, chodě mezi nimi jako jejich
otec. Prvním větším jeho úkonem
jako arcibiskupa bylo otevření univer
sity Srdce ježišova, při čemž zastu
poval sv. Otce (8. prosince 1921.) Den
před slavnosti posvětil překrásnou
kapli nové této university. Při slavnosti
samé měl kardinál Ratti u přítomnosti
všech profesorů university a četného
obecenstva delší řeč, v níž mezi jiným
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pravil: Nejsv. Srdce ježíšovo jest pra
vým pramenem všeho života jak při—
rozeného tak nadpřirozeného; jestít
ono srdce člověka,“ v němž božský
život přebývá, jestit ono Srdce Ježí
šovoa proto Srdce, z něhož všechno
tvorstvo svůj život čerpá. V tomto
Srdci jest všechna věda a všeliké
umění s věčnou, nekonečnou láskou
co nejůžeji spojeno; jednak duše lidské
osvěcuje, jednak vůlí slabou posiluje;
v němž totiž v nejsv. Srdci jest plnost
života. Vším právem jsme tedy naši
katolickou universitu pojmenovali uni

versítou Srdce Ježíšova.Raduji se a jsem
šťasten, že vám v tomto nejsv. jménu
požehnání udělíti mohu, jenž jest na
zemi zástupcem božského Spasitele“.

Z toho poznáváme, že sv. Otec
Fius jedenáctý jest horlivým ctitelem
nejsv. Srdce Ježíšova & proto zaslu
huje, aby všichni ctitelé božského Srdce
Páně a členové Apoštolátu modlitby
tento měsíc vroucně se modlili za sv.
Otce Pia Xl., aby jej Bůh dlouho
zachoval a obživoval, jej blahoslave
ného učinil na zemi a nevydal jej vruce
nepřátel jeho.

“Wl
JuliusBrach:

Královna ze Sáby.

, Slunce stoupá! Vážka vzduchem žárným,
lehce kol pinie zakmitne.
Vétvemi lesk broučka zasvitne. —
Pinie vstříc zírá hostům dálným.

jaký pohled! Tři sta kopí stkvoucích
v slunci zableskne již do očí.
Karavana sem se zatočí.

A již kráčí paní očí vroucích!

Královna ze Sáby! Oči planou.
Hle, již kleká před peň pinie —
a na dřevo — kříže— slzy kanoul . ..

Nuž, již vím, proč s víček slzy kanou
s tvých bělostných, duše pinie,
a před Srdcem Páně oči planouí . ..

W"

Stařec Simeon.
Úvaha. Napsal Ignát 2 h á n č 1.

Zbožný stařec Simeon očekával
celý život potěšení Israelovo. jaká
milost byla mu za tuto jeho lásku
udělena! Byl uznán za hodna vzíti
dítko ]e'žíše na lokty své. jakými pře
velikými milostmí oblažilo “božské
Dítě tohoto ctitele svého? Všecek
rozradostněn zvolal: Nyní propouštíš,
Pane, služebníka svého podle slova
svého v pokoji, neboť viděli očí mé
spásu tvou.“ Luk. 2., 28. Věru mohl
Simeon spokojeně umřiti, štastně vy
kročiti z tohoto slzavého údolí do
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věčného ráje, což jest vlastně nej
skvostnější dar, který propůjčuje Bůh
lidem.

[ my přejeme si, aby nám dal Bůh
tuto milost, aby nás ušetřil místa
„kde červ jejich neumírá a oheň ne
hasne.“ Mar. 9., 43. „kde bude pláč
a skřípění zubů.“ Luk. 13., 28. Milosti
této však sotva obdržíme, když ne
budeme spolu s ní pracovatí, když
bychom se ze všech sil nepřičinilí.
Máme žíti tak, aby Bůh na konci naší
pozemské pouti mohl nás korunovatí



korunou věčné spásy. Uvažujme, proč
hleděl Simeon tak klidné vstříc smrti?

Svaté evandělium vzdává duchov—
nímu životu Simeonovu velkou chválu,
píše o něm: „Clověk ten byl spraved
livý i bohábojný, dočekal potěšeni
lsraelovo a Duch svatý byl v něm.“
Luk. 2., 25. Duch svatý byl v něm,
což znamená, dal se ve všech jed
náních svých vésti Duchem svatým,
řidil se podle pravd víry. Sv. Pavel
dí o takových: „Všichni ti, kteří se
dávají vésti Duchem svatým, jsou
synové Boží.“ K Řím. 8., 14.Simeon se bál Boha. 0 Si
meonovi platilo slovo Písma: „Blažený
muž, který se bojí Hospodina“ alm
lll., ]. Kdo se boji Boha, věřívněj,
věří v jeho vznešenost, velikost, veleb
nost, před níž se vše sklání, věří
v jeho moc, která může trestati
odpůrce a odměniti přátele, věří v
jeho vševědoucnosti všudypřítomnost,
kterou „proniká vše stvořené, zná
i nejtajnější myšlenky.“ 11.ke Kor. 14.,
24., „zná srdce i ledvi jednoho kaž
dého.“ Žalm 7., 10. Kdo je takovou
vírou proniknut, bude žíti tak, aby
jeho 'víra bylaf živá, ukazovala se
dobrými skutky, neurazí v ničem, ani
slovy, ani myšlenkami, ani skutky
úcty, kterou máme k Bohu, přivede
všechno své jednání v úplný souhlas
s vůli Boží. Přijme pokorně z ruk
Božích všechny zkoušky, jež mu pošle.
O čem ví, že jest proti vůli Boží,
“toho se bude s největší ostražitosti
varovati. Kdo se bojí Boha, nepotře
buje se báti smrti, nebot „bázeň
Páně obveseluje srdce, dává veselí
a radost & dlouhověkost. Bojícímu se
Boha, dobře jest na konec, v den
svého dojde požehnání.“ Kniha Sira-ch.
1., 12., 13. Jinde čteme: „Vim však,
že dobře bude bojícím se Boha, ježto
se mu tváře jeho.“ Kazatel 8., 12.

Inás napomíná Písmo: „Boite se
Boha a vzdejte mu čest, neboťpo
kloňte se tomu, jenž stvořil nebei zemi
a moře i prameny vod.“ Zjev. sv.
Jana 14., 7. Nespočívá ovšem služba
Boží v tom, aby sloužil člověk Bohu
ze strachu před jeho tresty, jako otrok,

který se boji biče svého pána, ale
máme Boha milovati jako děti, které
vzhlížejí k otci s neskonalou úctou
a rádi se ve všem podrobují jeho
vůli, Kdo nemá úcty k Bohu. kdo se
Boha nebojí, kdo drze, vědomě hřeší
proti jeho přikázáním, nemá naděje,
že dobře zemře, nemůže pohlížeti s
důvěrou ku své poslední chvíli.

U nás se říkává: jaký život, taková
smrt. Jaký vzácný příklad dal nám
všem nebožtík svatý Otec Benedikt XV.
Onemocněl, lékař prohlásil, že je to
zánět plic. Když se nemoc nelepšila,
ale naopak horšila, myslili domácí
svatého Otce, že bude dobře, když
se povolá ještě jiný odborník lékař,
aby ohledal nemocného. Když to po
zoroval svatý Otec, pravil k okolo—
stojicím po italsku: „prima l'animal“
t. j. „první jest duše,“ chtěl, aby na
před bylo postaráno o duši a potom
teprve o tělo. Přání vznešeného
nemocného bylo vyplněno, přišel jeho
zpovědník, zkroušeně se vyzpovídal
a „přijal zbožně Tělo Páně a pak
také odevzdán do vůle Boží zemřel.

Jak docela jinak umíral, první rádce
ciSařeJosefa ll Václav Antonín Kaunitz,
který zemřel 27. června 1792. Byl
proti své vůli v mládí určen pro
kněžství a byl dle tehdejšího zvyku
přijat skoro jako dítě mezi kanovníky
v Můnsteru. Když zemřeli jeho bratři,
dal se na dráhu diplomatickou. Byl
také vyslancem v Paříži, kde byl ta
jemníkem Jean Jaques Rousseau, ne—
přítel všeho křesťanského, vůdce a
hlava tehdejších nevěreů. Kaunitz se
hrozně bál smrti, což stoupalo slety.
Když docházel ještě za časů matky
Josefa ll. za císařovny Marie Teresie
ke dvoru, poručil, aby se zavřely vždy
na chodbách všechna okna, abv se
nenastudil. V zimě nebylo možno,
když bylo poněkud jenom špatné po
ěasí, dostati ho ven z domu, proto
i císař Josef II., když potřeboval jeho
rady, šel za ním, často přijal mocnáře
leže v posteli. Spisovatel dr. ebestián
Brunner četl dopis, který psalKaunitz
krátce před Smrti známé dámě. Sděluje
v něm, že když viděl, že není pomoci
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a lékaři se vzdali vší naděje na uz
dravení, zavolal svého syna a ptal
se blízek zoufalství, zda ví a má pro
něho slovo naděje a útěchy? Syn,
nevěrec, pokrčil rameny a pravil, že
neví o žádné útěše. Tu obrátil se
Kaunitz v posteli k němu zády a lehl
si obličejem ku zdi.

Simeon očekával potěšení
lsraelovo, což také byl výsledek
jeho hluboké víry. Slova tato naznačují,
že nevěsil svého srdce v životě na
věci pomíjitelné, časné, krátkou dobu
trvající, ale že toužil po naději, po
těšeni lsraele, po onom, který měl
spasiti lid israelský. Zajisté jako
znatel Písma často se modlíval a
rozjímal o slovech proroka lsaiáše:
„Rosu dejte nebesa s hůry a oblakové
deštěte spravedlivého, otevři se země
a vypuč Spasitele.“ ls. 45., 8.

Žil dle předpisů své víry.
Srdce Simeonovo netoužilo po věcech
pozemských, ale bylo obráceno vzhůru
k věčnosti. Aniž znal, činil, k čemu
naváděl Spasitel, kterého držel jako
dítě na rukou. ídil se jeho radou:
„Neskládejte sobě pokladů na zemi,
kde rez a mol kazí a kde zloději
vykopávají a kradou, ale skládejte
sobě poklady v nebi, kdežto ani rez
ani mol nekazí a kde zloději nevy
kopávají, aniž kradou.“ Mat. 6., 19., 20.

Zajisté měl Simeon otevřené srdce
i ruku pro všechny, kteří pomoci po
třebovali, zachovával, k čemu zákon
pobízel: „Půjčuje Hospodinu, kdo se
nad chudým smilovává; & on jemu
(co půjčeno) zase vrátí.“ Přísl. 19., 17.
Hleděl vyplniti příkaz Hospodinův:
„Nesmíš se dostaviti přede mne s
prázdnem.“ ll. Mojž. 23., 15. Byl tedy
konaje, co ten zákon poroučel, k smrti
dobře připraven, mohl jí beze strachu
očekávati.

Jak jednal tento starozákonní, spra
vedlivý muž, tak smýšleli, to konali
všichni novozákonní světcové a dobří
lidé. Snažme sei my žíti dle slov
Písma: „Vytrvalosti zajisté jest vám
potřebí, abyste vykonávajíce vůli
Boží, obdrželi statek zaslíbený !“
K Židům-' 10., 36. Prosme Boha a

přičiňme se, abychom patřili k těm,
„kteří mají víru, aby získali život
tamtéž.“ 10., 39. Nezapomínejme, že
čas jest krátký. !. ke Kor. 7., 29.'

Před půl stoletím žil v Paříži zbožný.
advokát, který byl pravý milosrdný
Samaritán, pomáhal štědrou rukou,
kde mohl zmírniti bídu všeho druhu.
Ujímal se především vdov a sirotků,
kteří upadli v ruce lichvářů. Když
pomohl a přišli se poděkovat a ptali
se, co mu mají dáti jako dík, říkával:
„dejte mi malou kytičku z kvítek, které
jste někde na venkově nasbírali“
Kytičky tyto si uschoval a říkával
svým domácím: „Až umru, vycpejte
jimi peřinku, kterou mi dáte do rakve
pod hlavu, když na ní bude má hlava
odpočívati, doufám v milosrdenství,
že jakou mírou jsem já měřil, takovou
bude i mně měřeno.

Žijme tak, jak žil Simeon, jak žili
všichni zbožní a svatí lidé. Nikdy se
nevyčerpali pracemi o věci pozemské,
žili pevně věříce v život věčný. Uči
níme-li podle jejich příkladu, nebude
nám obtížno očekávati poslední
hodinku. Svatý Pavel oznamuje to
těmito slovy: „Jestliže jste po'vstali
s Kristem, těch věcí hledejte, které
jsou svrchu, kde jest Kristus, sedě
na pravici Boží, o to pečujte, co
svrchu jest, ne o to, co jest na zemi.“
Ku Kol. 3, l., 2. Svatý Pavel chce
říci těmi slovy, abychom vstavše s
Kristem na křtu svatém k životu
věčnému, pečovali o statky nebeské,'
t. j. o ctnost, svatost života. Varu_íce
se zlého a konajíce dobré, udržujme
se ve spojení s Bohem, zjednávejme
si zásluhy dobrých skutků, a pak
dosáhneme věčné blaženosti.

O naší svaté Spolupatronce svaté
Anežce České vypravuje Beckovský ve
své „Poselkyni“ k roku I28l: Blaho
slavená panna Anežka, teta úkladně
zavražděného krále českého Přemysla,
když jest měla od lékařův sobě vy
pověděný svůj vezdejší život, poslala
sobě pro svého zpovědníka; ze svých
hřichův se vyznala s největší horli
vosti a posledně nejsvětější Svátost
oltářní, jakožto potřebný na dalekou,
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k věčnosti .vedouci cestu „pokrm, dou
fáním a ponížeností jest přijala, jsouc
té naděje, že tím andělským chlebem
nasycena, lačněti nebude na věky.

Když umíral roku 327 biskup svatý
Mikuláš, jejž naši předkové velice

ctili, nebot jenom v Čechách jest mu
zasvěceno 114 chrámů a-kaplí, modlil
se žalm 30. Když říkal slova: „Ve tvé
ruce poroučím ducha svého, ty mne
zachráníš, Pane, Bože věrný“, tiše
v Pánu skonal.

W
JuliusBrach:

Koráb na moři.

Stříbro moře vidím! Slunce plane,
po azuru nebes přežhoucí.
Pinie ční v půdě prahnoucí.
S větvijejich slza — smaragd-skane. —

K břehu moře ruče koráb pluje. ——
Odysseus tábor rozloží.
Chasu ke spánku jak uloží,
k pinii sám kráčí plány snuje.

Pod pinií v slunci smaragd kraje,
v barvách bledých, matných. Vábný

vzhled!
Nad něj nezřel, prošed světa kraje.

Kámen štěstí! Zaplesala duše,
poprve za dvacet dlouhých let,
návratu šťastnéhov blahé tušel . ..

W

Svaté hřeby.
Postní úvaha od Jarolíma St. Pavlíka.

Nástroje umučení požívaly u křesťanů.
už od dávných časů veliké úcty; po
važováno jich za vítězná znamení, za
trofeje toho, jenž zvítězil nad hříchem,
smrtí a peklem. Oslavovaly se zvlášt
ními svátky, buď v čase postním neb
velkonočním. Tentokráte budeme uva
žovati o svatých hřebech, jimiž Kristus
Pán byl na kříž přibit. ]souť ony, abych
tak řekl klíčem k svatým otvorům ran
Krista Pána, znichž se rozlily proudy
milosti božské na hříšné člověčenstvo.

tyry spásonosná zřídla otevřely nám
hřeby svaté, na obou rukách a nohách.
Vidím je předobrazeny čtyřmi řekami:
Tigridem, Eufratem, Fisonem a Geho
nem, jež zavlažovaly rajskou zahradu.

Kniha soudců vypravuje o jedné
statečné ženě, jménem jahel, před—
chůdkyně udatné Judity, jak usmrtila
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zapřisáhlého nepřítele Israelitů — jme
noval se Sisara — a učinila jej ne
škodným, vrazivši kladivem velký hřeb
do spánků jeho. Pekelný Sisara, ďábel,
též byl hřeby učiněn neškodným, oněmi
hřeby, jimiž pochopové 'ruce a nohy
Spasitelovy prorazili. Byly to čtyry
hřeby, jakž jsem se již zmínil. i_Na
obrazich a křížích' jsou to obyčejně
tři hřeby; zkřížené nohy jsou upev
něny jenom jedním hřebem. Toto zo
brazení odpovídá sice dávnému zvyku,
je však málo pravděpodobno, protože
by to bývalo přece těžce šlo, obě nohy
jedním hřebem proraziti. Nicméně
možné to vždycky jest. Kříže z prv
ních století představuji Spasitele, jak
má každou nohu zvlášť přibitou.

Že měl Vykupitel býti na kříž přibit,
už proroci v starém zákoně předpo



věděli. Tak ku příkladu královský
prorok David v žalmu, v němž líčí
utrpení Spasitelovo tak zřetelně, jak
kdyby byl tam na Kalvarii stál, je to
žalm 2l.: Zbodli ruce mě a nohy mě
a zčetli všechny kosti mě. U Zacha—
riáše proroka čteme: Řeknou jemu:
Co jsou to za rány uprostřed rukou
tvých? A on řekne: Těmi jsem byl
zraněn v domě těch, kteří mne milo
vali. Patřiti budou na toho, jehož pro
kláli, a budou jej oplakávati, jak
oplakávaji prvorozeného.

Při křižování trpěl Spasitel zajisté
ta největší muka. Malý trn už působí
nevoli a bolest, vnikne-li trochu hlou
běji do masa. Co vytrpěli vojáci ve
vá'ce. byvše poranění koulemi a šrap
nely? Co vystál Spasitel, když ho na
kříž př.bili, a ty velke hřeby tři ho
diny v jeho rukou a nohou vězelyl
Proč to trpěl? Aby radost učinil za
ony četné hříchy, jichž se lidé rukama
a nohama dopouštějí. Ach, jak zneu
žívají lidé těchto údů! jak mnohá ruka
křivě pří'sahá, v neděli pracuje, bije,
usmrcuje a vraždí, páše smilstvo a
kradel Jak často jdou nohy po zapo
vězených cestách, na místa, kde nám
hrozí nebezpečí, kde nevinnost pocho—
vávah.

Zpytujme se, zdali jsou ruce naše
ještě neposkvrněné. Kdo smí vystou
piti na horu Hospodinova, táže se
žalmista, kdo smí státi na svatém
místě jeho? Kdo má nevinné ruce a
čisté srdce. Opravdu, jen takový sleze
nebeskou horu, na niž se rozkládá
nový Jerusalem.

Pilát umýval si ruce; nic mu to ne
pomohlo; ten strašný hřích, nespra
vedlivý rozsudek, nedal se žádnou
vodou smýti. Ne obyčejná voda, ale
voda slz kajícich očisti ruce od hříchů.
Litujme tedy srdečně všech svých hří
chů, jichž jsme se rukama a nohama
dopustili, patříce na bolesti, jež Pán
Ježíš trpěl na těch údech, a k nimž
my jsme zavdali příčinu. Mějme pevný
úmysl, rukou a nohou podle vůle Boží
užívati a jimi pokání činiti. Ruce nechť
se teď sepínaji k modlitbě, necht dá
vají almužnu; nohy nechť se sklánějí
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před velebnou Svátosti, necht klečí,
necht jdou .do chrámu Páně. Abychom
se před zneužíváním rukou a nohou
tím vice měli na pozoru, pamatujme
na onoho člověka v evanděliu, jenž
svázán na rukou a nohou vyhozen
byl do nejkrajnější temností, kde je
pláč a skřipění zubů.

Pán ježíš nechává se přibiti na dřevo
kříže, aby nám ukázal, jak velice nás
miluje. Do rukou svých zapsal jsem
tebe, tvrdí nám ústy proroka. jakým
inkoustem ? Červeným inkoustem, svou
drahocennou krví. Na věčnou památku
této své převeliké lásky podržel rány
na rukou a nohou. Vizte ruce mé a
nohy mé, já jsem to! Tomáše vyzval,
aby vstrčil prst do jeho ran. Teď je
v nebi ukazuje svému nebeskěmu Otci,
aby jej tím spíše pohnul k milosrden
ství vůči nám, hříšným lidem.

O, drahocenné rány, jež nám od
puštění a milost vyprošuji, jež nám
útulek skýtají v nebezpečenstvi dušev
ním, jež nám—nebe otvírají. Uctivejme
je každého času, obzvláště v tento čas
postní a každý pátek, modleme se
zavdy pět Otčenášů ke cti a chvále
pěti ran Krista Pána. Vezměme k nim
útočiště, když pokušení těžce na nás
doléhá, když nám nebezpečí hrozí,
když nás svět opouští, když nás ne
moc neb rána nějaká trápí, když tr
píme veliké bolesti. Odporučení se do
ran Krista Pána dodá nám útěchya síly.

Pohled na Krista Pána hřeby na
kříž přibitého nechť nás povzbudí,
abychom se dali přibit na kříž útrap
a naněm tak dlouho zůstali, dokud
se Pánu Bohu líbiti bude. Jsou lidé,
kteří léta, ba snad celý život nějakou
chybu neb nějaký bol ssebou vlekou,
mnoho roků s lože neslezou, jako
svatá Lidvina nebo známá německá
spisovatelka (pro děti) teta Emma.
Blaze jím, když v trpělivostí vytrvají.
Židě pokřikovali na Spasitele, aby
sestoupil s kříže, je-li synem Bo
žím; on to však neučinil, z lásky
k nám neučinil, neboť chtěl na kříži
zemříti; nebylo by dobré bývalo, kdyby
se byl od kříže odloučil. lpro nás by
nebylo dobře, kdybychom chtěli se



skočiti s kříže útrap. Pán Bůh ví, co
je nám k dobrému, co je nám k spa
sení našemu na prospěch. Nechceme
následovati levého lotra, jenž chtěl
dolů 8 kříže a konečně byl zavržen,
nýbrž pravého lotra, jenž chtěl se Spa
sitelem zůstati na kříži, a jako on,
chceme prositi Pána, aby na nás pa
matoval v říši své. Vytrvejme tedy
v útrapách jako Pán ]ežíš na kříž

přibitý; nereptejme a nestěžujme si na
utrpení, jež Pán Bůh na nás sesílá,
ale snášejme je trpělivě, dokud je
vtom vůle Boží; neboť jenom ten
bude Spasen, kdo vytrvá až do konce.
Třemi hřebyzavěsme se na Pána Boha,
vírou, naději a láskou; připomeňme
si to, patříce na tři hřeby pod jmé
nem ježíš.

W
Julius Br a c h:

Vznešená družina.

Svítál Hvězdy blednou. Jednu v dálce
pinie v úžasu provází. ——
Dlouhá karavana přichází.
V předu kopí Baltazara vládce!

Kníže stane! Kolem se rozhlíží. —

„Podivnoi Já že první přišel? ——
„Melicharíl“ — A již vstříc mu vyšel.
Oba s láskou druh druha prohlíží.

Nepozorován od noční strany
Kašpar k oběma se přiblíží.
Již zařehtal vysoký kůň vraný. —

Vznešená družina tu byla!
Proto s úctou každý pohlíží, —
vznešenost i jména tobě zbyla

W

Tajemství „svatého týdne“.

].

„Nebudu sloužitil“ Tak
znělo zvolání onoho ducha, který pro
svou vznešenou krásu zval se Luci
fer, zvolání, které „tajemství zloby“,
r e v o l u c i, prvně vyvolalo v říši
pouhých duchů. Bůh nepotřeboval
sice světa stvořeného, aby nabyl více
mocí a více krásy, nebot Bůh jest
dokonalý naprosto; ale stvořil
proto přece tento svět. A proč? „Bůh
stvořil jej pro své jméno, ke své cti,
ke svému zvelebení, ke své slávě“„

“ Stvořil jej však zároveň také proto,
aby tvorové, kteří jsou toho schopni,
byly blaženými. Tvorové tito měli cíl
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svého stvořeni p o znati, k tomu
dal jim Bůh r o z u m, měli v pokorné
poslušnosti d o b r o v ol n ý rn pod
robením sebe pod ideu stvoření urče
nou blaženost sobě z &slo u ž i t i.
A tu pojednou rušivý tón do souzvuků
mezi Tvůrcem a stvořením: Nebudu
slo u ž itil V jediném okamžiku byl
tvůrčí plán Boží otřesen: Hroznými
měly \býti následky slova toho pro
duchy odbojné. „Viděn byl satan, an
jako blesk padá s nebe“, tisíce by
tostí nešťastných strhuje s sebou do
hrazné záhuby.

Bůh stvořil člověka, aby porušený
ten soulad napravil. A co se stalo ?
Člověk, nejkrásnějšími dary na těle



Sv. Rodina.
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ina duši zdoben, milosti nadpřiro
zenou k tomu ještě takořka zahrnut,
a-by jen své vznešené úloze mohl
dostáti, člověk tento bije hroznou ra
nou do tvůrčího plánu, ranou, která
božskou lásku ranila až v nejzazší
j e j í h lo u .b i, poněvadž právě
u člověka svou všemocnou tvůrčí silu,
skoro možno říci, vyčerpala. Dá bel
nemohl snésti, aby tento tvor s v o u
vznešenou úlohu převzal a provedl
a proto zapustil s prohnanou ukrut
ností jed klamné domýšlivostí vsrdce
dosud zloby neznající tím, že Boha
hanebně pomluvil, člověka k zřejmé
vzpouře ponukl, a ejhlel zasaženo
smrtelně neblahým uštknutím tohoto
jedovatého hada pozdvihlo se ubohé
srdce lidské v zaslepené pýše proti
svému Tvůrci a chroptě posledním
smrtelným záchvěvemsvého
zanikajícího duchového života volá
člověk, že se to strašně ozývá po
všem tvorstvu, volá osudně v čiré
zaslepenosti: „Ani já Tin e c h ci
s l o u ž i ti !“

jako ničivá vichřice žene se toto
slovo po veškerém tvorstvu a pod
palčívým vanem tohoto „N e b u d u
sloužitil“ odumírá toto svému
Tvůrci. Dáblu se podařilo celý tvůrčí
plán porušití a v nivec přivésti. Pozdě
seznával člověk hrozné důsledky svého
skutku, že totiž kletbu Boží uvalili
zároveň také na všechno tvorstvo
ostatní,Čest a sláva Boží byly,
pokud to záleželo na člověku, otře
seny, k vině prvotně přistoupila nová,
neskonale velká, totiž h ří c h, který
jako divoká bystřina pustě se rozlil
po veškeré zemi a ničil všecko, všecko,
všechnu víru, dobré mravy, myšlenku
na spravedlivého Boha, na peklo, po
chovávaje ve svých kalných, špinavých
vodách. Marně byly všechny záchranné
snahy člověčenstva v těchto špinavých
vlnách, ačkoliv mu věčný Slitovník
nejednou chtěl nabídnouti ruky po
mocné. Poslal na ně potopu, dal mu
přikázání: „To čiň a unikneš záhubél“
než opět a opět dralo se následkem
odvěké kletby lidstvu na rty vzdorné
„Nebudu sloužitil“ A byťi po

zdvihlo se čas od času z toho kalu,
poněvadž se jedné jeho části přece
stále dostávalo v ustavičně se opaku
jících a stále určitěji vystupujících za
slíbenich kýženého Vykupitele, ve vele
kněžství a prorocích mocných pobídek
i opory, zůstávala nicméně v platnosti
stará kletba a posupně svrhoval ďá
b el také tu jednu část opět a opět
s pevného místa blažené opory do
rozbouřených vln všeobecné zkaže
nosti, a již počínal se 'domnívati, že
se mu zhoubné jeho dílo zcela po
dařilo, když židé a pohané v nejvyš—
ším stupni zloby a zaslepenosti ukrutně
přibili na dřevo potupy Toho, který
proto přišel a se narodil, aby je za
chránil.

Než právě v tomto okamžiku byla
moc!“ďábla zlomena. Špinavé vody
mizely pod teplými paprsky slunce
božské slítovnosti a nový život pro—
budil se v srdci lidstva. Clověk by
nebyl nikdy vlastní silou vinu, kterousvobodným rozhodnutím
na se uvalil, mohl shladití, nikdy by
nebyl mohl sám ze sebe čest a
slávu Bohu povinnou Bohu navrátiti
a vzdátí, nikdy by také nebyl s á m
z e s e b e porušený soulad napravil,
nikdy také ránu neblahého onoho pe
kelného uštknutí sám ze sebe vyhojíl.
Bůh sám nalezl ve spojení Božství a
člověčenství v jedné božské osobě,
ježíše Krista prostředek, kterým tvora
opět k sobě přivinul.

Nemělo však býti snadným toto dílo
Vykupitelovo. Provedl je jen úmornou
námahou.

Od toho okamžiku, kdy Syn Boží
„sebe samého zmařil, přijav způsobu
služebníka, ku podobenství lidí učiněn
a v způsobu nalezen byl jako člověk“
(Filipp. 2, 7.), od toho okamžiku začal
pro něho život plný boje, život straš
ného zápasu s temnými mocnostmi až
do toho času přemocného pekla,
život ustavičně oběti, který
teprve tragický konec měl míti ve
chvíli, kdy se dřeva kříže z úst se
smrtí zápasícího Boha-člověka v smr
telném chrapotu vydralo se známé
„Dokonáno jest!“ a přehořkou,
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strastiplnou smrti dovršeno bylo těžké
dílo vykoupení všeho světa.

Nikdy by nebyl mohl člověk vyko
nati'dostatečné pokáníza svůj
zločin, kdyby se s ním nebyl spojil
sám Bůh, aby se'tak jeho skutkům
dostalo pečeti nekonečnosti a božství,
čímž nabyly skutky ty v očích uražené
božské Velebnosti ceny a hodnoty
rovněž nekonečné.

Bezděky vtírá setu myšlenka, s ja
kými asi city vroucich díků a bezměrné
oddanosti přijme hříšné, po vykoupení
bažící a touhou po Vykupiteli sebe
stravující lidstvo, s jakými to asi city
přijme kýženého Vykupitelel'

Nežl jaké se tu rozevírá divadlo!
Národ, který si Bůh zvláště byl vy
volil za svůj, lid, který i přes časté
i veliké odpady znovu byl vždy přijít
do náručí božské milosrdnosti a láskou
opravdu b o ž s k o u vpravdě zahrnut,
lid tento zamítá toho, který přišel ho
jen zachránit; a nedosti na tom! on
se bouří, ponuknut pravdu Kristovu
tušícím ďáblem, proti jeho učení,
v ďábelské zlobě usiluje se ho zmoc
niti a sotva se tak stalo, vláčí jej od
soudce k soudci, aby jen nějak výrok
odsouzeni vymohl. Konečně zdaří se
řariseům a hříšnými penézy podpla
cenému lidu, zastrašiti římského vla

daře, když i tento poha'n marně se
byl pokoušel pohledem na nelidsky
zbičovanéhoBoha-člověka po—
hnouti zuřící smečku k citu lidskosti
a soustrasti. Pohled na krev právě
naopak roznítil lid ke zběsilé až zuři
vosti, Israel stává se_tygrem, jehož
pohled na krev dráždí jen ke stále
žiznivějši lačnosti; chce se vykoupati
v krvi nenáviděného. ——V osudné za
slepenosti a v šílenství volají — a
křičí spolu jistě také dětí a starci 
„U k ř i ž u j, h o !“ Vždy větší stává se
rozlicenost a s očima krví podlitýma,
pěnu zaslepené zuřivosti na horkých
rtech, volaji a křičí znova: „Vezmi,
vezmi, ukřižuj hol“ „Krev
jeho na nás a na naše synyl“

A Boho-člověk? „0 b ě t o v á n
jest, poněvadž sám chtěl.“
V tom záleží veliký výkupný skutek
Kristův. Co by byla zmohla zuřívost
pekla a vztek popuzené luzy proti
jedinému hnutí vůle božského trpitele!
AleOn „obětován jest, poně
vadž sám chtěl.“ V lůněnejsv.
Trojice uvolilo se Slovo od věčnosti,
že zaplatí výkupnou cenu za velikou
vinu svedeného lidstva, že se stane
smírnou obětí za člověčenstvo

,na své vlastní vykoupenínedo
stačující. (Pokrač)

W
Julius Bra ch:

Hvězda na poušti.

Nuž tábor rozložení Sneseny stany.
Melichar na hvězdu pohlíží,
opět se kolkolem rozhlíží,
zkoumaje obzor kol na všechny strany.

Spokojen vrátí se. A hvězda stoji!
Baltazar popatři s úsměvem,
pobidne Kašpara pohledem:
Všechny tři myšlenka jediná pojí!

Sneseny dary! Nádheru forem,
pinie duší svou vpíjí,
kamenů drahých, všech barev kolem!

Od této chvíle nadzemskou vpíjí,
pinie spanilých forem,
nádheru drahou, k a m e n y míjí!

W
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Obrázky z katolických misií.
Podává Maximilian W e in b e r g e r.

Jak naši misionáři žijí. — Cestovní
obrázky z misií.

Za našich časů vešlo cestování do
módy. Cestuje se mnoho, v létě, ano
i v zimě, cestuje se pro zábavu anebo
za příčinou zotavení po úmorné du—
ševni práci. V této příčině je cestování
pro t ho, kdo má s dostatek peněz a
času, velkým dobrodiním. Cestovatel
vrací se domů osvěžen na těle i na
duchu a dává se zase s chutí do práce,
kterou mu určilo jeho povolání.

Také katoličtí misionáři cestují. Ale
mezi cestováním a cestováním je velký
rozdíl. Misionář necestuje ani pro zá
bavu anebo na zotavenou, ale koná
cesty apoštolské, které nejenom bývají
namáhavé a obtížné, ale přečasto i s
nebezpečenstvím života spojené. Do
kladem stůjtež zde následující příklady.

Pěšky přes africkou horskou
bystřinu.

Ve svých zprávách o své visitační
cestě ve Východní Africe vypravuje
opat Norbert Weber tuto příhodu:

Šťastnědorazili jsme po namáhavých
pochodech mokrým rákosím a všichni
promoklí k osadě Mponda. Přišel večer
a s večerem snesla se nad námi hrozná
bouře, jaké v tomto ročním, tak řeče
něm zimním počasí nejsou zde nic
řídkého. Pršelo jen se lilo. Bouře při
nesla nám nové nebezpečenství. Naši
nosiči byli tak vyhladovělí a následkem
toho unaveni, že nemohli dále a nám
nezbývalo, než před Mpondou se za
staviti. Ale zatím, co jsme odpočívali,
byla nám další cesta zatarasena. Před
námi proudila rozvodněná řekaLohom
bero, jejížto vody stále stoupaly a
břehy na dva kilometry daleko zato
píly. Ráno následujícího dne byla celá
krajina jedno jezero. Těšili jsme se,
že do poledne voda opadne, ale na
opak, voda stoupala vždy výš a výš.
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Co nyní? Měli jsme zde uváznouti a
pojíti hladem? Nebezpečenstvl bylo
veliké a tu jsme se odhodlali přebro
dití se přes řeku.

Nejprve bylo nám broditi se zato—
penou krajinou. Naše nohy uvázly co
chvíle v bezedných. bařinách, brzy za
padaly v dírách od hrochů v měkké
půdě vydupaných, brzy klopýtaly o
trámy a prkna, zbytky to dlouhého
mostu, který kdysi oba břehy řeky
v těchto místech spojoval, ale před
nějakým časem za jarní povodně se
sřítil, brzy chytaly se za úponkovité
rostliny, které se okolo noh omotávaly
a chůzi náramně stěžovaly. Konečně
s velkou námahou dopracovali jsme
se k řece samé, která šumic hrozivě
s děsnou rychlostí před námi proudila.
Několik výstřelů z pušek zaplašilo
krokodily na kořist číhající. Potom
přeplaval se na druhý břehsilný černoch
nesa na zádech dlouhé “lano, spletené
z provazů našich stanů a přivázal je
k silnému stromu. A nyní pustili jsme
se do rozvodněné řeky. Držíce se lana
šoupali jsme se ku předu, ale dlouho
to trvalo, než—lijsme byli všichni na
druhé straně. ,

Takové a podobné cesty, když na
stala doba dešťů, která zde místo zimy
zastupuje, nejsou řídké. Celé týdny
brodí se misionáři ve vodě a blátě,
kdykoli jest jim jíti do vzdálených škol,
anebo na křesťanské cvičení do vzdá
lených osad, anebo k nemocným. Celé
týdny nemají na sobě suchého šatu
a prádla a suché obuvi a v malém
cestovním kufříku, který za misionářem
vleče jeho nosič, všecko následkem
dlouho trvající vlhkosti plesniví a re
zaví. Ato všecko trvá tak dlouho, až
doba dešťů přestane a žár tropického
slunce všecky bařiny vysuší a cesty
jakž takž učiní schůdnými.
Misijní sestra ve sněhové vichřici.

Světj— píše zpravodaj jedněch ve
likých amerických novin -— oslavuje



své tak řečené hrdiny a staví jim
pomníky, zatím co se denně kolem nás
ubírají hrdinové a hrdinky a my toho
nepozorujeme. Bez hluku jdou za svým
cílem aina jejich hroby se zapomíná
a neví se ani, kde leží. Tato myšlenka
připadla mi na mysl, když—jsem před
nějakým časem se dvěma uršulinkami
se sešel, které se v průvodu čisto
krevného indiánského děvčete ubíraly
do Washingtonu. Než tyto ženy vstou
pily do řádu, vyrostly ve vzdělaných
kruzích a byly zvykly příjemnému
.a více méně pohodlnému životu. A
jaký byl život jejich od toho okamžiku,
kdy uposlechly hlasu Kristova: „Chce
lí kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám,
vezmi křížsvůj a následuj mne“? Vkruté
zimě a za nevylíčitelných útrap bydlely
v nejdivočejších krajinách Skalného
pohoří ve srubech „z kmenů na hrubo
otesaných, aby u 9000 dítek Indiánů,
na ohromném území roztroušených,
zastávaly místo matek, pro ně vařily,
praly, žehlily a jejich šaty zašívaly.

A jakých dobrodružství tyto misijní
sestry v tamějších pustinách zakoušejíl
jednu z obou těchto sester překvapila
jednou v takové pustině noc. Povoz
se polámal a koně prchli. Vozka po
ranil se “pádem s vozu tak, že sotva
mohl chodití. Nastala tmavá noc a v dáli
ozýval se štěkot šakalů. Sestra a vozka
vydali se na zdařbůh na cestu pěšky,
aby se dostali k nějakému lidskému
obydlí. Pracně a s velkou námahou
urazili několik mil cesty, když najednou
slyší. jakoby klusot koňský. Byla to
smečka šakalů, kteří už zdaleka kořist
větřili.

Ve své úzkosti vzala sestra úto
čiště k Marii Panně & volala k ní
o pomoc. A hlel jako hrůzou pora
žena smečka šakalů_se náhle obrátila
a přes blízké návrší utekla.

V pustinách amerických žijí se svými
stády jízdní pastýři, jménem kovboy.
jsou to divocí lidé, ale jinak poctiví.
Nápadná je úcta a něžná pozornost,
s jakou se k misijním seStrám chovají.
Když se s nimi náhodou v pustině
setkají, když na př. sestry bouře a ne
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pohoda vůbec překvapila, zvou je do
svých srubů a říkají: „Hoši, musíme se
pro sestry postarati o něco k jídlul“
a když se tak stalo, vystěhují se z chaty
a ponechají ji sestrám a sami si venku
nějaké přístřeší najdou. Oni vidí vkláš
ternicích něco nadlidského, andělského.
A přece nejsou obyčejně tito suroví lidé
katolíky. Anebo stává-li se, že společně
se sestrami tutéž cestu konají a pozo
rují, že se sestry chtějí modliti, pak
přestanou se baviti a šeptají si: „Ticho,
sestry se modlil“

Po řece nahoru do temného dílu
světa.

Denní zápisky jistého misionáře
v jižní Africe líčí nám namáhavou
cestu po řece Zambesi, kterou tři mi
sionáři vykonali za svou vzdálenou
stanici. V zápiskách čteme:

„O třech hodinách odpoledne jsme
vypluli. Mužstvo naší bárky pozůstá
valo z 10 veslařů, 3 misionářů kněží,
] misijního bratra, 1 kormidelníka
a ] černého výrostka. Lodní zpěv
veslařů možná že se v dáli pěkně vy
jímá, ale na blízku může býti i pro—
tivný. Myslete si, že slyšíte u samého
ucha hrubý a často falešný hlas před
zpěváka, jejž potom celý sbor černo
chů opakuje a můžete si představíti
útrapu mého sluchu.

První noc rozhodl jsem se přeno
covati na břehu, ale hovor našeho
černého mužstva, táborový oheň a jím
přilákané moskyty činily spánek ne
možným. Bděl a bojoval jsem až do
dvou hodin a teprv potom všecek vy
sílen jsem usnul. Ale již o 4 hodinách,
když byla rosa můj oděv promočila,
zanesli mne černoši na svých ramenou
močálem nazpět ke člunu a pak jsme
pluli dále proti řece.

Zastrašen zkušeností první noci
umínil jsem si přenocovati na člunu.
Ale upadl jsem, jak říkáme, z bláta do
louže. Na tu noc tak snadno nezapo
menu. Moskyty mne tak dopravily, že
jsem vypadal jako člověk, jenž pro



dělal prudkou zimnici. To bylo bzu
čení, šumění a pištěni ve všech toni
náchi Po celou noc neměl jsem ani
minutky pokoje a ráno cítil jsem na
celém těle svědění a pálení, po
cházející od ostrých kousadel ne

odbytného hmyzu.
rána.“

Dodatek. Konečně, dosáhnuv po
trapné plavbě svého cíle, zemřel hr
dinný pisatel tě'chío řádků po několika
týhodnech vysilením.

Byl jsem jedna

W

Bl. Anna Maria Táigi.
Napsal JanTag liaf erro.

4. její úcta nejsvětější Trojice.

Že Anna Maria již záhy se povznesla
kvýšinám nadpřirozeného života, do
kazuje její úcta tajemství nejsvětější
Trojice, již měla od prvních dob, co
se obrátila. jistě zasluhuje toto veliké
a vznešené tajemství klanění a úctu
všech křesťanů, poněvadž je první
všech tajemství, zřidlo a cíl všech

'ostatních. Jednak učí zkušenost, že
i zbožné osoby zřídka dospějí k těmto
výšinám. Ucta tohoto tajemství je vy
hrazena nevšedním duším, které mají
odvahu a velkomyslnost vystoupiti
vysoko, aby rozjímaly hloubky jednoty
našeho Boha v Trojici osob přes stíny
víry jako tváří v tvář. Anna Maria se
stupovala, jak již řečeno, od vzneše
nosti vnitřního rozjímáni k prostým
pobožnostem.

Svědek jeden dí: „Anna Maria ctila
zvláště tajemstvi nejsv. Trojice a každé
božské osobě zvláštní úctu prokazo
vala. Obětovala Otci nebeskému dra
hou krev jeho Syna, aby mu děkovala
za stvoření a jiné dobrodiní; zvláště
ji obětovala na obracení hříšníkův a
rozšíření sv. víry.Prosila Syna pro jeho
práce a utrpení, aby rozptýlil temnosti,
v nichž žijí bludaři, židé a nevěřící;
ku denním modlitbám k Duchu sva
tému přidávala zvláštní devítidenní
pobožnosti, a prosila ho, 'aby obnovil
tvářnost země a lásku udělil všem,
kteří žijí v nevoli hříchu; prosila
vroucně, aby plamen svého ohně ne
beského zapálil vsrdcích všech, zvláště
pak v srdcích kněží. Navštěvovala
často chrám nejsv. Trojice, aby se
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tam zvláště modlila za křesťanské
otroky, kteří úpí pod jhem nevěřících.
S modlitbou spojovala zvláštní kající
skutky, konané kromě obvyklých, pak
i tělesné mrtveni, prodloužené posty
a pouti bosky vykonané k sv. kříži u
sv. Pavla. Všecky listy, jež psala, za
čínala ve jménu nejsv. Trojice; když
ji prosili, aby navštěvujíc nemocné,
nad nimi udělala sv. kříž, aneb se jich
dotkla obrázkem Panny Marie, jejž
na srdci nosila, vždy uctivě vzývala
nejsv. Trojici, aby zásluhami nejsv.
Panny dosáhla žádané milostí. Horli
vost její víry způsobila mnoho pře
kvapujících uzdravení, jež očití svěd
kové dosvědčili. Žádali-lí její přímluvy
v záležitostech spletitých, vzývala též
nejsv. Trojici, aby se jí dostalo ký
ženého výsledku. Pánu se líbila tato
dětská úcta své služebnice i ráčil ji
ve své dobrotě k tomu povzbuditi.
Když se modlila jednou v chrámě
P. Marie vítězné před oltářem, na němž
byl obraz nejsv. Trojice, slyšela u vy
tržení hlas božského snoubence, jenž
ji zval k úctě tohoto velikého tajemství.

5. Její úcta k božskému Spasiteli.
Vedle nejsv. Trojice zaměstnával Pán

ježíš, sladký Spasitel světa, ducha
i srdce horlivé Anny Marie. Poznala,
že v tajemství vtěleného Boha je skryta
celá hloubka křesťanskéhonáboženství;
cítila v duši své, že Pán Ježiš, syn
Otcův a Panny neposkvrněné, na zemi
je původcem vykoupení a dokonánim
veškeré Spravedlnosti, že je tak jako
srdce pro tělo lidské, pro celé tvorstvo



středem, původem a pramenem života,
jeho sílou, jeho Spásou; a že Pán Ježiš
to je, z jehož svaté studnice a slavných
zřidel čerpati musí všeliký tvor, jenž
dýše pravým životem.

Anna Maria odhodila smýšlení sta
rého člověka a žila v přítomnosti svého
požehnaného Vykupitele. Blaze tomu,
kdo opět nalezl Pána ježišel Blahosla
vený, praví Následování Krista, kdo
chápe, co znamená ]ežíše mílovatí a
sebou pro Boha opovrhovati. Anna
Maria zakoušela toto málo známé

štěstí a odevzdala se ochraně toho,
jenž pravil: „Já jsem světlo světa, já
jsem cesta, pravda a život.“ Milovala
Ježíše jako svého Pána a Boha, jako
svého Otce a přítele, svou spásu a
naději. Pán Ježíš byl jí světlem, vůd
cem, životem; stala se učenicí, aby
se učila jenom o ježíší, služebníci,
aby jenom jemu sloužila, nevěstou, aby
jemu náležela, živou obětí zápalnou,
aby byla mu úplně podobnou.

(Pokrač.)

W"

Různé

Úmrtí. Velkou ztrátu utrpěl Apošto
lát sv. Cyrilla a Methoda ú m rtí m
jednatele P. Ad.Jaška, který
zemřel na apoštolských cestách svých
v Americe v Clevelandě a tam 11. ledna
1923 pochován. Odpočívej v_pokoji!

Kolik cihel odneslo _seletos (1922)
na sv. Hostýn? Cteme o tom zprávu
v „Kólnische Volkszeítung“, že první
cihlu nesl sám moravský metropolita
dr. Stojan. Celkem za léto vyneslo
se na horu 27.000 cihel. Jistě počet
pěkný. Byl by dovoz tolika cihel Ma—
tici stál pěkný obnos peněz. Náš lid
je opravdu obětavý. To však vykonal
lid z venkova, měštácí jich mnoho
nevynesh.

Karel Havlíček Borovský — mí
nistrantem. „Nové illustrované novi
ny“ z 9. dubna 1921 přinášejí obrázek
oltáře v kapli fary borovské, kde často
Havlíček přisluhoval a mínistroval při
obřadech církevních svému příteli —
faráři Brůžkoví. Též z jiných episod
z jeho života je zcela zřejmo, že Ha
vliček byl daleko blíže nám než oněch,
kteří si dnes jeho hesla přivlastňují
a_farizejsky hlásí se za české vlastence.
Ci myslíte, že by některý z těch ctitelů
Havlíčkových byl by dnes ochoten
římskému knězi ministrovat?

Benediktinské opatství v Trevíru
obnoveno. Benediktinské“ opatství

zprávy.

sv. Matouše v Trevíru bylo roku 1802
zrušeno. Nyni sv. Otcem Piem Xl.
zvláštním brevem bylo obnoveno. Dne
22. října 1922 uvedeno bylo 8 kněží
a 4 laikové-bratři biskupem drem Bor—
nowanzem do starobylého kostela.
jinde se kláštery obnovují, u nás by
je rádi zavírali, nebo sektáři zabírali.

Sebevraždy v Čechách, na Mo
ravě a ve Slezsku. Sebevražd ve
větších městech Cech, Moravy a Slez
ska v prvé polovině roku 1921 přibylo.
V letech 1911—1913 bylo v Čechách
3208, na Moravě 2444 a ve Slezsku
247'8 sebevražd na l,000.000 obyva
telů. V první polovině r. 1921 bylo ve
větších městech moravských 2590,
v městech slezských 173'1 sebevražd
na l,000.000 obyvatel, což činí průměr
481'0 sebevražd na l,000.000 obyvatel.
I když uvážíme, že sebevražednost ve
městech je větší než na venkově, přece
jenom je číslo z měst českých povážli
vě vysoké, blížíc se velmi číslům země
s největší sebevražedností.

Světové anglické imperium &ka
tolicism. Světově anglické imperium
čítá 435 milionů duší. Z toho je
13,8l4.000 katolíků (32 procent) ato
5,923.000 v Evropě, v Asii 2,3I6.000,
v Africe 582.000, v Amertce 3,762.000,
v Australii 1,300.000. Ostatní jsou
anglikáni a protestanté.
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Oxfordský kongres anglikánský,
slaveny koncem r. 1921, měl výsledek,
že jest úmyslem zahájiti velikou misii
v Anglii. Anglikánští duchovní i laikové
v každém městě chtějí konati misie.
Jak sděluje Angl. katol. korespondence,
chtějí bratří anglikánští, žijící dle ře
hole sv. Františka, kázat denně na
schodech bursy londýnské v hodině
obědu. V Anglii se jeví silný proud
pro obchod i průmysl. Jeden jest ne
katolický, druhý katolický, ale přibírá

vlastně na základě, jak jej položil
Lev Xlll. ve své pamětihodné Encyklíce
Rerum novarum. Pravda nás musí
spasui

(Díkůvzdání).
Neskončené díky budtež vzdány

božskému Srdci Páně a neposkvrně
nému srdci Marie Panny a sv. Josefu
za ochranu a pomoc ve všelikých bo
lestech a strádáních mých.

i nekatoliky, oba proudy však pracují

©

Obětování denního úmyslu.

Pane gežíši Kristel Ve spojení s božským úmyslem, za kte 'm Ty sám nazeminejsv. rdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. vátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonáni světa, obětují Tobě celý
dnešní den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv.
Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky,
všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou
za den, Lev Vlll. S. Congr. lndulg. 12.prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. 11).

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
slavně panujícího sv. Otce Pia XI. a na všechny úmysly,jež dopo
ručeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátujmodlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce! Srdce
Ježíše a Marie! Zachraň církev, vlast naši a národ náš československýl O sladké
Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme—lise to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

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

Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Od—
pustky 100 dní jednou za den. Lev Xlll. r. 1891.)

Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!
Heslo apoštolské:Bože chraň papeže Pia Xl.
Úmysl v b ř e zn u: 1923: Posvátnost stavu manželského.
Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.AMA“MMMMMMMMAMAMAAA—MMMMAMAAMMMA
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ŠKOLA
BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ

ŘOČ.LVll. | BRNO,1.BŘEZEN1923. | ČÍSLOS.
O Srdce Ježíše, ty šípy lásky svojí jen hojně vysilej sem do rodiny svojí, ať sluhů Tvých

se ztráví jimi hrud, Ty Srdce Páně naší láskou budl

Posvátnost manželství.
(Hlavní

Veliký nastal rozvrat rodinného ži—
vota po převratu v naší'českosloven
ské republice. Zavinily to nové zákony,
povolující manželské rozvody a zavá—
dějící občanské sňatky bez rozdílu
vyznání náboženského. Tímto ustano
vením zasazena smrtelná rána životu
rodinnému, manželství znehodnoceno,
znesvěceno, sníženo na pouhou smlou
vu občanskou. A přece jest a zůstane
manželství v církvi katolické skutečnou
svátosti, jak di 'sv. Pavel: Tajemství
toto veliké jest, ale v Kristu a církvi.
Docela jinak uzavírají snoubenci sňatek.__
manželský, když jsou sobě vědomi,
že sňatek jejich je “posvátný, nerozví
žitelný, posvěcený milostí Boží, aby
povinnosti své jak manželé svědomité
plniti mohli a byli základem nové
křesťanské rodiny. Proto se připraví
též na tuto velikou svátost křesťan
ským naučením, hodným přijetím svá
tostí pokání a nejsv. Svátosti oltářní.
Jaký to rozdíl veliký mezi sňatkem
církevním a mezi občanskými Man
želství má původ svůj od Boha sa
mého. Stvořiv Bůh prvního člověka
Adama, stvořil mu pomocnicí ženu
Evu a požehnal jim řka: Rosttež a
mnOžte se a naplňte zemi. Tímto“ po
žehnáním posvětil Bůh všechna man
želstva, kteráž dle ustanovení Božího
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úmysl.)

a církve Kristovy bývaji uzavřena.
Proto bylo již ve Starém zákoně man
želství považováno za svazek svatý.
Tím více musí manželství pokládáno
býti za posvátný svazek v Novém
zákoně, když Pán ježíš netoliko vrátil
manželství jako původní svatost, ale
povýšil je za svátost, skrze níž bývá
Snoubencům zvláštní udělena milost,
aby povinností stavu svého věrně
plnili, v lásce a věrnosti spolu až do
smrti své vytrvali ve společném ži
votě rodinném. A protož co Bůh spojil,
toho člověk nerozlučuj, praví Spa
sitel náš. Sv. apoštol Pavel mluvě
o manželství praví: Těm pak, kteří
v manželství jsou, přikazuji ne já, ale
Pán, at manželka od muže neodchází;
pak-li ale odejde, at zůstane nevdaná;
a muž manželky své nepropouštéjl
Ano manželství křesťanské jest obrazem
duchovního spojeni Krista s církví
jeho. Z toho všeho vysvítá posvátnost
stavu manželského. O tom svědčí pro
hlášení papeže Pia IX., když pravil-z
každý katolík ví, že manželství jest
v pravdě a skutku jednou ze sedmi
Kristem ustanovených svátosti Nového
zákona a že tudiž nemůže býti mezi
věřícími manželství, které by zároveň
nebylo svátostí a že každé jiné SpO
jení muže se ženou mimo svátost jest '



ohyzdným a záhubným souložnictvim,
jež od církve je výslovně odsouzeno
a že následovně svátost od smlouvy
manželské nikdy odděleno býti ne
může.“ Kdo mimo církev katolickou
manželství uzavírá, pohrdá Božím
ustanovením, pohrdá svátostí velikou
a tím uvaluje na sebe i na rodinu
hřích, kletbu Boží. Mnozí tak činí
z nevědomosti, jindy zlehkomyslnosíi
a opět jiní ze zlomyslností a ze vzdoru

proti církvi Kristově. U těch a takO
vých zahynula víra a poslušnost
k Bohu. Ti at připíšou sobě samým
vinu a tresty Boží. Protož zachovejte
v sobě pevné přesvědčení o posvát
ností stavu manželského; uzavírejte
manželství dle ustanovení Božího a
sv. církve katolické, abyste účastnými
se stali veliké milosti a hojného po—
žehnání Božího & tak sobě připravili,
šťastnou a spokojenou budoucnost.

mů“

JuliusBrach:
Vyznání.

Slunce jihu po obloze sálá. —
Apoštolé Pánu u nohou.
„Věřím, Synu Boží, v slávu Tvoul“
Duše Petra klaněti se jala. '

„Ty jsi Petr !“ zněla Páně chvála.
„Na té skále vzdělám církev svou,
již brány pekla nepřemohoul“ —
A tvář Páně leskem slunce plála.

„V ochranuvtvou dávám ovce miléi“
„Miluj je, jak miluji já sám! —“
„Mir a pokoj vám od této chvíle!“

„Oblohy a země krása zhynei“
„Vůle Otcel — Ducha sešlu váml“ —
„Amen, pravím, „Slovo , nepomine !1%,-, _

Co jsem psal-; psal jsem.
Svatopostni úvaha. Dle Dra. Em. Veitha podává lgnát 2 h á n ě ].

Nepřátelé Kristovi, mezi něž patřili
především zákoníci, velekněží, tari
seové a starší lidu, neodepřeli si
právě ďábelské radosti doprovoditi
ležíše, ke smrti kříže odsouzeného, až
na horu Kalvarii„ Byli svědky jeho
největšího ponížení. Stojice pod křížem
posmívali se mu. Ale jediný pohled
na tabulku, kterou kázal přibíti na
kříž Pontský Pilát, způsobil, že byli
nesmírně uraženi ve své domýšlivosti.
jak byl „zvyk, bylo napsáno na ta
bulce, proč byl ježíš odsouzen? Pilát
sám nápis sestavil. Evandělista sv.
]an píše: „Bylo pak napsáno: ježíš
Nazaretský, král židovský. Bylo pak
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) ,. .
to napsáno hebrejsky, řeckya latinsky:
[ řekli velekněží židovští Pilátovi.
Nepiš: „král židovský“, nýbrž on řekl:
Jsem král židovský. Pilát odpověděl:
Co jsem psal, to jsem psal.“ jan
19, 19—22.

Za panovánikrálejudskéhojoakima,
stalo se slovo toto k jeremiášovi od
Hospodina, řkoucí: Vezmi svitek knihy
_a zapíšeš do ní všecka slova, kteráž
jsem mluvil tobě proti lsraelovi a
_ludovi a proti všechněm národům.
Tedy zavolal ]eremiáš Barucha, syna
Neriášova: i napsal Baruch z úst
jeremíášových všecky řeči Hospodi
novy, kteréž mluvil k němu, do knihy.



Předčítali z ni v chrámě. Oznámili
králi, “co se v knize předčítá. Roz
kázal, aby. mu ji donesli. Když se
tak stalo a přečítali mu z ni a pře
četli tři listy nebo_čtyři, rozřezal ji
král nožíkem písařským a uvrhl do
ohně, až spálena byla všecka kniha
ohněm, kterýž byl .na ohnisku. Král
chtěl potrestati jeremiáše i Barucha,
kázal je hledati, ale zmizeli. lstalo se
slovo Hos'podiraovo k ]eremiášovi pro
roku, když spálil král knihu a řeči,
kteréž byl sepsal Baruch z úst Jere—
miáš tvých, řkoucí: Vezmi zase knihu
jinou, napiš do ní všecky řeči prvnější
a nadto přidáno jest řečí mnohem
více, než jich bylo prvé._lerem. 36, 1 —32.
Byla v této nové knize proroctví a
napomenutí mnohem obšírnější, mezi
jiným oznámena také zkáza města
Jerusaléma. Jeremiáš mohl o sobě
říci a užití slov, která později vyřkl
Pilát: „Co jsem psal, to jsem psal.“

Knihu, již psal Baruch a _leremiáš,
kterou můžeme srovnati s knihou,
kterou vložil Bůh jednomu každému
z nás do našeho nitra. Jest to své
domí. I—lodití je do ohně, zničiti je
nelze, bývá někdy také prorokem,
napomíná, varuje, pláče, je neumdlé
vajícim písařem, který vše zazname
nává. Může býti na čas ohlušeno,
do pozadí zatlačeno, ale utlumiti je
naprosto nelze.
mnohem obšírněji, nač člověk za
pomněl, obživne & přibyly ještě další
poklesky. Tertulian piše; „Svědomí
může býti zatemněno, neboť není
Bohem, nemůže však býti zničeno,
protože jest Bohem uděleno.“ Písmo
svědomí'jest nezničitelno, hlásá totéž,
co napsal Pilát: „Co jsem psal, to
jsem psal.“

Zůstaňme při tomto obrazu knihy.
Můžeme totiž mluviti o knize zákona
božského, který všichni známe a podle
něhož jednou budeme souzeni. Tento
zákon i zákon v našem srdci mají
stejného původce, jsou psány rukou
Boží.V obou jest karaktér
i věčnosti, nepopiratelně pravdy.
Když pak jednou budou oba tyto zá
kony srovnány a oproti sobě posta
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Pak píše znovu aj,

veny, bude seznáno, kdo zaslouží,
aby zapsán byl do knihy života. Ve
Zjevení svatého jana čteme o posled
ním soudu: „I otevřely se knihy, též
jiná kniha byla otevřena, to jest (kniha)
života a mrtví byli souzeni ztoho,
co bylo napsáno v knihách, podle
skutků svých. A kdo nebyl nalezen
zapsán v knize života, byl uvržen do
jezera ohnivéh0.“ Zjev. 20, 12, 15.
Protože,jak míní velký učenec Suarez,
požaduje se u soudu o lidských skut
cích dvojitá vědomost, totiž vědomost
zákona čili práva a vědomost skutků
čili činu, zdá se, že je proto potřebí
více knih. V jedněch jest zaznamenán
zákon, v jiných jsou zaznamenány
skutky lidské, či životopis jednoho
každého čloxěka.

Knihu božského zákona známe
všichni, bude jednou také ukázána
všem lidem, nebot „přišel Hospodin
odrSinaje, zasvitil z pohoří Faran,
s ním tisícové svatých: v pravici jeho
byl ohnivý zákon“; Dt. 33, 1. Tato
kniha „popsána jest uvnitř i vně, za,
pečetěna jest sedmi pečetmi“. Zjev.
5, i, od tisíciletí otevřena jest všem
lidem, jmenuje se výlučně Písmem,
o svědectvích, která jsou v něm ob
sažena, říká se „psáno jest“. Mnozí
však čtou je bolavýma očima, nevidí
dobře, vykládají si je sami a nikoliv,
jak předpisuje svatá církev, proto na
pomíná svatý Matouš: „Kdo čte,
rozuměj“. Mat. 24, 5. jsou také lidé,
kteří činí zlé a odvolávají se na Písmo.
V den posledniho soudu přesvědčí se
svědomí každého člověka, jak měl
této knize rozuměti. Svědomí vydá
svědectví o zákonu, jenž jest v ně
vepsán, čímž se vyrozumívají jiné
knihy v mnoha výtiscích. jsou v nich
obsaženy skutky, myšlení, řeči, tužby
každého z lidí.

K vysvětlení těchto obrazů poslouží
následující příklad o nevědomci ho
chovi v Peru. Evropan tam bydlící
poslal příteli košíček ovoce; přiložil
dopis, v němž bylo vše popsáno.
Hoch dostal na cestě chuť na ovoce
a něco z něho snědl. Když je ode
vzdal, přečetl si osadník dopis, krcutil



hlavou a ptal se, kde jest ještě ovoce,
že není všecko. Hoch zapíral, ale
osadník mu řekl, tu je vše napsáno,
neobelžeš mne. Hoch nemohl pocho
piti, co je to s tím papírem, myslil,
papír nemůže nic viděti, slyšeti, pro
zraditi. Poslal hocha zpět a sdělil
v dopise co se stalo. Vysmáli se mu.
Za týden opět nesl ovoce. Aby papir
nic neviděl, vyňal ho z koše, položil
na zemi, přivalil kámen, sedl naň &
jedl. Ale nic nepomohlo, opět se pro—
zradil, že něco z ovoce snědl. Opět
řekl mu osadník: snědl jsi tolik a
tolik ovoce. Hoch se vymlouval, ale
ovšem marně. Podobně vedlo se mu,
když osadník to sdělil příteli. Hocha
potrestali, ale nemohl pochopiti, jak
se vše stalo, měl totiž papir za něco

živého. Pravil: Papír lhal, je přece
hluchý, slepý, jak mohl viděti a sly
šeti. Neměl ponětí o tom, že lze psátí

„a sděliti něco na papíře.
PodObně dějese nám lidem s písmem,

vepsaným v naše srdce. Nyní „patříme
skrze zrcadlo v záhadě, ale tehdy
tváří v tváři 1. ke Kor. 13, 12. Na
světě poznáváme Boha toliko ne
přímo, prostředně, věrou, z věcí stvo—
řených, v budoucím životě však po
známe jej přímo, nyní jej poznáváme
v záhadě, t.j. nedokonale, nejasně,
v budoucím životě však poznáme jej
dokonale, skrze něj a v něm poznáme
též všecky věci. Každého znás poslal
Bůh na svět, dal nám své dary, známe
své povinnosti. Všemohoucí Pán pře
depsali nám cestu, po níž máme
kráčeti, udělil nám dle potřeby a míry
své milosti. Když bude naše dráha
životní ukončena, objevíme se před
ním, tu nebude výmluvy, lži, pře
tvářky. Každý donese s sebou knihu,
již napsalo svědomí. Kdyby je “byl
někdo obtěžkal i největším kamenem,
zůstane živo, bude zapisovatelem všech
našich skutků, myšlenek, slov. Svatý
Bernard piše: „Kamkoliv se obrátím,
jdu, neopustí mne svědomí, je vždy
se mnou, vše piše, co dělám“. Již
David praví: „Pane, zpytuješ a znáš
mne, ty víš, sedám-li či vstávám,
rozumíš mým myšlenkám z dálky,
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chodím-li či ležím, zkoumáš, všecky
mé cesty jsou ti známy, neb není na
mém jazyku slova. oněmž bys, Pane,
nebyl již věděl. Se všech stran mne
obkličuješ a svou ruku na mne kladeš.“
žaim 138, 1—5.

Sfasten, kdo u posledniho soudu
bude moci říci, „co jsem psal, to
jsem n e p s a l“, přičinil jsem se,
abych zhladil stopu svých hříchů, vy
znal jsem je, litoval je, jsou mi od
puštěny. Bůh jest každé chvíle ochoten
smazati pismo, jež jsme napsali,
bylo-li špatné a proti jeho zákonu.
Prosme Boha: „smiluj se nade mnou,
Bože, podle velikého milosrdenství
svého a dle množství slitování svých
zahlaď nepravost mou.“ Uplně mne
obmy'j od mé neprayosti a od hříchu
mého očisti mně“. Zalm 50, 3,4. Pán
sám odpovídá: „Já jsem ten, jenž
nebude pamatovati na hříchy tvé“.
ls. 43, 25. Shlazena bude úmluva vaše
se smrtí.“ Is. 28, 18

Všechna tato přislíbení byla nej
věrněji pověřena nápisem na kříži.
Sv. Pavel píše: „Také,vás', když jste
byli v hříších mrtvi, v hříších oživil,
odpustiv vám všechny hříchy, když
byl smazal úpis (záležejíci) v ustano
veních. který proti nám svědčil, který
nám byl na odpor: i jej odstranil
přibiv ho na „křiž“. Ke Kol. 2, 14.
Všecko toto hlásá nápis: „ježiš Na—
zarctský, král ž-idovskýt'. jest beránek,
který snáší hříchy světa, jest-velekněz,
který svou krví smazal vinu hříchu
z knihy našeho srdce, je král, který
zvítězil nad peklem. Pohlížeje natento
nápis na kříži zvolal sv. Bernard:
„Kristus je život, náš zákon, naše
kniha: proto musíme napsati své knihy
podle tohoto vzoru, podle knihy ži
vota. je-li v knize našeho srdce jinak
psáno, budiž to opraveno. Nikdo nás
nenutí, abychom konali zlé, „zapsali
zlé do srdce, je-li tam však napsáno,
jest ještě čas, aby bylo vyma
záno skutky kajicnosti, následováním
Krista.“ .

Blahoslavený, kdo vzdá se svého
vzdoru a přizná: co jsem psal, to
jsem nepsal. Zásady, které jsem si



postavil, byly špatné, názory, jimiž
jsem se obrnil, byly lživé, nerovné.
Namluvil jsem jiným, že záleží život
v požitku-; co jSem psal, to jsem ne—
psal, tato moudrost rozpadla se v
nivec. Umíníl jsem si nemyslíti na
zpověď a pokání, tento úmysl budiž
smazán. Mudroval jsem proti zjevení
Božímu, proti viditelné církví, co jsem
tehdy napsal, budiž jako nenapsáno.
Třikráte blahoslavený člověk, který
ozářen milostí Boží, nestydí se, při
znati se, a zamění zlě zásady s do
brými. změní“ svůj život před očima
lidí. Neštasten, kdo se dále kláti jako
třtina ve větru, proto se říká, cesta
k peklu jest vydlážděna dobrými
předsevzetimi. Mnozí měli dobrá před
sevzetí, ale brzy na ně zapomněli a
zvolili si za heslo: Co jsem psal, to
jsem nepsal.

V klášteře sv. Františky vdovy
v Římě žíla sestra Maria Bonaven

tura. Byla živa více světský než ře
holně. Roku 1626 měli duchovní cvi
čení. Byla jímí tak dojata, že zazna
menala si následující troje předsevzetí:
l. použiji všech prostředků, abych
udržela svou duši čistou od hříchu.
2. všechny myšlenky, skutky uspo
řá'dám podle příkladu Mistra a Pána
Ježíše. 3. ve všem budu mílovati kříž.
Zachovávala po celý další život tato
předsevzetí a dosáhla věčné Spásy.
„Milost Boží ji sílila, dobojovala
dobrý boj, běh svůj dokonala, víru
zachovala, prbto obdržela korunu
spravedlnosti, kterou jí dal spravedlivý
Soudce v onen den.“ II. k Tím. 4, 7, 8.
Volejme s prorokem: „Hospodine,
smíluj Se nad námi, budiž naše rámě
v jitře, &spasení naše v čas soužení.“
Is. 33, 2. „Hospodine, Bože spasení
mého, vejdiž před obličej tvůj modlitba
má; nakloň ucha svého ku prosbě
mě.“ Žalm 87, 2, 3.

W
Láska věčná.

Julius Br a c h:

Pohleď, synu, co těch slunci plane
na všech stranách jasnou oblohou!
žasne oko nad tou rozlohou.
A tvým srdcem pocit hrůzy vane.

Viz ty stopy ruky požehnaně!
Co tu světů, jimž jest oporou
Láska věčná! A přec pokorou
dýše sladké SrdCe Tvoje, Pane!

Láska věčná, láska nehynoucí,
všech těch světů neobsáhlý zdroj,
pevně řídí vůli všemohoucí! —

Neodmitej, Pane, prosby vroucí:
Láskou míle srdce naše zhoj:
neobsáhlou touhou kTobě žhoucíl...

W
Svaté kopí.

Postní-rozprava od ]arolima St. Pav ! i ka.

Všechny rány našeho milého Vyku—
pitele jsou drahocenný a úctyhodný;
ale nejdrahocennějši je rána boku
jeho. Povstala tím, že Longin srdce
Ježíšovo kopím probodl, aby se pře
svědčil, zdali již je mrtev. jeden z vo
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jáků, vypravuje evangelista, otevřel
kopím bok jeho, a hned vyšla krev a
voda, a ten, který to viděl — byl to
svatý ]an — vydává o tom svědectví,
a jeho svědectví je pravdivé. To se
stalo, aby se písmo vyplnilo: žádné



kosti mu nepřelomite. A jiné písmo
dí: Uzří, koho zbodli. Ono kopí stalo
se věhlasným; ostří jeho nalézá se
v královské kapli v Paříži, svatý Lud
vík je získal; jeho rukojeť přechovává
se v kostele svatopetrském v ímě.

Mnoho již ran byltě Pán Kristus
obdržel. Od paty až po vrchol hlavy
nic není zdravého na něm, nýbrž jen
rány, pruhy a boule, jež nejsou za
vázány aní léčeny, ani olejem změk
čeny, mohli bychom říci s prorokem
lsaiášem. Kdo spočte rány od bičo
vání? K tomu obdržel Pán náš rány
při korunováni, ránu na rameni od
těžkého kříže, čtyry velké rány od
hřebů. K čemu tedy ještě jednu ránu?
A k tomu tu největší!

Když hodil Saul kopím po Davi—
dovi, uhnul se tento na bok, a kopí
se zabodlo do stěny. Nový David,
jenž přemohl pekelného Goliáše, ne
'může' se uhnouti, neboť je čtyřmi
hřeby na kříž přibit'; také je tělo jeho
již bezduché; kopí se zaboduje do
srdce jeho.

Vzbouřenec Absolon zůstal na útěku
před vojskem Davidovým viseti na

'jednom stromě; tu přišel vojevůdce
Joab a vrazil mu tři kopí do jeho
srdce, takže vypustil ducha. Absolon
zasloužil trest smrti, bylt on nezdár
ným, neposlušným nevěrným synem.
Zde však visí na dřevě kříže člověk
nevinný, jednorozený Syn Otce nebes—
kého, v němž má tento svou zálibu,
jenž se zanás stal poslušným až
k smrti kříže; a přece probodli jeho
srdce.

Proč si nechal Pán náš ježíš Kris
tus srdce své kopím probodnouti,ač
koliv rána ta již honnebolela? Protože
chtěl za nás prolití i poslední kapku
své krve;"' a ""to učinil, aby nám
ukázal, jak velice nás miluje. Když mi
loval své, tak je miloval až do konce,
píše o něm svatý Jan. Ba i přes ko
nec, ještě po smrti podal nám důkazy
své lásky. Nic nechtěl podržeti pro
sebe, dal se nám celý. Tato láska
vyžaduje v odvetu zase lásku; i my
máme mu v odvetu všechno darovati,
sebe samy a vše, co nám náleží, duši

svou, tělo své. smysly své, schopnosti
své. Milujme Boha z celého srdce, ze
všech sil svých. Žádná obět nebudiž
nám těžkou z lásky k Bohu.

Longin nám olevřel svým kopím
klenotnici nejsvětějšího Srdce. jde po
věst, v pěknou báseň zpracovaná, že
zatím co se čtou na Velký pátek pašije,
poklady země se otvírají, a může si
každý z nich nabrati, kolik chce, když
jenom vyjde z kouzelné hory dříve,
než jsou pašije u konce. Tato bajka
má skutečný náboženský základ. Hora,
v níž se poklady skrývají, je Kalvarie;
klenotní komorou je nejsvětější Srdce
ježíšovo. Po čas pašijí, zatím co Pán
Kristus visel na kříži, otevřela se nám
komora ona přebohatá; a kolikrátkoli
se pašije neboli umučení Páně při mši
svaté obnovuje, tolikrát otevírají se
nám poklady milostí Srdce Páně. Č—ím
častěji jdeme na mši svatou, tímmbo
hatšími se stáváme. Ta je zlatóť'po
svěcující milosti, stříbro milosti při
spívající, safír viry, smaragd naděje,
rubin lásky a jiné drahokamy a kle—
noty ctnosti křesťanskýcha darů Ducha
svatého; všechno požehnání dobroty
Boží rozlévá se tu na nás. A přístup
k těm pokladům otevřelo nám svaté
kopí.

Když Saul vedl válku proti Filistín
ským, nalezl syn jeho jonatas, jenž"
byl hodně hladov, plást medu. Tu
ponořil kopí své do medu a pochutnal
si na něm. Zdaliž neponořil i'Longin
kopí své do plástve medu, když je
namířil do boku Kristova ? Zdaliž není
Srdce ]ežíšovo zdrojem vší sladkosti ?
jak veliké jest množství sladkosti-Tvé,
ó Pane, již jsi skryl pro ty, kdo se
Tebe bojíl volá žalmista. Ano, ty jsi
ji skryl ve svém Srdci, o Pane; a kdo
tě miluje,. af přijde a okusí, jak lahodný
jsi a sladký.

Otevření Srdce ]ežíšova je svatým
otcům hlubokým tajemstvím. Eva se
zrodila z boku Adamova; choť nového
Adama, církev svatá, též se zrodila

_z jeho boku, zatím co dřímal na dřexě
kříže. Kristus zamiloval si církev a
obětoval se za ni, jak píše sv. Pavel,
aby ji posvětil, když jí byl očistil
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v koupeli slova života, aby si přistrojil
krásnou církev bez poskvrny a vrásků
nebo něčeho podobného, ale aby byla
svatou a neposkvrněnou. Voda z boku
Kristova poukazuje na svátost křtu;
vodou onou byla křestní voda posvě
cena, takže má nyní sílu v sobě,
očistiti duši od hříchů všelikých. Krev
z boku Kristova poukazuje zase na
onu krev, jež je v kalichu při mši
svaté přítomna. Vlastně mají v Srdci
]ežíšově všechny svátosti původ svůj.
Svatý Augustin píše: Evangelista ne—
praví: Probodl bok jeho nebo zranil
nebo něco podobného, ale: otevřel
bok jeho, aby takřka brána k životu

'tam byla otevřena, odkud svátosti
církve vytryskly, bez nichž k životu,
jenž je pravým životem,není žádného
přístupu.

Zřídlo ono milostné viděl prorok
lzaíáš, an prorokoval: V onen den
otevře=se studnice domu Davidova 'a
obyvatelům jerusalemským na očištění
hříšníka. A prorok lzaiáš: V onen

W"

VVIVerim v

den budete s radostí vody vážíti ze
studnic Spasitelových a řeknete: Ve
lebte Hospodina a vzývejte jméno jeho,
nebot veliké věcí učinil.

Svatý Bonaventura blahoslavi svaté
kopí, že otevřelo bok ježíšův: ,jak
blaženo ono kopí, jemuž bylo popřá
no, svatý bok Kristův a jeho láskyplné
Srdce otevřítil o kdybych byl býval
na místě onoho kopí, já bych se již
nikdy nedal vytáhnoutí, ale byl bych
řekl: Zde míti budu svůj příbytek na
věkyl Zde chci zůstati, neboť tento
byt jsem si vyvolil.

Nechťpohled na svaté kopí podobné
vzbudí v nás pocity a předsevzetí!
Milujme Srdečně Srdce ježíšovo a hle
dejme v něm útočiště v zármutku, po
chybnostech, pokušenlch, nebezpečen
stvích, strastech a bolestech. Svatý
jan odpočíval na Srdci Ježíšově;spo—
čívejme i my v duchu na Srdci ježiše
Krista milého, abychom s ním v nebi
na věky byli spojeni.

'

Ducha svatého.
Několik kapitol o víře a úctě třetí Božské osoby. — Napsal Th. Dr. Rudolf Zháněl.

(Pokračování)

Kdo jest Duch svatý?
Poznali jsme z písem svatých. že

jest Duch svatý. Proto tážeme se dále:
Kdo jest Duch svatý? Na to odpovídá
katechismus:

Duch svatý jest třetí Božská osoba;
jest pravý Bůh.
Učení toto je čerpáno z pisem sva

tých, jak přesvědčí nás kapitoly ná
sledující.

Duch svatý je třetí Božská osoba.
Písmo sv. učí zcela zřejmé, že Duch

svatý není snad pouhou vlastností
nebo činností Boží, nýbrž jest skuteč
nou božskou osobou v nejsvětější ne
rozdílně Trojici, osobou rozdílnou od

47

Boha Otce a od Boha Syna. Na do
klad pravdy té možno uvésti přečetná
místa evangelií, ale nejjasněji poznáme
ji z událostí při křtu Páně v řece jor—
dánu. '

„V těch dnech“, — tak vykládá
sv. evangelista Matouš (3, 13—17), -
„přišel ježíš od Galilee k Jordánu k
janoví, aby pokřtěn byl od něho. Ale.
jan velmi zbraňoval jemu, řka: *Já.
mám od Tebe pokřtěn býti 3 Ty pak
jdeš ke mně? A odpovidaje ježíš dí
jemu: Nechej nyní; nebot sluší se,
abychom plnili všelikou spravedlnost.
Tedy nechal ho. A pokřtěn jsa, ježíš
vystoupil ihned z vody; a aj, otevřína
jsou mu nebesa, a viděl Ducha Bo
žlho, sestupujícího jako holubicí a při



cházejíc'ho na něj. A aj, hlas z nebe
řkouci: Tentoť jest ten můj milý Syn,
v němž se mi dobře zalibilo“.

jest to v dějinách zjevení ponejprve,
že nejsvětější Trojice, všechny tři Bož
ské Osoby, — jež doposud byly skry
tým tajemstvím, — vystupují zcela
zřetelně. jako je Syn, stojící v řece,
osobou rozdílnou od Otce, který mluví
s nebe, právě tak je i Duch svatý,—
který ukazuje se tu ve způsobě holu
bice, a o něm mluví se zrovna tak
jasné, jak o Otci a Synu, rozdíanu
osobou v tajemstvi nejsvětější Trojice.

Také ježíš Kristus ve svých řečech
rozeznával zcela jasně Ducha svatého,
jako zvláštní Božskou osobu, rovnou
sobě i Otci, ale rovněž i od sebei
Otce rozlišnou. Stačí uvésti jen jeden
výrok Spasitelůvl Při svém rozloučení
pravil Pán k apoštolům (jan 14, 16):
„já prositi budu Otce a jiného Utě
šitele dá vám, aby s vámi zůstal na
věky, Ducha pravdy.“ Ze slov těchto
jest jasno, že je tu řeč o třech růz
ných osobách. Jednou takovou osobou
je Kristus, jenž praví, že bude prositi;
druhou jest Otec, kterého bude „pro—
sítí; třetí jest Duch svatý, který jme
nu'e se tu Utěšitelcm, Duchem pravdy.

vědky tohoto učení Kristova byli
apoštolové. [ oni učili dle příkladů
svého Mistra, že Duch svatý je Bož
skou osobou, rozdílnou od Otce i
Syna. Porozuměli tedy svému Božskému
Mistru, ba hlásali článek o Duchu
svatém, jako zásadní a základní celé
víry křesťanské. Tak svatý Petr hned
v prvnim svém kázání 0 prvních let
ni'cích hlásal shromážděnému lidu
učení o Duchu svatém, jako skutečně
třetí Božské osobě. Lid, dlící o svát
cích v jeruzalémě, byl udiven nad tim,
co se dělo. Petr vystoupiv veřejně,
vysvětloval jim, kterak se plní pro
roctví joelovo o seslání Ducha sva
tého. V další své řeči mluvilo zá
kladních pravdách křesťanských, o vy
kupitelské smrti Ježíšově, o jeho z
mrtvých vstání, o nejsvětější Trojici,
a zvláště o Duchu svatém, jako třetí
Božské osobě, rozdílné od Otce i Syna.
Děl mezi jiným: „Ježíš, pravicí Boží

jsa povýšen, vzav zaslíbení Ducha
svatého od Otce, vylil Ho, jak nyní
vidite a slyšítel“ (Skutky apošt. 2, 33).
Zde jmenuje se svatý Duch zcela
zřejmě na třetím místě vedle Syna a
Otce.

Totéž učení vyznává také svatý jan
evangelista, když dí (l. list 5,7): „Tři
jsou, kteří svědectví vydávají na nebi:
Otec, Slovo a Duch svatý; a ti tři
jedno jsou.“ Svatý jan vyslovuje tuto
přesvědčení a pevnou víru všech ostat
ních apoštolův, jak přijali ji od svého
Mistra: Duch svatý je třetí Božská
osoba, roven Otci i Synu, téže Božské
podstaty, nikoliv pouze vlastnost, nebo
síla, nebo .projev jejich, nýbrž sku—'
tečná, od obou rozdílná Božská osoba.

Duch svatý je pravý Bůh.

Duch svatý je pravý Bůh. To plyne
vlastně již ze statě předcházející. Tam
dokazovali jsme sice pouze to, že
Duch svatý je třetí Božskou osobou,
rozdílnou od Otce i Syna. Ale právě
tam poznali jsme, kterak Duch svatý
vždy staví se na roveň Otci i Synu,
že tedy není jim nikterak podřízen,
nýbrž právě tak pravým Bohem, jak
Otec i Syn. Než pravdu tu možno
i četnými jinými místy písem svatých
zřejmě dokázati.

Dokladem pravdy té jsou nám opět
slova Spasitelova. Po svém z mrtvých
vstání, než rozloučil se s apoštoly,

'zůstavil jim tuto svou vůli poslední:
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„Dána jest mi všeliká moc na nebi
i na zemi. Protož jdouce, učte všechny
národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna
i Ducha svatéhol“ (Mat. 28, 19.) Dle
těchto zřejmých slov Spasitelových má
se křest udělovati nejenom jménem
Boha Otce a Syna, nýbrž také jménem
Ducha svatého, Křtem svatým však
odpouštějí se hříchy, hřích dědičný a
všechny před křtem spáchané jiné
hříchy, jakož i časné a věčné tresty,
stáváme se dítkami Božími a dědici
věčného spasení. Tyto účinky sv. křtu
mohou se díti jen mocí Božskou, nebot
žádný člověk nemůže svým jménem,
svou mocí způsobiti, aby se někdo



stal dítkem Božím. Osoby tedy, jejíchž
jménem křest svatý se uděluje, musí
býti božské. Proto jest i Duch svatý,
který jako třetí Božská osoba, jme—
nuje se tu na třetím místě, skutečný
Bůh. Proto také připisují se Duchu
svatému — jak viděli jsme rOVněžjiž
v dřívějších odstavcích — dle pravdy
zcela správně božské vlastnosti. Duch
svatý je všemohoucí, jemu připisuje

\\
'©“

roky a napovídal jim budoucí věci,
které pak z vnuknutí Ducha svatého
předpovídali. _

Nejjasnějivyznalvšak božstvíDucha
svatého sv. Petr apoštol, jak vykládá
se ve Skutcích apoštolských (5. 1—11).
První křesťané byli totiž \elice dobro
činní. Nebylo mezi nimi nuzných. Ma
jetní obětovali takové almužny, že bylo
postaráno o chudé. „Kteříkoliv měli

Pán Ježíš pokoušen.

se hned v prvních řádcích písem stvo
ření světa; Duch svatý vznášel se nad
vodami, nad stvořenou hmotou, číně
ji způsobilou, aby z ní vytvořen byl
všemohoucí vůlí Boží tento krásný,'
ladně uspořádaný svět. Proto připisuje
se Duchu svatému, že obnovuje ve
škeren svět mocí svoui Svatý Pavel
pak dokládá (ll. Kor. 12): „Vše působí
jedena týž Duch, rozděluje jednomu
každému, jak chcel“ — Duch svatý
je vševědoucí, nebot osvěcoval pro
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pole nebo domy, prodávajíce přinášeli
peníze, za kteréž prodávali, kladli před
ndhy apoštolův,i bylo rozdělováno
jednomu každému, jak _komu potřebí
bylo.“ „Muž pak nějaký, jménem Ana—
niáš, se Zatírou, manželkou svou, pro
dali“ statek. A lstivě, těch peněz ujal
s vědomím manželky své, a přinesa
díl nějaký, položil k nohám apoštolův.
I řekl Petr: Ananiáši, proč naplnil satan
srdce tvé, tak 'abys lhal Duchu sva
tému, a lstivě ujal peněz za pole? Či



nebylo ti volno, ponechati to sobě?
[ když bylo prodáno, bylo v moci tvé.
I proč jsi složil tuto věc v srdci svém?
Neselhal jsi lidem, ale Bohu! — Zde
praví svatý Petr výslovně, že Duch
svatý je Bůh. Neboť Ananiáš, obelhá—
vaje Ducha svatého, nelhal lidem,
nýbrž Bohu samému.

Rovněž zcela jasně hlásá božství
Ducha svatého sv. Jan, evangelista,
ve svém I. listě. Tento apoštol, který
odpočinu! při poslední večeři na bož
ském Srdci Ježíšově, pohlédl také nej
hlouběji do všech tajemstvi víry Kri
stovy. Stavě Ducha svatého v nebesích
na stejný stupeň s Otcem a Synem,
vyznává takto zcela zřejmě také bož
ství jeho, když dí: „Tři jsou, kteříž
svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo
a Duch svatý; a ti tři jsou jedno.“
(1. list 5, 7.) _

Jest tedy článek víry: Svatý Duch
je třetí Božskou osobou, je pravý
Bůh — pravdou zjevenou samým na
ším Vykupítelem, Ježíšem Kristem.
Pravda tato byla hlásána svatými
apoštoly a církev zachovává ji nepo
rušenou až do dnešního dne. Věříme
proto pevně a hlasitě vyznáváme ji
ve svém životě i smrti.

Duch svatý v Pánu Ježíši.
Ježíš Kristus, jakožto jednorozený

Syn Boží, druhá božská osoba, má
s Duchem svatým tutéž podstatu, byt
nost a přirozenost, nelze si ho tedy
oddělena od Ducha svatého ani my
sliti. Jak tedy Spasitel ujištoval apo
štoly: „Což nevíte, že Otec jest ve
mně a já jsemv Otci?“ —-může říci
totéž i o Duchu svatém. V duši jeho
jest Duch svatý zcela jiným způsobem,
než ve všech lidech, jimž bývá udělen
zvláštní milostí! V Něm bydlí zcela pří
rozeně, nerozlučně Celou svou plnosti,
veškerou svou láskou.

Tento s Ježíšem nerozlučně spojený
Duch svatý jevil se podivuhodné již
v jeho dětství. Proto evangelista Lukáš
(2, 10) poznamenává ve svém vypra
vování hned po obětování dítěte Je
žíše ve chrámě: „Dětátko rostlo, po
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silovalo se v Duchu, plné moudrosti,
a milost Boží byla v něm.“ Jak po
divuhodně ukázala se tato nadzemská
moudrost u dvanáctiletého Ježíše ve
chrámě! Ale to vše byl jen nepatrný
projev oné veliké moudrosti, jež se
v Ježíši tajila a jež zevně vystupovala
zřejměji a zřejměji, ač v podstatě své
byla nezměnitelna, a proto ani zvětšo
vati ani zmenšovati se nemohla. Vtomto
tedy smyslu dí evangelista o 12letém
Ježíši (Luk. 2, 52): „Ježíš prospíval
moudrostí, věkem a milostí u Boha
iu lidí.“ Nemohlo však také jinak
býti u toho, o němž již starozákonní
prorok lsaiáš předpověděl: „A vyjde
prut z kořene Isaje a květ z jeho
kmenu. Spočine na něm Duch Hospo
dinův, Duch moudrosti a rozumnosti,
Duch rady a síly, Duch umění a bázně
Hospodinovy.“ (ls. 11, 1—2.)

Slovo prorocké: „Spočine na něm
Duch Hospodinův“ —-vyplnilo se i ze
vně při křtu Páně v řece Jordánu, kdy
Duch svatý sestoupil v podobě holu—
bice viditelně na Ježíše. (Mar. ], 10.)
Od doby té pak jevila se moc Ducha
svatého ještě zřejměji v životě Spasi
telově. Všichni svatí evangelisté do
kládají souhlasně (Mat. 4, ]; Mar. ],
12; Luk. 4, 1), že po křtu v Jordáně
vedl Duch svatý Ježíše na poušt.
Z pouště pak navrátil se Ježíš v moci
téhož Ducha svatého do Galileje, a
vyšla pověst o něm po vší okolní
krajině (Luk. 4, 14).'

Než netoliko evangelistové, nýbrž
také Kristus Pán sám představuje se
hned na počátku veřejné své působ
ností lidu v synagoze Nazaretské jako
učitel, Duchem svatým zvláště na
plněný a osvícený. Svatý Lukáš vy
kládá to následovně: „Přišel do Naza
reta, kdež byl vychován, a vše] podle
obyčeje svého v den sobotní do školy
(synagogy, modlitebny). lvstal, aby
četl. Dána mu kniha lsaiáše proroka.
Otevřev knihu, nalezl místo, kdež bylo
napsáno: Duch Páně nade. mnou,
protože pomazal mne, kázati evange—
lium chudým poslal mne, uzdravovati
zkroušené srdcem, zvěstovati jatým
propuštěni a slepým viděni,propustiti



soužené na svobodu, jakož i zvěsto
vati léto Páně vzácné. Zavřev pak
knihu, vrátil ji služebníkovi a posadil
se. Oči všech byly na něho obráceny.
l počal mluviti k nim, že „Dnes na
plnilo se písmo “toto v uších vašich.
Všichni pak přisvědčovali jemu, divíce
se libým slovům jeho, vycházejícím
z úst jeho.“ (Luk. 4, 16—22)

Mluví se tu o pomazání Duchem
svatým. jest to rčení obrazně, kterým
vyjadřuje se plnost a mocnost Ducha
svatého. Podobně hlásal i svatý Petr
Korneliovi a shromážděným, „kterak
Bůh pomazal ]ežíše Nazaretského Du
chem svatým a moci“ (Skutk. apošt.
10,39). Míní se tu ona.vnitřní pů
sobnost Ducha svatého a jeho milosti,
která jinak bývá ve svátostech zna—
čena i udělována zevnějším pomazá
nim posvěceným olejem. U Krista Pána
znamená toto úsloví daleko více, roz
umí se totiž ono nerozlučitelné spo
jeni a ona nerozdělitelná jednota, kte

- rou ježíš Kristus, druhá božská osoba,
onen jediný, vpravdě Pomazaný Páně,
je sjednocen 5 třetí božskou osobou,
Duchem svatým. Tomuto po výtce
.,Pomazanému Páně“ nebylo třeba
žádného zvláštního zevnějšího poma
zání přijímati, jeho posvátným poma
záním je božská jeho podstata, jež
jest skryta jeho člověčenstvím, božská
působnost Ducha svatého proniká
proto veškeren život a všechny skutky
vtěleného Syna Božího. Proto dí svatý
Lukáš (10, 21): „V tu hodinu rozve
selil se Ježíš v Duchu svatém a řekl:
Chválím Tebe,“Otče, Pane nebes izemě,
že jsi tyto věci skryl před moudrými
a opatrnými, a zjevils je nepatrnými“

I při bolestně'smr'ti'Pána Ježíše na
kříži a slavném jeho z mrtvých vstání _
svatí apoštolové poukazují na spolu
působnost Ducha svatého. Svatý Pavel
v epištole k Židům (9, 14) srovnává
očišťovánístarozákonní prostřednictvím
krve zvířat obětních s vykoupením ]e
žíšovým a připomíná: „Krev Kristova,
který skrze Ducha svatého sebe sa
mého obětoval neposkvrněného Bohu,
očistí svědomí vaše od skutků mrtvých

k sloužení Bohu živému.“ Tím není“
však spolupůsobnost Ducha svatého
v díle vykupitelském dokonána. Svatý
apoštol připisuje i slavné z mrtvých
vstání Duchu svatému (Efez. 1., 20),
slibuje však věřícím tutéž oslavu, za
chovají-li věrně v srdcích svých Ducha
svatého, který vzkřísil Ježíše z mrtvých.

Co zjevil nám Pán ježíš o Duchu
svatém ?

Náš Pána Spasitel Ježíš Kristus
je vtělený Syn Boží, druhá božská
osoba, rovný ve všem svému nebe
skému Otci. Jestit výbleskem slávy
Otce (Žid. ], 3), výrazem podstaty
jeho, jeho moudrostí a silou (1. Kor.
1, 24), má s ním týž trůn a slávu,
jak líčí sv. Jan evang. v nádherném
nebeském Zjevení svém (hlava 21 a
22). Vidělt velikolepý nebeský Jeru

.zalém, v něm křišťálový'trůn Boží a
Beránkův. Zná proto Syn Boží dobře
třetí božskou osobu a může poučiti
nás dokonale o ní! Poslyšme tedy,
co dí věčná pravda ta o původu Ducha
svatého!

Louče se s učenníky svými, těší je
Spasitel a praví o Duchu svatém toto:
Když přijde Utěšitel, kteréhož já pošlu
vám od Otce, Ducha pravdy, kterýž
od Otce pochází, tent bude svědectví
Vydávati o mně (Jan 15, 26). Naučí
vás všeliké pravdě, nebot nebude mlu—
viti sám od sebe, ale cožkoliv uslyší,
bude mluviti. Ont mne oslaví, nebot
z mého,vezme & zvěstuje vám. Vše
chno, cožkoli má Otec, mé jest; protož
jsem řekl, že z mého vezme a zvěstuje
.vám (]an 16, 13 n.).

Slovy těmito dal Ježíš Kristus zcela
zřejmě' najevo, že Duch svatý vy
cházi z Otce i Syna, jak učila & učí
dnes naše církev katolická.

Z úst ježíše Krista víme, že Bůh
Otec je bez původu; od věčnosti
zplodil Boha Syna, který je tedy zplo
zen od věčnosti; Duch svatý vychází
od věčnosti z Otce a Syna, jako z jed
noho základu a pramene.

-.--.-.o.*
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Julius Bra 0h:
Zachraň duší !

Sen přinesl mi obraz tvůj tak milý,
duše má jejž stále marně hledál
Zjev tvůj přivábila luna bledá
ve hvězdné, kliduplné noční chvili.

V zjev tajemný se zraky moje vpily.
Ruka má již přetěžce se zvedá,
aby zachytila stín tvůj! Běda,
lesk oka shasl, tváře zasmušily.

Zpět ruka těžce klesá, nemá síly.
Duše má však pokoje již nedá,
a za mizícím zjevem v dálku pílí.

již dospěla ho ve tvář se mu chýlí.
Rozrušena po boku mu sedá...
O všemohoucí, zachraň duši, šílí! . ..

TW"

'Zla rada.
NapsalaMaria Czeska-Maczyhska. Z polštinypřeložilO. S. Ve ttí.

„Proč nás vlastně svolali?“ s tou
otázkou obrátil se rabbi Gamaliel
k Aleksandrovi, pocházejícímu z vele
kněžského rodu Fíabiův, a Aleksander
popravuje si nedbale plášť s ramen
se mu svážejíci, usmál se řka: „je ti
líto tvých knih a venkovského zátiší ?“

„Veleknězův posel odtrhl mě od
práce tak zajímavé.“

„A mě zas, . .. od hezké ženy. lnu,
ale vidíš, můj drahý, lidem dovoleno
umírati, zvykli jsme si pohlížeti na
smrt jako na neodvratný konec všech
věcí, vstane-li však kdo z mrtvých,
pak taková událost přivede z rovno—
váhy všecky učené muže a lid uvede
v šílené nadšení.“

„Bajkyl“
„Bohužel . .. nikoliv! V Betanii na

výzvu Ježíše zNazaretu vstal po čty
rech dnech z hrobu stavitel Lazar.
Po čtyrech dnech, kdy, — jak tvrdí
očití svědci, — tělo zachváceno bylo
už rozkladem... To še rozumí, že
zpráva otom vzrušila a pobouřila naše
svaté muže. Neboť za prvé: zločinem
je konání zázraků, protože to náleži
přesvaté, jedině k obcování s Bohem
oprávněné třídě naší... Pří sloupech
svatyně! Kolik bodů bylo by možná
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uvésti,... škola Samajova aHillelova
aspoň dvě leta budou se o to hádati,
sluší-li pokládati za čistého či ne
čistého člověka, který se vrátil zhro
bu,. .. a zatím . . . co stím člověkem?“

„A pro ten zázrak... byli jsme
dnes svoláni?“ — tázal se s ironickou
nevážností rabbi Gamaliel.

_„Ovšem Hned včera, jen co
zpráva o zázraku do stolice se do
stala, Annáš, jako věkem nejstarší,
odejel do Betánie a shledal nebývalé
nadšení v lidu, nadšení, jež může míti
různé následky.“

„Jaké'P“
Aleksander snížil hlas: „Ten, jenž

přišel opravit zákon, jak sám tvrdí,
mohl by se také pustiti do oprav
kněžského stavu. At jen lid uvěří
v jeho poslání, potom se může snadno
státi, že on a učeníci jeho zaujmou
místo nám přináležející, a to tím spíše,
ze . . .“

„Co pak?“
„Ze s přiSpěnímpekla nebo nebe,..

ale zázrak se skutečně udál. .. Sta
lidi vidělo zemřelého, bylo při jeho
uložení do hrobu i při jeho vzkříšení...
Nedovedeme víry v ten zázrak zvrátiti.“

„Myslíš_?“



Rabbi Gamaliel pozastavil se na
širokých, mramorových schodech, ve
doucích do vnitřku letni villy Kaifá
šovy, pohleděl dlouze na jerusalem
v dáli se jevící; v záplavě slunečního
jasu,—na pozadí granátových co do
barvy chmur, od půlnoci táhnoucích,
střechy a příčelky chrámu třpytily se
jako vlna roztaveného zlata a nepo
skvrněná bělost zdí jevila se jasnou
vidinou. Typická, moudrá tvář rabinova
pobledla, . .. sevřelyse drobné ruce,...
pokolení Aronovo od věků tam vládlo,
měl by je teď hanebně odtamtud vy
hnati syn tesaře z Nazaretu ?

„Nikdyl“
„A kdyby . . .“
„Pryč s rozpakyl“
Hlas rabbiho Gamaliela stal se

ostrý a vrzavý jako kocouři zamňou
káni': „Zbývá nám tedy bud' zázrak
uznati, Mesiáše hodný,... nebo...?“

„Toho vítěze nad smrtí samého na
smrt vydati... Střední cesty nevidím..
Až lid uvidí, že on je člověk smrtelný,
jako všichni přírodním zákonům pod
léhající, sama sebou rozplyne se sva
tozáře zázračnosti obestírající ho.

„Tedy smrt. . .“ Zmizel ús'měv z ten
kých rtů Aleksandrových. „Tedy po
tvém soudu, světlý potomku dobrého
Hillela, vrácení života člověkovi zdá
se býti jako odejmutí ho skutkem za
sluhujícím smrtelného trestu?“

„Vše, co není přirozeno,... proti
přírodě jest, a tim samým zasluhuje
utracení.“

„A nemyslíš, drahý, že se může
státi, že utratíme arci člověka, ale ne
dovedeme potlačiti setby jeho my
šlenék?“

,Mrtvý člověk není nikomu již hrozný.“
„Žijeme však v dobách,... kdy

mrtví vstávají, a myšlenka, jednou
v 'slova oděná, má v sobě život. ..
jako kámen do vody hozený, pořád
širší kola opisuje, třebas sám na dno
padl, tak i myšlenka najednou se šíří,
třebas tvůrce její shasl.

„Potlaěí se. .. pronásledováním.“
„Anebo naopak pronásledováním

zmohutní.“
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„Nevidím volby,... buď my neb
on,... tedy on, nebot kdožby vyřkl
ortel nad sebou samým ?!

„A jestliže ten Mistr z Nazaretu ne
míří na základy zákonu?“

„Nebyl by člověkem, kdyby po vládě
netoužil . . .“

„Pokládaji ho za Syna Božího...“,
zašeptal saducej, přestupuje za rabbim
Gamalielem práh poradní síně. Oči,
přivyklé plnému světlu slunečnímu, stěží
jen smířovaly se s třaslavým, žlutým
třpytem kolem hořících olivových lamp.
Vášnivý, bouřlivý hluk panoval v síni,
a trudno bylo zorientovati se v pří
valuprotiřečných mínění, pronášených
současně s živostí, vlastni tempera
mentu východanů. V pozadí dvorany
odrážela se ostře do vysokého opě
radla křesla bílá, stařecká hlava An
nášova: bledý, churavý velekněz se
supí hlavou na dlouhém, chudém,žil
natém krku zdál se dřímati. Na jeho
obličeji nezrcadlily se doznávané doj
my, jen občas zasvítily z pod modra
vých, průhledných takořka víček ku
laté, černé oči dravčího výrazu jako
ptáka stopujícího svůj lup, a v tako
vých okamžicích nabývala ta mrtvá
tvářjakéhosi umělého života a dlouhé
ruce s pěstěnými nehty konaly divný
pohyb na bílém rouše,. .. pohyb
pavouka.

Vedle něho Kaifáš v tmavo purpu
rovém, zlatotkaném rouchu Spustil
bradu na prsa... Cítil se býti ne
mocným,krev valila se mu do hlavy,
třeštila v tepnách, chvílemi popadala
ho rdousivá dušnost, . . . tu sáhal tře
souci se rukou po poháru s vínem.

jakmile rabbi Gamaliel s Aleksan
drem překročili práh, pokynul vele—
kněz Annáš, že chce mluvíti, stalo se
ticho, a tím tichem zvučel stařecký,
suchý, kašle záchvaty přerývaný vele
knězův hlas: „Slyšel jsem před chvílí
otázku: ím se provinil ]ežlš z Na
zaretu? A slyšel jsem, jak kdosi jiný
posměšně na to: že prý přiliš moc
a příliš veliké zázraky vykonal...
A ten kdosi pronesl, ——proti vůli —
pravdu. Ty zázraky vlastně jsou hlavní



vinou, bouří lid, odvádějí jej od tra
dicí, posvěcených autoritou staletí, vná
šejí v pojímání Pisem pojmy rozchá
zející se sustalenými pojmy a názory
našich světlých otcův & dědů, zlepšu
jice hanebné zákon, podrývaji jej. Byl
jsem v B&tanii,... viděl jsem Lazara,
slyšel mínění lidu, . .. za Mesiáše po
kládají syna tesaře z Nazaretu, za
Syna BOŽlhO! Dávno již byl jsem toho
mínění, že patří Ježíše odstranit,...
dnes pak pravím vám, že jsme po
vinni co nejrychleji to učiniti... na
obranu Boha otců našich, na obranu
i toho v klam uváděného lidu...“

„A našeho vlastního blaha .. .“ pře
rušil ho čísi ironický hlas. Dravčí oči
starcovy stočily se v stranu hlasu, ale
nemohly poznati v třaslavém třpytu
olivových lamp tváře mluvčího, a tož
pokračoval s důrazem: „Tak jest, ne
přím i na obranu našeho vlastního
blaha, ba více, vůbec na uhájení našich
před věky nabytých, věky posvěcených
práv. Byli jsme dosud my prostřed
níky mezi lidem a Pánem, my jsme
byli'tím poutem spojujícím nebe se
zemí . . .“ .

„A veleli jsme, by nám to prostřed
nictví zlatem placeno bylol“ ušklíbl
se Aleksander Fiabi.

„Annáš usmál se koutky zvadlých
rtů, byla to přece vina všech jich.

„Pokolení Aronovo nedostalo země
při jejím dělení, neb jako služebníci
a vladaři Hospodinovi tim samým
měli jsme nároky a právo na nejlepší
z jejich plodů. Zda bychom neřekli
o nájemci: _„_lehlupákl“ kdyby pe
čoval s takovým zápalem o pánovo
dobro, že .by nevzal ničeho pro sebe
a svoje ? Za práci nabývá člověk práva
na chleba. Aby člověk mohl pracovati,
musí žití, aby žil, musí jisti. Z trudů
mrtvého dělníka neměl by hospodář
užitku.“ _

Aleksander mávl nedbale rukou, za
blyštělo se na ní duhovými barvami

drahé kameni,pomyslil si v duchu, že
chléb neznamená -— přesycení, právo
na život že neznamená — právo na
nadužívání, . .. ale vlastně vzato .
což neměli všichni z toho výhodu?
Nač tedy Annášovi překážet a vystu
povati v roli obránce, & koho to?
syna tesaře z Nazaretu,... člověka
z lidu. Dobře tak, jak jest. Nepřeru
šoval tedy již, když velekněz dále
mluvil:

„jakhlásají chrámoví zvědové,
lid v Galilei, Judei, Perei, Samaří věří
v mesiánské poslání ježíšovo. Čas
nám tedy jednati, neboť může se státi,
že obalamucený lid provolá ježíše
králem židovským, uzná ho za Syna
Božího a u vítězoslávě ' uvede do
chrámu. A co potom? Římané hajíce
dobytých práv odejmou nám zbytek
poslušenstvim koupené svobody
a potom odvrátí se pravý Bůh s hně—
vem od vyvoleného národu. Či neřekl:
„Nebudeš míli jiných bohů kromě
mně?“ „Nebudeš se jim klaněti, aniž
(jich) ctíti; ját', Bůh tvůj, jsem Hospo
din silný a_řevnivý.“ My, duchovní
vůdci' toho lidu, my, vladaři Páně,
musíme teď ten nezdravý ruch v lidu
mocnou rukou potlačiti, nechceme-li,
aby on nás “zachvátil a zahubil. Dnes
ještě máme moc, právo vynášet or
tely, . .. proto tedy sezvali jsme vás,
abyste potvrdili ortel smrti nad ježišem
z Nazaretu, neboť hoden jest smrti.“

Nastalo náhle ticho, napjaté očeká
váním, cosi nevypravytelného projalo
úlekem lidská srdce, udusilo na rtech
slova, slyšeti bylo jenom tiché, smutné
lkání cypřišů větrem klácených &
daleký, hrozný, ponurý ...
rachot hromů.

„A jestliže je to vpravdě Vykupi-tel
národu israelskému slíbený, . . . zdali
se potom od nás s hněvem neodvráti
Předvěčný, — na věky věkův budiž
jméno Jeho ctěnol . . . zda nás neroz
práší jako ovce, kterým pastýře zabili?“

(Pokrač.)W
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Julius Brac h:

Neboj se!
Postoj dívčí, protři oko vlahé! Neboť On, jenž všechno toto řídí
Popatř vzhůru na těch slunci shon! a nad všemi slunci kraluje,
Zladi v duši v harmonický ton jasně ti to srdce zjevuje:
myšlenky i city světa tmavé. On že taktéž všechny duchy třídí!

Neboj se, byt' všechna světa zloba
na schýlené hlavě utkvěla,
zvrtne v niveč svatá jeho doba!

Patřit On na činy svoji dcery,
byt pod zloby tíhou úpěla:
Chystá duši nadhvězdné své sféryl..

W
Obrázky z katolických misii.

Podává Maximilian W 9.in be r g e r.

Pevná povaha. že Sundaram celé své srdce nechal u
nás a pohanský svět se všemi svými

Sundaram-byl mladý student v je— hrami a slavnostmí všechnu přitažli
suitské koleji v Tričinopo'li v Indii. vost pro něho ztratil. Působení milosti
Pocházel z bohaté rodiny brahmínské, Boží bylo tu patrné.
která byla celá pohanská. Avšak již Avšak zlý nepřítel nechtěl své ko
dávno jevila se u nadaného hocha řisti upustiti bez boje. Rodiče brzy
silná náklonnost ke křesťanství. Ve zpozorovali, že jejich syn přestal na
stáří 11 let našel ve své čítance pěk- pohanských obyčejich podílu bráti.
nou básničku, a vní tyto dva veršíky: Střežili ho proto přísně a k svému

.. . 'l' . úžasu poznali, že Sundaram nenivsrdci
MUjoBoze,_nechmne svou V'“ poznatí, svém již pohanem, ale křesťanem. Co
»“ milovati a věrně plmt" ted? Měli se pokusiti, aby ho násilím

Tato prostá slova vštipila se šlechet— k_v_íře_OtCů nazpět přivedli? Om Vě
nému pacholíkovi hluboko do duše, dell. 2_e__byto u něho,ma10,pomoh10:
& zatím co zevně všech úkonů po- SPOkollll se tedy ZEMNÍ!13“ a dávali
hanské modloslužby se zúčastňoval, mu do rukou různé knihy pohanské:
opakoval si častěji za dne, jak sám _Ale Sundaram vyznal sevve SÍTĚ-“SW
později vypravoval, ve svém srdci onu pohanské nauky Pflllš dobre, nezli aby
modlítbjčku. se byl dal pohanskými bludy oklamati.

Seznal jsem — vypravuje misionář Než jednoho dne stalo se něco, co
jesuita P. Warneck — Sundaramu, mohlo pro mladého lnda, toužíciho
když mu bylo 13 let. Přicházel ča— po pravdě, býti osudným. Na své
stěji ke mně a vypůjčíval si ode mne propagační cestě přišli do Tričinopoli
knihy náboženského obsahu. Přícházel dva hlasatelé nové, tak řečené theo
jsem mu přívětivě a ochotně vstříc. sofícké viry, setník Olcott a mis Lilian
Byl velmi vědychtivý, čítal rád v bi- Edgar, a uspořádali několik veřejných
blických příbězích a přál si celou ka- schůzi. Ale brzy se ukázalo, že úče
tolickou věro- a mravouku důkladně lem všeho je štvanice proti katolíkům.
poznati.Vyhověli jsme rádi jeho prosbě Nové „evangelium“ vyznělo v ten
a výsledek vyučování záležél v tom, smysl: „Mějtež si jakékoliv nábožen
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ství, jenom ne katolické. Nejlepším ze
všech náboženství je brahmínské..Važte
si tohoto pokladu a před katolickými
misionáři mějte se na pozorul“

Také Sundaram chodil do těchto
schůzí v průvodu svého otce. Jeho
otec kladl v tyto schůzevelké naděje
& doufal, že syn jich vlivem „změn!
své smýšlení. A nezklamal se. Ullsné
řeči falešných proroků zmátly srdce
synovo: Sundaram odvrátil se.od prave
viry Kristovy a stal se zase pohanem.
Jednoho dne přišel ke mně. Na čele
měl znamení z bílého popele, jaké
nosi přívrženci boha ivy. Mně jako
by vrazil někdo dýku do srdce; tak
mně bylo, když „jsem znamení modlo
služby viděl na čele mladíka, o kterém
jsem předpokládal, že “jsem ho získal
pro Krista. Naléhal jsem naň, aby mi
sdělil příčiny svého změněného smý
šlení. „Bůh je milosrdný,“ namítal mi,
„a nechce žádného člověka zahubítí.
Má-_l_íjenom člověk nějaké nábožen—
ství, je Bůh spokojen. Nejlépe je zů—
stativ náboženství, ve kterém jsme
se zrodili“ Tak a podobně mluvil.
Byly to samozřejmě otřepané výmluvy,
které mu falešní proroci našuškalí.
Nicméně líbilo se mi na něm, že mně
svůj obrat upřímně sdělil; Jeho po
ctivé povaze příčilo se, před námi se
přetvařovati.

Za několik dní Olcott a Mis Edgar
odcestovali. Dojem, který na obyva
telstvo učinili, brzy zase zmizel. Sun
daram přemýšlel o tom, co slyšel, a
po osm dní zápasil sám se sebou.
Konečně nabyla v jeho šlechetné duši
vrchu zase pravda a s pravdou do
stavilo se přesvědčení pevnější než
bylo první. Naléhavě prosil nyní za
křest svatý. ježto však nebyl ještě
plnoletý, bylo třeba křest zatím od
ložíti. Nyní vedl zcela život skuteč—
ného křestana. Nedbaje'řečí svých po
hanských spolužáků, chodil pravidelně
na mši _sv.a prodléval co možná nej
více u nás v koleji.

Najednou však vzplanul nový boj.
Vznešený pohan a důvěrný přítel jeho
otce -— povoláním soudce — pojal
úmysl, mladíka od křesťanství opět

odvrátitl. Pozval _hO vlídně k SObĚ'
Sundaram netušil nic dobrého, ale po
zvání nemohl odmítnouti. Umínil' si
však, že bude křesťanskou víru pře
svědčivě proti všem útokům hájiti. Ale
chytrý soudce s počátku o—náboženství
vůbec nemluvil. Za to hleděl vybranou
přívětivosti mladíka pro sebe získati,
což se mu částečně také podařilo.
Jemné vzdělání & vznešené způsoby
soudcovy působily na mladíka hlu
bokým dojmem. Plán pohanův smě
řoval k tomu, Sundarama vlivu misi
onářů odlouditi. Když se mu to čá
stečně podařilo, zval ho na různé
slavnosti, aby nezkušeného mladíka
iv ohledu mravním svedl na bezcesti
a srdce jeho pokazil.

Ale milost Boží bděla nad šlechet
nýmjínochem. Zavčas zpozoroval léčku
a vyhnul se jí. To byla jeho záchrana.

Konečně přiblížil se Sundaramův 18.
rok narození, který ho učinil plno
letým. Nyní teprv mohlo se vážně po
mýšleti na křest svatý. Ráno v tento
velký den milostný snídal doma na—
posledy a přišel potom jak obyčejně
do školy. Byl to poslední den prvního
pololetí. Po škole, večer o 6 hodinách,
šlo se do kostela. Několik misionářů,

_někteřídobří přátelé a celá řada brah
mínů již dříve obrácených byli svědky
posvátného úkonu. Tak tekla za ve
černího pološera očištujícivoda křestní
na čelo mladíkovo. Jeho křestní jméno
bylo: Maria Josef Stanislav. Je snadno
naši radost a útěchu si představiti,
ale těžko ji popsatí. Sundaram byl
nyní náš. Svou rodinu uvědomilo svém
kroku písemně a oznámil jí, že nyní
nebude bydleti v domě otcovském, ale
u nás v kolejí.

Lze si představiti rozčilení rodiny
Sundaramovy, když dotyčnou “zprávu
obdržela. Již následujícím—“dne 1:-rána
přišel jeho otecvprůvodu svého nej
staršího syna do koleje. . ádal, aby
se Sundaramem mohl mluvíti. Roz
mluva mezi otcem a synem byla rušná.
Přes hodinu namáhal se otec, aby
svého „svedeného, zaslepeného“ syna
k víře otců nazpět přivedl. Když hrozby
nic nepomohly, snažil se prosbami a
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pláčem na srdce synovo působiti.
.V duši mladíkově povstal tuhý boj.
Mohla by to býti vůle Boží, myslíl
sobě, abych jednal proti lásce, kterou
jsem rodičům 'svým povinen? Ale on
zůstal pevným. Když ho otec vyzval,
aby se vrátil do otcovského domu,
řekl rozhodně: „Není možné, nemohu !“
A dobře učinil, že nešel s otcem. Neboť
dole u vrat čekalo asi 50 pohanských
brahmínů s domorodými policisty, aby
Sundarama násilně unesli. Konečně
chopil ho otec za rámě a řekl mu
přísně: „Pojď domů, já ti to porou

číml“ Ponejprv za svého života byl
Sundaram neposlušen _— pro Boha.
Ale sotva že řekl, že-nepůjde, vrhl se
starší bratr zuřivě na něho a dorážel
na něho svými pěstmi tak, že ho otec
měl co zdržovati. Na konec nahnul
se otec k Sudaramovi a šeptal mu
do ucha: „Nevrátíš—li se k nám a při
svém úmyslu, zůstati křesťanem, se—
trváš, najmu nějakého Moh-amedána,
aby tě usmrtil.“ Sundaram odpověděl
klidně a pevně: „Otče, to by bylo, to
nejlepší, co by mne mohlo potkati.“

' (Ostatek příště.)

W

Bl. Anna Maria Taigi.
NapsalJanTagil aferro.

(Část další.)

Tajemství svatého dětstvíSpasitelova
naplňovala srdce Anny Marie zvláštní
rozkoší a radostí. Když během roku
nadešly svátky tak milé a radostné
dojemnou památkou na jesle a první
milosti vykoupení, začínala je dlouhou
a zbožnou přípravou. Devět dní
před vánocemi věnovala hluboké se
branosti ducha. Záhy ráno opouštěla
svůj příbytek a šla i za drsného po
časí do chrámu sv. Bartoloměje, aby
se zúčastnila devítidenní pobožnosti,
konané v tomto chrámě na přípravu
věřících na Narození Páně. Těchto
devět dní prožila tak vroucně, že Pán
Bůh, jenž nenechá bez odměny naší
dobré vůle, jí v této době uděloval
zvláštní milosti. Měla též zbožný zvyk,
že ve své komůrce postavila si skromný
obrázek ježíška. Skloněna před svým
Bohem vfjehó' dobrovolné chudobě,
ráda rozjímala v dlouhé modlitbě
nauky jesliček. Při této příležitosti
slyšela někdy, jak tajůplný hlas ji po—
vzbuzoval, by velkomyslněnásledovala
chudobu božského Dítka.

Kromě Betlému ráda zdržovala se
na hoře Kalvarii; u Ježíše ukřižova
ného bylo její útočiště a místo odpo—
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činku. Lze v pravdě říci, že založila
svůj stánek u stop kříže a rozjímajíc
pokoření a bolesti ježíšovy totéž cí—
tila, co sv. Petr na hoře Tábor, vida
slávu a lesk svého Mistra.

Na obětním oltáři až k potupě nej
větši »ponižený Beránek Boží, jak se
obětoval za hříchy lidské, byl dle
svědectví jejího procesu denním před—
mětem jejího rozjímání &živě si v duchu
představovala tuto obět krvavou. Tato
s tolikerou láskou v srdci zachovávaná
památka oživovala každý den jejiod
vahu a podněcovala jeji velkomyslnost
novou silou a stálosti. Následujíc
z lásky příklad trnim korunovaného
a na kříži umírajícího Spasitele, kři—
žovala své tělo i svého ducha, značíc
obé jízvami pokání a pečetí umrtveni.
Arma Marie chtěla říci totéž, co sv.
Pavel řekl: „S Kristem ukřižován jsem“
(Gal. 2., 20).

Kříž měl v příbytku Anny Marie
čestné místo, tu se mu dostalo vřelé
úcty. Měla částečku sv. kříže, na němž
Spasitel zemřel, kterou uctívala každý
den s dítkami a líbala s posvátnou
úctou. Nosivala stále, jak jiné křesťan
ské ženy, na krku obraz ukřižovaného



Pána ježíše, ale tento kříž nePYl l_j
pouhou ozdobou, jako jiným; llbě_ll
připomínal lásku jejího Boha. mluvxlť
ji o kajícností a obětech. Aby vnikla
do ducha umučení Páně, konávala
křížovou cestu; dala se zapsati do
bratrstva zřízeného v Collosseu, aby
tuto pobožnost veřejně konala-; ne
mohla-li se zúčastniti, modlila se ji
doma aneb v blízkém kostele.

Chodívalatéž 40 dní po sobě každý
večer bos'á navštěvovatí kříž V ma—
mertinském žaláři a 2- nebo 3krát za
měsíc kříž u sv. Pavla u brány ostijské.
Aby bolestná tajemství našeho vykou—
peni mohla dle libosti rozjímati, na
vštěvovala ráda kostely osamocené,
jež svým klidem a tichem lépe odpo
vídaly jeji víře a zbožnosti. Na těchto
místech nechala volně prouditi citům
srdce a celé hodiny prodlévala tu,
smyslů zbavená, v slzách a bolestech.

' Když se jednoho dne modlila v chrámě
sv. Ondřeje v údolí před křížem, sly
šela nebeský hlas, jenž se jí tázal,
chce-li následovati Boha ukřižovahého
vjeho nahotě aneb v jeho slávě? To,
co jsme vypravovali a ještě budeme,
nenechá nás v pochybnosti 0 odpovědi
Anny Marie.

6. její úcta nejsv. Svátosti.

Byla-li úcta a láska Anny Marie
k Pánu ježíši v tajemstvích jeho dětství
tak veliká, coteprve říci o její víře
a vroucí zbožnosti k Pánu ježiši v
nejsv. Svátosti oltářní?

Eucharistie přiblížila ji ze vzdále
nosti osmnácti století toho, jehož je
dině milovala, a poskytovala ji v pří—
tomnosti radosti jeho narození a bo
lesli jeho smrti. Tato láska, která se
v Betlémě stala člověkem a na Kalvaríi
obětí, podávala se na oltáři jako
pokrm duším; svátOst skrývala ta—
jemným závojem spásu světa, bylať

chlebem duši její, občerstvením na
pouti pozemské, útěchou a podporou
v zkouškách, zárukou a předtuchou
jeji blažené nesmrtelnosti. Dětství
ukazuje Pána Ježíše v radostné vzpo
mince a na kříži jenom obraz bez
života, ale v Eucharistii je skutečný
a živý; tu ho mohla prositi, jemu se
klaněti, s nim mluviti, jej slyšeti, jej
přijímati a v srdci svém přechovávati
jako v svatostánku.

Jestli jsme řekli, že Kalvarie byla
jejim přibytkem, lze říci, že Eucharistie
byla jejím srdcem, duší a životem.
Kardinál Pediciní, jenž byl dlouho dů
věrníkem nejtajnějších myšlenek blaho
slavené, di o té věci: City jejího srdce
pro toto veliké tajemství lze právě
tak nesnadno věřiti, jako vylíčiti, a
slova nevypoví, co její srdce cítilo
v blízkosti svatostánku a jak velikými
milostmi se naplňovalo na těchto
místech-.

jakmile poklekla před oltářem, ze
vnějšek její podobal se serafovi, její
sebranost byla tak hluboká, že smysly
její se uzavřely pro zevnější život.

áden zvuk k ní nepronikl, byla
nehybna jako socha mramorová, svěd
kům její modlitby ukazovaly, že žije,
jenom slzy hojně prolévané, přerývané
vzdechy, jež z hrudi vycházely jako
paprsky plápolajicího ohně.

Kdo ji viděl takto klečící, cítil bez
děčně úctu a živé dílo víry. Dle na
řízení zpovědnika měla štěstí denně
choditi k sv. přijímání. Aby byla
hodnou této milosti, připravovala se
stálou bdělosti nad hnutím srdce a
dlouhou modlitbou, a přistupovala
k stolu Páně s velkým žalem nad
každou křehkostí i s celou velko—
myslností své vřelé lásky. Kdo vylíčí,
co se dělo v duši její po sv. přijímání,
když měla v srdci Boha svého?

(Pokrač.)

W
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JuliusBrach:
Díky Bohu.

Synu, p0patř kolem v širé lány!
Pohled' na ten těžký zlatý klasl
K vroucím díkům volá jeho třas
duše, jež jsou tuto k stolu zvány.

Žirná pole kolem na vše strany
jeho dílem jsou, dí srdce hlas.
Klaní se mu tamo dubu zas
větve, jež jsou hromem rozorány.

Každý tvor se ]ménu jeho koří.
Slávu jeho pěji nebesa!
Mocnát ruka, která divy tvoří!

Pročež, synu milý, srdce v tobě
nade vše at k němu zaplesá:
„Hospodina chváliž v každé doběl“

W

Ústav sv. Cyrila a Metoděje pro slovenské misije
na Velehradě.
(Studijní rok 1922—23).

„Za dnešního běhu událostí svítají
červánky naděje, že z východních ná
rodů Slované — obnoví s Námi sva
zek svaté jednoty —,“ piše sv.“ Otec
Benedikt XV. blahé paměti v okruž
ním listě (13.11.1921.) biskupům če
skoslovenským a naznačuje, jak roz
sáhlé pole činnosti otvírá se řízením
Prozřetelnosti kněžstvu národa našeho
a všech národů slovanských, „kterážto
práce bude se zajisté tím lépe dařiti,
čím důkladnější příprava ji bude před
"cházeti.“ Připraviti, vychovati kněze
k práci sjednocovací a misijní_u ná
rodů slovanských je cílem Ustavu
sv. Cyrila a Metoděje. při Papežské
koleji T. ]. na posvátném Velehradě.

Největší průkopníkidee cyrilometo
dějské, nejdp. arcib. dr. Stojan, při
pomíná znovu katolické veřejnosti
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„Zúčastňujme se všech podniků, jež směřují
k sblížení a sjednocení — -— —

Dilo dalekosáhlé & blahodárné pro církev
i pro národy— přinese hojného požehnání.“
(Arcib. dr. A. C. Stojan: O idei cyrilometoděj.,

Rodin. katol. čítanka, str. 22 ad.).

(Rodin. kat. čítanka str. 22 d.), že
vlastni dobře vedený ústav, jehož žáci
„stále cil ten musi míti před očima“
a ve kterém „k cíli tomu vše musí
směřovati“, je důležitým prostředkem
k církevnímu sblížení. Nejsou to jen
studia, která připravu'i chovance na
veliké dílo misijní: „ vatě musí pro
žíti věk svůj, by pak byli hodnými
dělníky na vinici Páně“, zdůrazňuje
horlivý metropolita a Ustav sv. Cyrila
a Metoděje neopomíjí ničeho z toho,
čeho je třeba v duchovním vedení
těch, kteří již útlé mládí obětovali na
oltáři Lásky Boží.

Vzácný příznivec mysli do budoucna
a slibuje si: „až ústav zmohutní, má
býti učilištěm pro studující na misio
nářstvi všech národů slovanských“.
Počátek k uskutečnění tohoto přání



učinil již letos nejdp. biskup kříže
vacký, horlivý unionistický pracovník
dr. D. Njaradi, poslav na ústav dva
rusínské studenty (řecko--katol.) z Bačky
v jugoslavii.

S nimi má Ústav sv. Cyr. a Met.
pro slov. misije na Velehradě po
čátkemstudijního roku 1922/23 celkem
70 chovanců v třídách l., III., IV., V.

Z nich je. chovanců z Moravy: 50
(z díecese olomouc. 36, brněn. l4.),
ze Slezska: 3 (z díecese olomouc,),
z ech: 5 (z díecese král.,hrad. 2,

_ pražské 3), ze Slovenska: 10 (z die—
cese nitranské 5. trnavské 5), z Jugo
slavie: 2 (z díecese kríževacké).

Letoším rokem působí na Ústavě
sv. Cyr. a Met. 9 učitelských sil.
Učebná osnova je shodná s gymna
sijní se zvláštním zřením k účelu Ústavu
a povolání chovanců. Tak na př. je
studium rozšířeno o výuku jazyku ru
skému, při čemž přihlíženo k prak
tickému užití znalosti chovanci ve
službách „idei cyrilometodějské.

V dením pořádku ústavním se mnoho
nezměnilo. V čase, kdy vyučování není,
střídá se studium s vhodným osvě—
žením (procházky, hry' na hřišti a j.)

Riu-„5:13 Š 25,13.
or?—“f ":“-Á

Julius B r a c h: _
'>—_|'»<T jh!

a péče o chovance tu zase svěřena
dvěma prefeklům, jímž někdy pomá
hají též jiní členové koleje.

Také letos studující vyšších tříd,
kteří jeví nadání k činnosti literární,
jsou seznamování s ideou a literaturou
cyrilometodějskou a navádění k po
kusům v tomto oboru.

Vřelý zájem o misíje slovanské u
studujících nemálo podporují vzácné
návštěvy dobrodinců a přátel ústavu.
je to zejména letoší návštěva redak—
tora amer. „Hlasu“, p. H. Dostála,
jehož přednáška o cestě na Volyň a
'touze po náboženské útěše tamějších
vystěhovalců, stejně jako jeho srdečný
styk s chovanci roznítil vmladístvých
srdcích nové, trvalé nadšení. jejich
vřelé vzpomínky jsou toho skvělým
svědectvím. Z jiných návštěv jmenu—
jeme ruského konvertitu, knížete Lvova, „
ktétý v Ustavě pobyl několik dní a
vykonal zde duchovní cvičení.

Rozvíjející se Ustav sv. Cyr. a Met.
pro slovanské misíje doporučujeme
přízni katolické veřejnosti. Na dobro
činnost její je cele odkázán. Přispěje
tak na dilo slovanské a po výtce
katolické! Rones.

Záhuba
Vesuvu hukot Slyšiiii, rachot řvoucí!
Hle, slunce vidím v temnu, rudý žárl
A nad úbočím toku lávy var:
Den záhuby nad městy třemi jdoucí!

V úžasu němém jak druh k druhu lnouci
přinésti bohům spěchá starý dar! —
Vše marno, v'šel Neb rozmařilým zmar
usoudil nestvořený Duch vládnoucí. —

V ráz zmizel duši obraz. —Slunce plane
nad mořem, hle, klidným. v plné kráse:
Zabuši srdce, na břehu když stane.

Pod tebou, srdce. drahé,. Herculanuml
Chvěj se, chvějí Neb oheň uzříš zase!
Judicabil iam Tremendus populuml!

WWÍ
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Řůzné

Za j- P. janem Tagliaferrem.
Zemřel nám horlivý Spolupracovník
dne 27. prosince 1922. Smutná to
zvěst z nemocnice sester Alžbětinek
v Těšíně. Narodil se P. jan Tagliaferro
15. prosince 1867 ve Frýdku. Po ukon
čených gymnasialních studiích studoval
bohosloví v Olomouci a 6. července
1891 byl vysvěcen na kněze. Působil
v duchovní správě, posledně od 1904
v Michálkovicich. Při veškeré své práci,
jakou vyžaduje duchovní správa, byl
pilným dopisovatelem do různých novin
a časopisů. Nejvíce psával nábožen—
ská pojednání do Serafinských Květů,
do Květů Mariánských, do Pokladu
věřících a ponejvíce do našeho časo
pisu Skola B. S. P., jak čtenáři naši
se přesvědčili ve všech ročnících. Vy
trpěl mnoho pronásledování od odpad—
líků, kteří mu hrozili, takže nejsa ži
votem jist, odešel z Michálkovic do
Těšína, kdež po krátké nemoci ode
vzdal šlechetnou duši svou Pánu Bohu,
který mu jistě odplatí vše, co pro jeho
čest a chválu napsal a pracoval jako
pilný a horlivý dělník na vinici Páně.
Doporučujeme duší jeho vroucným
modlitbám všem čtenářům našim. Ať
odpočívá v pokoji!

Statečné vyznání víry. Pod tímto
titulem uvádí vatikánský orgán „L'Os
servatore Romano“ ze dne 10. dubna
1920na úvodním místě zprávu, zaslanou
mu z Washingtonu o novém vyslanci
Peruanském ve Spoj. státech, Federicu
Alfonsu Pezetovi. Tento vyslanec bydlí
ve Washingtoně v předním hotelu zv.
„Wardman Bark Hotel**,v němž každou
nedělivečerjsou pořádány hudebni kon
certy vyššího slchu, jichž účastní se
i členové diplomatického sboru. Dne
14. března 1920 večer v přestávce
přednášela jistá slečna Louise Monta
gue z Richmondu '(V'irginíe), předsed
kyně mezinárodní ligy lidskosti o účelu
tohoto svazu. Při řeči zmínila se též
o cirkvi katolické, vytýkajic jí, že vinou
papežovou neučinila ničeho pro lid
skost. Při těchto slovech ozvaly se

zprávy.

mezi posluchačstvem hlasy odporu,
a tu vyslanec Peruánský obrátil se na
majitele hotelu, žádaje ho, aby zaká—
zal zmíněné slečně dále mluviti. Než
hotelier nevěděl, co činiti. [ přistoupil
vyslanec k řečništi a žádal řečníci, aby
zmizela z tribuny, řka: „jsem římským
katolíkem, i nemohu dopustiti takové
urážky mé církve & papeže.“ Po těch
slovech ozval se v obecenstvu hlučný
potlesk. Katolíci, protestanté, ba i židé
spěchali, aby Pezetovi gratulovali. je
dině americký kapitán Collius počinal
si hrozivě, tázaje se vyslance, jakým
právem přerušil .přednášku & hrozil
mu, že jej vyvede ze sálu. Vyslanec
jej vyzval, aby tak učinil, než tu za
kročili jiní, aby zabránili důstojníku
cestu. Nato oznámila Mis Montague,
že_bude v přednášce pokračovati příští
neděli, což bylo přijato pískotem a
protestními výkřiky. Hotelier odebral
se nato ihned k vyslanci, žádaje ho
za odpuštění a ujišťuje ho, že podobné

%řípadyse již více nebudou opakovali.urnalistům, kteří ho interwievovali,
prohlásil vyslanec, že se cítil uražen
slovy oné Miss, poněvadž pohanila
církev katolickou, k níž jeho rodina
po století náleží. \ .W

Tygr mluvi. Stalo se to na Korsice.
V obci Píno vítal Clemenceaua na
podzim r. 1921 starosta a místní fa
rář. A tu Clemenceau oslovil faráře
takto: „jsem rád,“ pane faráři, že vás
tady vidim, mohu alespoň zase znovu
vydati svědectví-francouzskému kato
lickému kněžstvu za jeho vlastenecké
jednání v době, kdy se jednalo o zá—
chranu státu. jednou mne žádali ka
nonýři v zákopech, abych dekoroval
jejich kuráta, který kdysi v okamžiku
nebezpečí improvisoval kanonýra, stři
lel z děla a zachránil tak své kama—
rády. Objal jsem ho a vyznamenal,
jak to kanonýři žádali. Vite, pane ia
ráři“ — dodal —“„hryzli jsme se kdysi
na škodu vlasti. To se už nikdy nesmi
státi. Doba je krutá. Buďme sjedno
ceni, chceme-li býti silnil Každý at si
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nechá svoje přesvědčení, ale nesmíme
pronásledovatí jední druhé na škodu
naší vlasti.“

(Díkůvzdání).
V těžké nemoci svého dítěte mo

zprávu uveřejním. Poněvadž se dítko
uzdravilo, plním svůj slib, vzdávajíc
vroucí diky P. Bohu i ctih. služebníci

Boží za vyslyšení mé prosbyJK
Ctitelka Panny Marie, vzdává tímto

veřejně neskončené díky nejblahosla
venéjší Panně Marii za téměř zá
zračné uzdravení, když všecka lidská
pomoc zdála se býti marnou.

dlila jsem se za- jeho uzdravení ke
cti ctih. sestry Terezie od Ježíška a
slibila jsem, budu-li vyslyšena, že

©

Obětování denního úmyslu.
Pane Ježíši Krístel Ve spojení s božským úmyslem, za kter'm Ty sám na

zeminejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. vátosti 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 blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky,
všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou
za den, Lev Vlll. S. Congr. Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. 1l).

. Obzvláště Tí je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
za pOsvátnost sta'vu manželského a na všechnyúmysly,
jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den _členům Apoštolátu
modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce! Srdce
Ježíše a Marie! Zachraň církev, vlast naši a národ náš československýl O sladké
Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to. denně, odpustky plno—
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.) ',

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

Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj' za nás! (Od
pustky 100 dní jednou za den. Lev Xlll. r. 1891.)

Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!
Hesloapoštolské:Stav manželský svatý jest!
Úmysl v dub nu: 1923: Povinnosti politické katolíků.

Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.
LA“.-_A_AMA“MAMMM “MALÁ—MMAMMA—AM“A“ A——
0 B S A H:

Posvátnost manželství. (Hlavní úmysl.) —Vyznání. (Báseň.) — Co jsem psal, psal jsem.
— Láska věčná. (Báseň.) - Svaté kopí. — Věřím v Ducha svatého. — Zachraň duší!
(Báseň.) — Zlá rada.———Neboj se! — (Báseň). — Obrázky z katolických missií. —
Bl. Anna Maria Taigi, —-Díky Bohu. (Báseň). — Ústav sv. Cyrila a Metoděje pro slo
venské misíje na Velehradě. —- Záhuba. (Báseň). —- Různé zprávy.. — Díkúvzdání. -

Obětování denního úmyslu.___—___"—
vwwwwwwww*wwwwww7wwwwwww vvvv"www—
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ŠKOLA
BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ

Ro C. LVll. | BRNO, 1. DUBEN 1923. | (3131.04.

O Srdce Ježíše, ty šípy lásky svojí jen hojně vysilej sem do rodiny svojí, at sluhů Tvých
se ztrávi jimi hrud, Ty Srdce Páně naší láskou bud !

Katolíků politické povinnosti.
(Hlavní ůmysl.)

Pro tento měsíc je zvláštní úmysl
hlavní ustanoven. e jej sv. Otec
ustanovil, považoval jej jistě za velmi
důležitou věc v době naši. Jako ka
tolíci máme dvojího druhu povinnosti:
k Bohu a našemu státu dle slov Páně:
Dávejte co Božího Bohu a co císa
řovo císaři. Povinnosti naše k Bohu
známe všichni, třeba jich mnozí ne
plní. Povinností naši jest, abychom
Boha poznávali a ctili, jej milovali
a jemu sloužili a tak na věky spasení
byli. Jak máme Pánu Bohu sloužiti,
jest obsaženo v desatero Božích pří
kázaních, která se daji vyjádřití dvěma
přikázanimi lásky k Bohu a k bliž
nímu. Kromě toho nám Ježíš Kristus
v evangeliu zvláště přikázal, abychom
hledali nejprve království Božího a
Spravedlnosti jeho; bychom sebe za
pírali, kříž svůj nesli, Krista následo
vali, tichými a pokornými byli a mi
lovali nepřátele, dobře činili těm, kteří
nás nenávidí, modlíti se za ty, kteří
nám protivenství činí a utrhají nám.
Ale jsme též údové sv. katolické
církve a tedy i k ní máme jisté po—
vinnosti a sice, že máme k ní ná
ležeti a Sice srdcem a celou duši,
nejen býti zapsána v matrice, máme
věříti, čemu učí a korati, co při
kazuje.

Jsme však také občany svého státu,
nyni naši svobodné republiky česko—
slovenské a tu máme těž své povin—
ností a sice velmi důležité. Všem nám
musí záležetina pevnosti a síle
našeho státu a na blahobytu naších
spoluobčanů. Proto má jedenkaždý
občan a každá občanka všemi silami
k tomu působit, aby v našem státu
zavládl pořádek, pokoj a štěstí všech
spoluobčanů. Jaké máme tedy povin
nosti? Máme stát svůj podporovati
hmotně i mravně. Hmotné podporu
jeme stát daní z majetku a z krve,
placením daní na potřeby státu a
úřadů & vydržování vojska na obranu
naši milé vlastí. Mravně však pod
porujeme stát, plníme-li své povin—
nosti jako katolíci pracujíce na uspo—
řádání poměrů a_ sesílení státu. Co
škodí státu, máme hledět napravit a
jako katolíci nejpevnější základ státu,
totiž náboženství naše, hájit. O stát
stará se vláda, která může prospět,
ale i škodit blahu státu podle toho,
jaké dává zákony. Proto je velmi
důležitou povinností každého katolíka,
volit jen takové zástupce do vlády,
kteří jsou schopni, upřímní, obětaví,
spravedliví, jímž opravdu blaho státu
na srdci jleží.' Jako katolíci máme a
musíme voliti jen katolické zástupce



poslance do Národního shromáždění,
které má pak velký vliv na vládu.
Těmi volbami se může zabranit vy-_
dávání zákonů proti náboženství, proti
posvátností manželství,_ Pfo'fl. nabo
ženství ve školách, proti clrkvr svaté.
jaké si zvolíme občany v obci, takový
bude pořádek, jaké si zvolíme po
slance, taková bude vláda. Budeme-li
všichni volíti jako jeden svorně v
obcích jen katolické občany do za
stupitelstva a do Národního shro
máždění, pak budou také jiné zákony,
.pak přestane boj proti náboženství,
proti církví, pak zase nabude man
želství a s ním i rodiny své úcty a
vážnosti, pak se bude zase vyučovatí
máboženstvi ve školách, pak se hladce
turovnají poměry církve ke státu a

naopak, pak se nebudou odstraňovat
a vyvracet kříže a sochy svatých, pak
se nebudou rušit svátky církevní a
zaváděti místo nich svátky státní, pak
se vyrovnají zlé poměry mezi děl
nictvem a prácedárci na základě sv.
náboženství, pak přestanou krádeže
a nebude se šířit nemravnost mezi
lidem. jen náboženství katolické a
život podle něho jsou pravou zárukou
pevností- a blaha státu každého a
tedy i našeho. Z těch příčin at každý
koná svědomitě povinnosti své po
litické, hlavně budoucí volby. Protože
ale je to velmi důležitá a daleko—
sáhlá věc — prosme o sílu k tomu
a obrat k lepšímu nejsv. Srdce Páně,
které vyslyší Vroucí prosby naše.

W

A. M. Kadlča'koua' :

Žal.

jak strastná chvíle v žití bývá,
když žal rve duši znavenou,
když srdce v hrudí bouřně tluče
a závrať jímá hlavu tvou.

jak teskno, bolno v světě žití
když nemáš komu říci žal,
jak trudným se zdál tvoje žití,
jež ve hrob rád bys pochoval.

Ach, nevíš aní, co to přítel
a co to otec, matička,
srdce tvoje víc nepotěší
zde bratr ani sestřička.

Ach neví nikdo, co by dala
za. květ lásky ta duše má,
kterou žal rve dnem i nocí

a stále jí jen objímá.

W

Tajemství „svatého týdnett.

Božské Srdce ježíšovo zasáhla ona
nešlechetná rána hřešícího člověka,
kterou zločinné namíří! na tvůrčí plán
boží, a zasáhla tak mocně, že Srdce
to bylo probodeno a docela rozerváno
zející ranou smrtelnou. — S drzou
svévolností odvážil se člověk až na
stupně trůnu božské Veleby, zločinnou

(Pokrač.)

rukou vyrval jí žezlo a strhl korunu,
svrhl ji posupně s trůnu, zavraždil
svého Boha, který jej miloval, a to
proto, aby jen, jak říkají,prosadil
svou vůli vlastní; anoprosa
díl, ale aby zároveň také uvalil sobě
na šíjí j h o o t r o c k é, které jej tla
čilo v bahno hříchu. Strašně dopadají
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:'šlehy neúprosně ukrutného pána na
“tělo utýraného lidstva a s ďábelskou
radostí pase se tento pán na jeho
skřečovitém svíjení i na bezmocných
:pokusech uniknouti nějak z dosahu
těžce dopadající pěstě.

A tu přichází slovo božské.
Ustanovilo si úkolemvyrvati bičzrukou
\ukrutného trýznitele, dobýti na „knížeti
'tohoto s v ě t a“ obrovským zápasem
-0pětkoruny i žezla, izbudovalo
;sobě proto trůn, trůn potupy, na němž
bylo vyvýšeno, aby trojjediriému Bohu
iuloupená čest a sláva byla navrácena
.adruhýmusmrcením Boha, je
:mužto se Syn Boží dobro
volně podvolil, aby usmířena
byla k blahu lidstva ona první vražda,
iižto se byl člověk v ráji na svém
Bohu v osudné zaslepenosti dopustil.
_jen jedenkrát zdála se vzpírati lidská
přirozenost Kristova, tenkrát. kdy jej
:tíže hříchů lidských tiskla k zemi a
hrůza předvídan'ého utrpení vynutila
krvavý pot na těle, v témže okamžiku
..podrobila se však zase vůli božské
a prohlásila se ochotnou, přivésti těž
i<ou tu obět úplně až ke konci.

Syn Boží přišel, aby jako zástupce
lidského pokolení, jako jeho jediný
'velekněz,vydobyl mu drahocenné statky:
odpuštění hříchů, ospravedlnění a po
svěcení, svému nebeskému Otci pak
aby připravil neskončeně dokonalou
oslavu. Přioděn štolou své vlastní
:krve vystoupil na oltář kříže, aby se
tam svým neskončeně cenným ná
městným činem obětním a svou
neméně cennou —protože sprostředku

.jicí — modlitbou obětnou stal pro
středníkem mezi Bohem a člověkem
.a svým vlastním zakročením do svatyně
věčné aby tuto také hříchu zproště
nému lidstvuotevřel:Kristus přišel
jako nejvyšší kněz budoucího dobrého, skrze větší
a dokonalejší stánek, ne
rukou udělaný, to jest, ne
“tohoto stavení, ani skrze
krev kozlů neb telat, ale
skrze vlastni krev, všel
jednou do svatyně a nalezl
vykoupení věčné. (Žid.9, ll, 12.)
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Co obětní krev beránka velikonoč
ního u židů pouze naznačovala, zá—
chranu totiž od jisté smrti a vysvobo
zení z nedůstojneho otroctví. to s eveleknězi Zákona Nového
p o d ařilo skutečně a ze svého,
vlastníma rukama zhotoveného a až
na misto obětní přineseného oltáře
mohl Kristus proto právem volati ra
dostná nám slova prorocká : „O s m rtvi,
budu koncem tvým, smrtí
tvou budu, ó peklol“ Svoukrví
zlomil moc dvou nejstrašnějších ne
přátel lidského pokolení, vydobyl lid
stvu opět života věčného, vyrval
z rukou ďáblových panství dle jeho
mínění zcela bezpečné. a ono neblahé
uštknutí z ráje na duši člověka ne
toliko učinil neškodným, nýbrž je do
cela zacelil a vyhojil. Kdekoliv se
nyní vypíná vítězné znamení smrti
Kristovy, všude zaznívají tato slova
a všude svíji se pod nohou
obětného Beránka pekelný
had ve křečovité bolesti,
sebe samého svůj hřích, svůj osud,
sobě vyrvaného člověka a božskou
spravedlnost při tom proklínaje ve
vzteku již pouze bezmocném . . .

Kříž byl oltářem, na kterém vy—
koupil Kristus svět a na němž mu
vybojoval schopnost, a b y 5 v é m u
Bohu a Tvůrci opět mohl
prokazovati čest povinnou.
jeho Srdce bylo miskou obětní, do
niž zachytil svou přesvatou obětnou
krev a v níž ji obětoval svému ne
beskému Otci na usmíření, ke cti a
chvále, a tak vykoupením v původní
lahodu urovnal hříchem porušený sou
lad tvůrčí ideje a plánu, který choval
původně Bůh s tvorstvem veškerým.
Toto Srdce božské stálo však
tolik starostiplné námahy, že bodnutí
kopím přervalo i poslední v něm
žilku, takže svatá obětná krev pro
mísená s vodou vyplynula z něho až
do kapky v pravdě nejposlednější.

Bylo to znamením, že skrze
lásku'božskěho Srdce pro
vedeno a dokonáno jest
opětné spojení člověka
s B ohem. Skrze Něho jest Bohu



trojjedinému všeliká čest a sláva
—- To jest první tajemství svatého
týdne a jmenovitě Velkého Pátku, -—

II.

Na kříži tedy zasloužil Kristus pa
dlému lidstvu odpuštění. Odstranil pře
kážku, kterou si člověk sám položil
na cestu vedoucí ke spojení se Stvo—
řitelem. in jeho obětní byl skutkem
dostiučinění. Zároveňvšakpo
skytl člověku m o ž n 0 st, aby mohl
vzdáti svému Bohu a Pánu po
v in n o u č e st, ke které byl zavázán
již před upadnutím do hříchu, a
jejížto rozsah velice byl zvýšen právě
tím, že nekonečnou vinou hříchu člověk
sebe poskvrníl. Následkem obětné smrti
Kristovy smí se člověk znova odvá
žití pozvedati zraků k uraženě, „ale,
opět usmířené b0žské Velebnosti, ne
musí se více obávatí, že jej oslepující
blesk božské Spravedlnosti
srazí k zemi, nebo spíše smete do
bezměrné propasti pekel horoucích;
z očí Všeslitovníka vyzařuje
mu vstříc odpouštějící láska, slitování
a milost, pod teplými paprsky tohoto
pohledu taje ledová kůra, která se
po celé věky usazovala kolem lid
ského srdce, takže toto pod mořivým

jejím tlakem také na konec zledova—
tělo a stalo se necitelným k zaslíbe
ním, připomínkám, hrozbám ano i
k trestům nejtěžším . . .

C hc e-li tedy člověk k svému Bohu
opět se vrátiti, jak mu to možným
jediné skrze Krista, poněvadž se
Kristusza něho obětoval, a jen
také ve spojení s Ním může vzdáti
Bohu čest a slávu, jak jest příslušno.

Bůh Otec jest Pá nem nade vším,
nestvořil toliko však nebe i zemi, aby
Ho zvelebovaly, ale daltakéod
věčnosti svou podstatu a bytnost Synu
svému, takže oba jsou podstaty téže,
jediné a nerozdílně. Jemu přísluší proto
přede vším oslava největší, uznáni
nejvyšší. A tohoto největšího zvele
bení dochází Otec předně od věčnosti
v lůně nejsv. Trojice skrze—Syna,skrze
jeho sebeodevzdanost Otci, která není
však pouze pomyslnou, ideálnou, nýbrž
úkonem skutečným a podstatným,
k němuž nutí jej poznání velebnosti
sdělenému božské podstaty, tedy
pravda, kterou sám _jest a kterou sám
se nazývá, jakož i neskonalá láska
která zase jest právě tak v ě čn o u
a tak o so b n ou, jako Bůh Otec a
Bůh Syn věčnými s osobnými jsou.

_(Pokrač).

W

Z uvah o evangelia.
Napsal biskup Otakar P r o c h á 2 k a. — Autor. překlad B. K y s el é h o.

]. Oslavení Kristovo.
a) Vyšlehni slávo mál Vstaň a

pospěšl .. . Ježíš jest pouze 37 hodin
ve hrobě; necelé tři dny, necelé tři
noci sevřen jest skalami. Mezi po
zemským životem jeho a mezi ne
konečnou věčností tmí se šerá tato
hranice—_- a i tu spěchá ukrátiti: pílí
a povstává časně z rána. T—otnaše
červánky, tot zoře života věčného, toť
svátek náš nejslavnější a toto vzkří
šení zvěstuje nám každá neděle. Popil
dni kýžený, zasvitni nám, rozbřeskni

se velebná neděle, at pomine noc
hříchu, af zkrátí se tma bezútěchyl . . .
To nadejde, osvojí-li si duše naše
náladu nedělní.

b) Ke hrobu spějí s duší ježíše
ony duše, které z předpeklí vysvo
bodil. Tot velkolepé stěhování duši:
jako na stříbrných křídlech vznáší se
zástup jejich, jako zářivý oblak čer
vánkový.-Jaká to tajemná hudbai
Nad zemí tkví život věčný. Ježíš se
raduje; kolem něho pějí duše píseň
osvobození: „cantemus Domino“ -—
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zpívejme Hospodinu, nebof zveleben
jest slavně. Ejhle, první průvod, pro
cesi „vzkříšeni'á jak uctivány,zbožňo—
vány byly tu rány, krev Kristova, jaká
tu byla radost nad vítězstvím, jak
toužily a prahly duše ty po srdci
Páně a po životě věčném, jenž prýští
z něho! Tak hotoví se ke vzkříšení!
Duše ty stanou u hrobu u svatém
smutku, patří u vděčném roztouženi
na mrtvé tělo Kristovo, na jeho rány,
z nichž kanulo vykoupení světa. [ duše
ježíšova zří hluboce jata na tělo,
s nímž byla spojena, na zázračný ten
nástroj svých skutků a—zásluh, vidí
hlavu, jež se smrtí sklonila, patří na
ni, jak pouze ona patřiti dovede,
nikoliv bez účasti, výbrž s vítězným
zadostučiněním. jako by mluvila: Smrti,
potřena jsi, neboť jsem uzřel, aby
život povstal. Tot hrob tvůj, sehráno
tělesná, kde by tě dle zákona prvot—
ního mělo stihnouti setlení; ale já,
_život, povstávám . O svatá, kla
nění hodná moci, která vítězíš nade
zlem, inad smrtí. Kdož nevěří, di
vaji se na smrt jenom passivně, jako
obětovaní nesouce utrpení své; za
takovým názorem světovým vězí hrůza.
U nás nikoliv; u nás i z p_oza smrti
kyne život. — Můj ježíši? živote, silo,
vítězství mé!

c) Duše Kristova oživuje potom
zase tělo ve hrobě onou mocí, již
dovede oslavená duše ta zaujmouti a
přetvořiti hmotu. Na hoře Tábor se
proměnil, zde pak se zcela pozměnil.
Oděl se v “krásu a jas, zduševní!
takřka tělo své stvořiv z něho pod—
dajný nástroj vůle své. Co dovede
duše působením hypnotismu, jakou
citlivosti, a čilosti jest prolnuto tělo
v extasil A takovou pronikavou ži
vosti bylo nadáno tělo Páně v jeho
oslaveni, s takovou novou energií
vystupovalo. Proto může proniknouti
i zavřenými dveřmi i kamenem, zje
Vuje, se kdekoliv a dovede se pro
měniti až k nepoznání? — O velebný,
krásný, oslavený ježíši, vzore a při
klade bytí našeho! Z oka tvého pro
bleskuje paprsek jineho, slavného ži
vota: tys pocítil první v žilách svých

slávu věčnou; tvá síla, tvá krása,
změnila se v tobě v radost věčné
mladosti. Ty prvorozený bratře náš,
ty z hrobu znovazrozený, budiž po
zdraven! My prahneme po životě
oslavenců. Kéž duše _naše ovládne,
zduševní tělo, jen tehdy opravdu pro
žijeme tvé velikonoce. Protož chceme
již nyní vybojovati vítězství duše nad;
tělem svým a nad svou samoláskou.
chceme se krotiti, chceme zajistiti ve
zmírajicim těle svém vládu duše pro.
krásnou, vznešenou nesmrtelnosti

d) Vlastnostitěla vzkříšeného:
]. jasnost, jíž duše prozařuje tělo.
Noc vánoční rozjasnila se světlem
nebeským, zastkvěla se hora Tábor..
Vise apokalyptické tonou ve žhavé
záři. [ svatí jsou zdobení jasnou.
krásou, jako sv. Magdalena z Pazzi—
a jiní, z nichž vycházela zář, až
chrám za noci byl osvětlen. Vzkříšený
ježíš však stkví se _nade všecky osl—
ňující, 'nevypsateinou krásou.

2. A proto nemůže již trpěti. Kol
něho nemá co dělati utrpení, zármutek
trudl Tvář jeho jest prosta všeho
podobného, jí, nerozbrázdi bol a
tesklivost. — O jak rozrývá a dl'áSái.
duši vášeň, jak špaluje ji bol a žal [

3. Tělo Kristovo jest rychlé jako
duch a nepociťuje hranic prostoru_
jest s námi i na cestě ctnosti, na
této často svízelné, nerovné, těžké
cestě patří na nás s účasti a povzbu—
zuje: jen dále a ku předu! Kdož sijíš
s pláčem, s radostí budou žití!

4. Tělo Páně jest duchové. jaký
rozdíl mezi bahnem močálu a mezi
plátkem květul Takový jeví se mezi
životem tela smrtelného a oslave—
ného.

K životu duchovnímu spějmel Duše—
má stále víc pronikati tělo, až se
tělo na konec takřka zduševní. Takové
zduševněni, osvojení si krásy, po
hotovosti, kázně duševní, tof hlavni
známka povstání. — Hleďme si všech
těchto známek vzkříšení, obratme je
na sebe. Čím více jich, tím spíše
zmizi v nás „člověk zvířeci.“
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2. „Hrobové se otvírali & mnohá
těla svatých, kteříž byli zesnulí,

vstala“. (Mat. 27, 52).

Ježíš jest pravzorem našeho po—
vstání. Neboť všichni máme povstati
podle duše, jak sv. Pavel napomíná:
„Jestli jste s Kristem povstali, těch
věcí, kteréž svrchu jsou, hledejte.“
(Kolos. 3, 1).

a) Povstali jsme skutečně? Jak
mnoho jest mrtvýchl Písmo svaté
zná i živě mrtvoly. Zná mrtvou víru:
„víra bez skutků je mrtvá“, zná mrtvé
dobré skutky: „zdáš se velikým, sil
ným, bohatým, jsi však chudý, všeho
zbavený žebrák“ . . . Známe mrtvou
ruku, mrtvé srdce; známé i smrt
věčnou, jež mrazem Spaluje touhu po
blaženosti? Jsou i mrtvi údové na
těle Církve, kterých neobživuje dech
Boží. [ svět zná takové živoucí mrtvé.
lb s e n píše o nich ve svém dramatu
nadepsan'ém: „Až my mrtví procit—
neme“. Takovým zdánlivě mrtvým jest
ten, kdo světu žije, pracuje, tvoří, pro
svět působí a hledá slávy. Tu však
platí: „Nestojí za to plahočíti se ne
ustále tolik pro Boba, pro všecky,
pro celý svět.“ Pracovati pro nic —
tot tragedie světáckého života; zcela
něco jiného jest „božská komedie“

taková činnost znamená život
věčný. —- Jen zdánlivě živým jest,
kdo žíti zapomenul, ježto života ne
pochOpíl. K takovým lze čítati muže,
ženu, kteří v divokých náruživostech
promarnili síly své a na konec se
probudí, aby si uvědomili, že to nelze
zváti životem. Takovým jest i umělec,
který stana se umělcem, přestal býti
člověkem; který patřil na krásu pouze
jako na model, nikoliv pak jako na
cosi vzácného jímž by mohl srdce
své naplniti a zušlechtiti; který ideály
tvořil, ale v životě svém je podvracel;
který hledal, poznával, ctil dobro pouze
mimo sebe, který je vytesával pouze
v kameni, ne však prve ve vlastní
své ' mysli . . . Ubohý svět, veliká
kostnice; suché kosti bez obživujícího
dechnutí Božího! Kéž sešle Bůh ducha
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svého, aby stvořeno bylo vše-živé:
opravdový život, živí lidé, živá víra,
živé skutky, živá srdce! Avšak zhnuá
síti se mi musí vše mrtvé, povrhnoutí
třeba touto-směsicí života postráda
jících skutků, touto nečinnou věrou,
mrtvou rukoul

b) Povstaneme tedy ? ó, jak bychom
nechtěli povstati! K tomu vědomi
třeba především probuditi víru naši,
uvolniti dřímající síly. Tyto sily záhy
nás proniknou, spálí v nás plíseň;
hříchu a všecko pozemské, světské,.
pošetile cítění; potom se vzeprou,
vzpruží, rozproudi a dají do činnosti;
budou pobízeti k utvoření, k pilnosti
v utváření podobnosti s Kristem,
Stupňů takového života jest počet ne—
smírný. Počíná klíčiti již v pokitěném
nemluvněti, probouzí se v dobře při
praveném dítěti při prvním přijímání,
rozvíjí se ve zbožné, ideální dívce,
roste v každém zápasícím, povinnost
velkonoční správně plnícím věřícím.
Život ten byl v Abrahamovi, v Ju—
ditě . . . byl ve sv. Františku zAssisí,
ve sv. Aloisiovi, jest i v křesťanském—
muži doby nejmodernější. jaká to
stupnice tonů, kolik to barevných
odstínů tohoto života! Mocná milost
Boží působí při tomto povstání,
abychom se vzchopili k opravdovému,
záslužnému životu. Chceme tedy hned
zde, hned nyní vstáti a žití, abychom.
žili “kdysi věčně. Tyto síly milostii
upravují v nás ducha, smýšlení Pána
]ežíše; chceme tedy žíti životem duše
a její silou vyrovnávati jak obtíže,
tak radosti života.

c) Víra a naděje ve vzkříšení na
konci světa nutká ke vzkříšení podle;
duše. Plnost a bohatost života věč
ného hrozí se prázdnoty žití přítom
ného a buduje toto žití pozemské dle
svého vzoru. Z prázdného, planého,
bezduchého života nemůže rozvíti se
život věčný; z prázdného žaludu ne
vyroste nikdy dub. Protož musím žítia
již tu na zemi život věčný, to jest
žíti pod zorným úhlem života nad-—
přirozeného, musím z víry a lásky
smýšleti, chtíti,trpěti,zápasiti, zkoušeti



slasti i strasti; nutno uvésti duši v
soulad s vérou; třeba cititi vanutí
nesmrtelnosti, abych se dovedl po
vznésti nad pozemskou „všednost a
bídu: potom dovedu zahrátí ve svych

0

pocitech předehru blahé nesmrtel
nosti . . . Dnes chci tedy častěji
vzpomenouti na svoji nesmrtelnost,
chci se z ní iěšiti a chci tak přemá—
hatí svou nevrlost. (Pokrač.).

W
0 ztíš se !

A. M. Kadlčáková :

ó stiš se srdce v bolné hrudi
a nelkej, neběduj,
zas přijdou chvíle, již tě vzbudí
a zmírní žal se tvůj.

Když bolest bude nejhroznějši
a chvět se bude cit,
láska tě zas ukonejší
a klidno budeš bít.

K hrudi hlava níž se skloní
a vliší se vzdech,
zapěješ si písně plesné
o čarných lásky snach.

A duše, jež ti nad vše drahá
se k tvojí přikloní,
ta chvíle dá ti chvíle blaha
o němž tvé'srdce sní.

ó stiš se srdce v bolné hrudi,
vždyt všecko konec má,
tak jak ted bolest v duši studi,
tak láska objímá.

W

Cím ovcím pastva, —'—tím lidem živá víra.
Napsal Ignát Z h áně l.

Náš božský Učitel užíval při svých
řečech nejraději obrazů, podobenství,
příkladů, které byly všem jeho po
sluchačům dobře známy. Až po'dnešní
den viděti v zemi, “kterou nazýváme
Svatou, v níž prožil náš předobrý Pán
Ježiš všech třiatřicet. let svého po
zemského života, mnoho stád ovčích.
Což jest vysvětlitelno již z toho
jednoduchého důvodu, že maso ovčí
jest hlavní potravou tamějších oby
vatel. .

Snad právě bylo někde poblízku
stádo ovec, snad hnali je okolo, proto
vzal Ježíš z nich příklad a pronesl
nám všem předobře známé, přemilé
věty, vmlouvají se přímo do srdce.
Mezi jiným užil Ježíš takéslov: „Já
jsem dobrý pastýř: znám své ovce a
znají mne'moje ovce“. Jan 10, 14.

- Rozjímejme o těchto slovech.

Ovečkami, které vede Ježíš jako
dobrý pastýř na pastvu, vyrozumívaji
se všichni lidé, tedy i my. Každý
pastýř se stará, aby mohl zavésti své
ovce na dobrou pastvu, čím tráva
šlavnatější, tím lépe, tím více _se na—
svti jeho péči svěřené ovečkíy.

ím jest ovcím pastva, tím jest nám
lidem, tím jest naší duši živá víra.

Výbornost živé víry. Není
rozumného člověka na světě, který by
neměl v něčem obliby,“který by si
něco obzvláště neoblíbil. Nyní na jaře
řekne rolník, dívaje se na dobře upra
vené pole: může býti krásnějšího po
hledu, jako na takové zaseté pole.
Když požehná a uchová milosrdný
Pán Bůh všechnu pozemskou úrodu
a bude obilí na polích uzrávati, zase
řekne rolník: může býti krásnějšího
pohledu, nežli na zlatou pšenici na
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dozrávající žito? Jiný má největší
radost, když vidí krásného koně. Neměl
proto nepravdu, když kdosi žertovně
řekl: každý rozumný člověk na světě
má buď o kolečko více anebo méně.

Štasten člověk, štastna jeho rodina,
je- li tato obliba, tento koníček, v němž
má zalíbení věc ušlechtilá. Jest na
příklad krásná věc u člověka vzděla
ného, který má oblibu v knihách, který
nemá větší radostí, než seděti upro
střed knih, v nich se hrabati a jimi
rse obirati po všechen volný čas. Ta
ťkový může opakovati o této své
ušlechtilé libůstce slova svatého Jero—
nýma, který duchaplné řekl: „život
bez knih, život bez vědy, jest smrt“.
Kdo měl příležitost podívati se na
knihovny ve Francii, pozoroval ke své
radosti v oddělení, v němž byly knihy,
jimž se říká „klassikové“, to jest ve
leduchové, že mají tam mezi spiso
vateli naší svaté víře nepřátelskými,
také spisovatele katolické, ba i pro
slulé kazatele. Tak najdeš tam, že
stojí v jedné řadě vedle sebe boha
prázdný Voltaire, Rousseau a vedle
něho vidíš kázání proslulých francouz
ských kazatelů, Massillona, Bossueta
a jiné katolické spisovatele. Španělé
mají za klassika sv. Tereziil Něco
podobného dosud neprovedli naši sou
sedé Němci. U nich nedali dosud
vedle svých největších básníků a du
chaplných spisovatelů vedle Goethe
a Schillera katolického Hettingra, ač
by to zasloužil. Ze života tohoto ducha
plného spisovatele a kněze chci vy
právěti příklad, co jest živá víra?

Hettinger měl libůstku, že rád pěšky
cestoval. Jsa universitním professorem
užíval 'po mnoho let prázdnin ke pěší
cestě po Tyrolsku. Na jedné takové
cestě dohonil jednou asi desitiletého
“hocha a dal se s ním do řeči. Šli
__.právěokolo velké louky. Ptal se hocha:
či jest tato louka? Našeho pekaře.
_Jest tedy asi bohatý člověk? Jest nej—
bohatší z celého okoli. Tu řekl dále
kněz k hochovi: přijdou boháči do
.nebe? Nepřijdou. Proč nepřijdou?
Protože už na světě měli mnoho do
brého. Nepřijde tedy žádný boháč do
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nebe? Přijde ten, který zde na světě
konal dobré skutky. A což chudí,
přijdou do nebe? Přijdou. Všichni
chudí přijdou do nebe? Ne, jenom ti,
kteří trpělivě nesou s Pánem Ježíšem
svůj kříž. 1)

Jistě nemůže býti trefnější, lepši,
duchaplnějši odpovědi na otázku, zda
bohatí, zda chudí přijdou do nebe,
jako tato odpověd desitiletého hocha.
Boháči přijdou do nebe, když konají
dobré skutky, chudí, přijdou do nebe,
když trpělivě snášejí své kříže k poctě
milého Ježíše. Hoch odpovídal jako
učenec, znal vše z malé knížečky, ze
které kdysi i my všichni jsme se za
mlada učili, znal vše z katechismu.
Ano náš katechismus, naše svatá víra
dává'nám uspokojivé odpovědi na
všechny otázky, které hýbaly a dosud
hýbou celým světem. Odkud jsi, kam
jdeš, proč jsi na světě, těmito a po
dobnými otázkami obírali se už dávno
před Kristem nejnadanější učenci a
filosofové, ale žádný z nich nepodal
tak jasné a tak určitě odpovědi, jako
onen tyrolský desítiletý hoch. Važme
si proto oné malé knížečky, kate
chismu, berme ho často do ruky,
važme si víry, o niž nás poučuje.

Ptáme-li se po příkladech, jak žití
p o d 1e vi ry, nejlépe jest zajíti bud'
do šedého starověku nebo do doby,
která byla blízká našemu milému Spa—
siteli, do podzemních chodeb, do ka
takomb anebo ku nyní žijícím novo
křesťanům, do zemí pohanských, kde
horliví misionáři přijímají křtem po
hany za syny a dcery milého Spasitele.

Stůj tu příklad z misií z černé
Afriky, z říše Abbesynské. V minulém
století žil kněz kapucín jménem Mas
saja, rodák ze severní Italie. Byv vy
svěcen na „kněze, neměl větší touhy,
jako státi se misionářem mezi pohany.
Ale trvalo dvacet let, než se splnila
jeho touha. Byl pak poslán do Abbes
sinie k národu, jemuž jest jméno
Gallové. _Vcelku působil tam třiatřicet
let. Když pak byv vypovězen z oněch

1) Hettinger: Dle Welt und Kirche, ll. svazek
1. vydání, str. 265.



zemí žil, připravuje se na smrt, v kláš—
teře kapucínů ve Fraskati nedaleko
Říma, pobídl ho papež Leo xm., aby
napsal aspoň něco ze svých bohatých
zkušeností mezi pohany, jichž sám
36.000 pokřtil. Učinil tak a vydal
dvanáct velkých svazků, z nichž vy
pisujeme následující událost, doká.
zující nám, jak novokřesťané milují
svou víru, jak jest u nich vždy živá.

Massaja byl zajata veden stráži
ke císaři Theodorovi. Zároveň s ním
konal tuto cestu černoch, důstojník,
který padl v nemilost u císaře. Oba
byli příkováni k řetězu, dlouhému něco
přes metr. Na cestě setkal se důstojník
se svými známými, mluvili řeči tak
ohavné, nemravné, oplzlé, že biskup
trnul a pravil k důstojníkovi: „Pane,
kdyby ti .psi, co kolem nás pobíhají,
mohli mluvit, nemluvili by jinak, jako
vy lidé.“ Důstojník byl uražen a
pravil, že u nich pohanů se jinak ne—
mluvi, že jest zvykem tak se bavití.
Ale po celé tři dny nemluvil se svým
Spoluvězněm, až čtvrtého dne pravil:
„Pane, máte pravdu, takové řeči ne
sluší se na lid.“ Měl úplnou důvěru
k biskupovi, dal se poučiti a pokřtili.
Císař přijal oba na milost & .vida,
jak se důstojník ve svůj prospěch
změnil, vážil si ho a chtěje ho při

poutatí ke své osobě, nabídl mu„
protože byl dosud svoboden, svou
vlastní neteř za choť, která se však
také obrátila a biskup dočkal se :a—
dostí, že je mohl po katolicku oddati..
Císař chtěl čestně biskupa vypraviti
za hranice své říše a přišlo mu velmi
vhod, když se nabídl důstojník, že
biskupa i s chotí doprovodí. Dostali
se do špatného počasí a musili V'
boudě na rychlo udělané ztráviti ně—
kolik dní. 0 jak toužili novopokřtění
po mši svaté, již však biskup nemohl—;
sloužiti, neboť na cestě mu ukradli-;
víno; mouku měl. Když zdělil pří
činu, pro kterou nemůže sloužiti mše
svaté, vydali se hledati vino. Po třech
dnech přišli plni radosti a donesli:
velký koš, naplněný zralými hrozny..
Důstojník s chotí sám vylisoval a při
pravil víno a hluboce dojati přijali.
z rukou biskupa Tělo Páně.1) Ejnle
tak si váží nověobrácení mše svaté.
A my! Kolikráte bylo by možno jíti
i ve všední den na mši svatou, nej—
deme, ba i v neděli jí zanedbáváme—
neposílajíce svých služebných ani svých.
dítek. Umiňme si, že budoucně budeme—
po příkladě oněch černochů horlivějši.

(Pokrač.)
1) P. Krebs O. Cap.: Kardinal Massda

2. a 3. vyd., str. 64 a nn.
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Obrázky z katolických misií.
Podvá_'_Maxímilian W e in b e r g e r.

Pevná povaha.
jak Sundaram později vyznal, učinil

tento výstup sotcem naň hrozný dojem,
takžepotom trpěl duševně i tělesně
a bylo-_nebezpečenství, že upadne do
těžké nemoci. Ale boj nebyl. ještě u
konce. Téhož večera otec se vrátil,
provázen tentokráte matkou, babičkou
& Sundaramovými sestrami. Došlo
k bolestnému výjevu. Ženy válely se
ve své bolesti s rozpuštěnými vlasy
na zemi, posypávaly se prachem a
hrozily, že se utopí, nevrátí-li se Sun
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daram domů. Po boji, který trval celou
hodinu, uzavřel se ubohý mladík hlu—
boce dojat & na smrt unaven ve své
světnici, když byli jeho příbuzní s ne-
pořízenou odešli.

Nášledujícího dne z rána přišel otec
zase a pravil: „Nechci tě nutiti, aby“
jsi křesťanského náboženství se zřekl,
nemohu však na žádný způsob trpěti,
abys bydlel v cizím domě, který
jenom několik set kroků od otcov
ského domu je vzdálen.“ “Kdyby byl
Sundaram k návratu do otcovského



domu svolil, byl ztracen. Otcovský
dům byl by pro něho býval blízkou
příležitostí, viru ztratiti a bylo proto
jeho svatou povinností, tomuto ne
bezpečenství se vyhnouti.
_. Ještě na večer téhož dne pokoušeli
_sedva mohamedáni a jeden pohan
podplatiti některé z našich křesťanů,
aby jim při násilném únosu Sunda
rama byli nápomocni. Otec, tak pra
vili, každému, kdož mu syna nazpět
přivede, Slíbil velkou odměnu. Na štěstí
žádný zrádce se nenašel.

Aby se vyhnul všem nástrahám se
strany svých pohanských příbuzných,
byl Sundaram nucen, uchýlili se do
zátiší.

Celý měsíc ukrýval se u _nás
jako dobrovolný zajatec. V této době
připravoval se na první sv přijímání,
které potom ve své světničce vroucně
přijal. Teprve když bylo—jisto, že po
hanští příbuzní se vzdali veškeré na
děje, že by Sundarama od jeho úmyslu
odvrátiti mohli, a jej dle svého názoru
za občansky mrtvého. pokládali, mohl
se odvážiti, chodíti pravidelně do ko
leje.

Když se ponejprv zase ve své
třídě objevil, pohlíželi naň všichni
pohanští spolužáci zvědavě a jeho
bývalí přátelé mezi nimi, odvrátili se
od něho a vypověděli mu své přá
telství. Zato tím více přilnuli kněmu
nyní studující křesťanští. Později po
tkával na ulici častěji i_svého otce
a každé takové setkání bylo pro něho
tvrdou zkouškou. Ale nic nemohlo
více jeho pevný úmysl zvrátiti.

Sundaram pro svou víru opustil
všecko. Byl bohat a mohl libovolně
z tobolky otcovy bráti, kolik a čeho
potřeboval. Nyní byl vyděděn a musil
jistí chléb milosrdenství. Bohatství a
radosti svého otcovského domu, za
měnil s tmavou světničkou. Za to
našel klid a štěstí duševní. Jestí Sun
daram skutečně zářícím příkladem sta
tečného vyznavače víry a vztahují se
zajisté i na něho slova Krista Pána,
která pravil o pohanském setníkovi
řka: „Vpravdě, nenalezl jsem takové
víry v lsraelíl“
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Hle, jak svého Spasitele miluji!.
Obrázek z misií afrických.

Vkrajině jménem Fang pod rovníkem
leží ves Akork. Tam jsem sloužil jed
noho dne mší sv. S vroucí zbožnosti—
byli jí synové lesů přítomni. Nejšťast—
nějšími toho dne byly čtyry dívky„
které milého Spasitele ponejprv do
svých srdcí směly přijati. Předtím byly
několik let u našich dobrých sester“
na misijní stanici ztrávily a tam byly
také pokřtěny.- jejich otec, zatvrzelý'
pohan, vytrhl je __zklidného útulku &
vzal je s sebou domů, aby jich krov
líčným pracím pQužíval. Ditky lou-'
čily se sestrami s pláčem. „Nezapo—
menou našich napomenutí a zůstanou:
svaté víře věrny ?“ tázali jsme se mezi
Sebou. jejich rodičové bydleli pět dní.
cesty od misijní stanice a kněz pri
cházi zřídka jen do oněch odlehlých
krajin.

Po nějakém čase vstoupil jsem do
svého člunu a plavil jsem se se svými
černochy do Akorku. Naše dítky uví
taly mne s radostným jásotem. „JlŽ
dlouho jsme na tebe, otče, čekaly “*
volaly mně vstříc. „Podívej se na
všecky tyto dítkyl Budeš se divití, jak
mnoho se už od nás ze svatého na—
boženství naučily.“ A tu stál skutečně
celý zástup dětí, děvčat i chlapců
které byly naše bývalé žákyně sv. ná
boženství vyučovaly. Uměly čísti, náv
boženské písně zpívati a na nejdůle
žitější otázky katechismu odpovidati
Některé uměly toho tolik, že jsem je
mohl ihned pokřtíti. Moje malé čtyry'
učitelky byly všecky štastny, že mohly
následujícího dne přistoupiti ke stolu
Páně. Blažené slzy polévaly mladistvé 
tváře dívenek a jejich očí jinak tak,
živě jakoby zevnějšího světa neviděly.
Tak hluboká láska k božskému Spa
sitelí hořela u těchto mladistvých ne
vinných duších!

Když jsem z osady odcházel, pravili
jsem dívkám: „Milé dítky, vy víte, že
za tři týhodny budeme slaviti svátky
velkonoční, velkou to s'avnost kře
stanů. Poproste svých rodičů za do
volení, abyste potom směly přijíti na
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arnisijní stanici. Budete zase míti pří
ležitost, své duše posilniti a s bož—
:ským Spasitelem se při sv. přijímáni
spOjiti. „Otče, my přijdeme“, odpo

“Věděly všecky. _
V neděli velkonoční ráno objevrly

se dívky skutečně přede mnou, ra—
-dostně volajice: „Hle otče, tu jsmel“
Byly tu, ale vjakém stavu! Na holých

.ramenách byly stopy ukrutných ran
tzasazených bičem. Krvavé rýhy je po
krývaly křížem a křížem, iak že ne—
bylo viděti zdravého místa. „Můj Bóže
děti, kdo pak vás tak dopravil?“
ptám se s hrůzou. „Povim ti to, jak
se to stalo“, pravila nejstarší z nich.
„Ty jsi nás pozval, abychom na velko
noce na misijní stanici přišly, abychom
milého Spasitele zase mohly přijati.

.Axšak otec to nechtěl dovoliti. Prosily
jsme a plakaly, ale nadarmo. Ano

_rnaši rodičové nám dokonce vyhrožo
vali padesáti ranami bičem, jestliže
se vzdálime. Ale my jsme si řekly:

iS Pánem Bohem! A ještě téhož večera
odvázaly jsme náš člun. Ale naši na
nás číhali'a otec držel slovo. Padesát
ran bičem! Ach to bolí . . . Potom

se naši domnívali, že nám už ne—
napadne utéci a byli méně na stráži.
My jsme se zase odplížily a nyní

_jsme zde, otče. Není—ližpravda, nyní
budeš brzy sloužiti mši sv.?“ _

„Ubohě děti,“ pravil jsem, „vy jste

vydali v takové nebezpečenství? Co
vás čeká, až příjdete domů?“ „Jak,

otče,“ odpověděla Marie Růžena, nej
mladší ze sester, „jak to mluvíš? Rci,

-co by jsi byl ty učinil, ty misionář?
Co by jsi byl volil, kdyby jsi byl měl

-volili mezi bičem a Spasitelem ?“

Sklopil jsem hlavu a ptal jsem se:
„Ale jak bude, až se domů_vrátíte?“
„Až se vrátíme?-“ pravila Kristina a
lehce se zachvěla, „až se vrátíme?
Ach ! . . . Ale co na tom? Rány bičem
pominou, ale Spasitel zůstanel“

Poslední dopis misionáře mu
čednlka.

Byl psán v noci před popravou
z vězení v Tonkinu starému otci:

Nejmilejší otče!
Posílám ti před svou Smrti poslední

pozdrav. Dnové mého vězení blíží se
ke konci. Všichni, kdož jsou okolo
mne, mají mne v uctivosti, ano mnozí
mne mají rádi. Od velkomandarina
až k poslednímu vojáku všichni litují,
že královský zákon mne odsoudil
k smrti. Netrpěl jsem žádných muk
jako moji spolubratři. Rána mečem a
má hlava padne, podobná květině,
kterou si zahradník sobě k radosti
utrhl. Vždyť my všichni jsme květiny,
rukou Boží do této země štípené;
svým časem Bůh zase všecky utrhne,
některé dříve jiné později; jinak na
chovou růži, jinak čistou lilii, jinak
fialku. Svažme se všichni, abychom
vůni nebo leskem, jaké jednomu kaž
dému jsou propůjčeny našemu nejvyš—
šímu Pánu a Mistru se zalíbiti. Přeji
ti, milý otče, dlouhé, pokojně a svaté
stáři. Nes trpělivě svůj kříž za Kri
stem Pánem až na horu Kalvarii
šťastné smrti. Otec a syn shledají se
zase jednou v ráji. Já jdu napřed.
Zij blaze!

Tvůj nejoddanější syn
Theofan, apoštolský misionář.

“MW

Ruzne
Umrtl. Emilie Kosova z Ja

—roměřic, zemřela dne 23. prosince
1922. . v. p.

Moc modlitby. Dle sv. A u gu
vs tý n a. Svatý Augustýn vypravuje
——vesvé knize „O městě Božím“ tento

zprávy.
zajímavý případ o podivuhodném vy
slyšení zbožně modlitby (De civitate
Dei 1, 22, c. 8). Roku 388 navštívil
svatý Augustýn africké město Karthago

.a bydlil u svého přítele Innocence.
Byl to muž velmi zbožný, ale trpěl
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dlouhá léta bol'estnými píštěly. Po
'drobil se sice několikráte lékařským
operacím, a zdálo se již že zlo je
zažehnáno, když tu na jedenkráte kon
:stalovali lékaři vřed, hluboko polo
žený, který mohl býti odstraněn pouze
'tézkou operaci na života smrt. Byl
také ustanoven den, kdy mělo se tak
;stati. Zbožného trpitele navštěvovali
často jeho bohabojní přátelé, mezi
—'nimižbyl i biskup z Uzaly v Africe.
'Také onoho večera, než měla býti
operace, sešlo se u Innocence několik
'těchto mužův. Nemocný prosil je, aby
příštího dne 2 rána opět přišli k jeho
:potěše. Všichni mu to slíbili, ale dříve
—-nežse rozešli, poklekli dle starého
svého zvyku, aby vykonali u lože
trpícího přítelezbožnou modlitbu. Také
]nnocenc klekl a modlil se s nimi.
Při tom proléval slzy a modlil se tak
vroucně, že všichni byli mocně do
_-.jati.Augustýn praví, že neví, jak bylo
ostatním, on však sám nemohl se pro
.hluboký dojem ani pomodliti, nýbrž
jenom vzdychal v srdci: „Panel _laké
modlitby vyslyšíš,oslyšíš-li tuto mod
litbu?“ Potom všichni povstali,

biskup udělil jim požehnání a rozešli
se. Druhý den ráno přišli dle daného
slova všichni' opět k nemocnému.
Brzy dostavili se i chirurgové a po
ložili své nástroje na stůl. Potom
sundali obvaz, aby se dali do operace.
.Ale kdo popíše jejich podiv, když
spatřili, že vřed i otok zmizel a že
rána jest již zhojena! — Slzy radosti,
.:dikův a chvály řinuly z očí všech,
.hlcděli všichni vzhůru k Tomu, který
tak podivuhodně slyší prosby,modlitby
a úpění svých. „Toto praví Hospodin:
Volej ke mne a vyslyšim tě“
(_|.erem 33, B..)

Budapešt pro pastoraci. Naše
městské rady by si mohly vzíti příklad
;z městské rady v Budapešti U nás
se zříkají všech platů na katolické
=kostely atd. Naproti tomu v Buda
.pešti se jinak jedná. Doposud bylo
'v celém Budapešti 17 farností. To
ovšem bylo málo, ale za monarchie
si katolíci nemohli vymoci rozmnožení
'.far. Teprve nyní má býti místo 17
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hned 34 farností. Město dalo „za
darmo místa stavební pro kostely a
fary. To u nás není možno, naše
města závodi v tom, co nejvíce
uškoditi finančně katolické církvi. Že
tím také národ trpí, to je jim vedlejši
věci. Má-li národ dobrou náboženskou
pastoraci, nepotřebuje tolik kriminálu,
čímž ušetří velmi mnoho. Pořáde se
říká, že dnes se všecky věci a pro—
blémy musejí posuzovati se stanoviska
národohOSpodářského, aby se krise
finanční odstranila. V těchto nábo—
žensko-státnich věcech se na tuto mo
derní metodu zapomíná a státu se tím
škodí. Tedy v Budapešti jsou mou
dřejší a prohlédavějši lidé než u nás
v pokrokové republice. Neni to zrovna
nejlepši vyznamenání pro nás.

Kongres katol. ligy Evangelia
byl ukončen 26. X1. 1922 slavnosti
v chrámu Matky Boží v Paříži. Po
promluvě kan. Auberta o uplatnění
Evangelia ve výchově konal se průvod
za účasti několik set pařížských ligistů,
zpivajicich„ Credo“. V průvodu nesli
čtyři jáhni Evangelium. Při páteční
schůzi za předsednictví kardin. Dubois
vyslechl kongres řeč pana Chenona,
profesora právnické fakulty o retor—
mách, jakých přivodilo Evangelium v
zákonodárství p ohanském, zvláště
vzhledem k rodině' a k dělniku. Kar
dinál Dubois promluvil o potřebě četby
Evangelia v rodinách. Končil slovy,
že „Evangelium musí býti pojítkem
rodiny a pojítkem všech Francouzů“.

Protestanté touží po katolických
obřadech. V Bavorsku utvořila se
v evangelické církvi t. zv. vysoko
církevni sdružení, snažící se.o znovu
zavedení biskupského úřadu, obřadů
mešních, zpovědi, užívání liturgických
rouch atd.

Mussolini aapoštol Pavel. Odjezd
Mussoliniho z Lausanne vzbudil tam
obecné politování, poněvadž italský
premiér vnášel život a barvu do jedno
tvárného obrazu konferenčního jed—
náni. Zajímavá příhoda charakterisuje
tuto rozhodně pozoruhodnou osobnost.
Zatím co rozmlouval se žurnalisty,
které pozval ke slyšení na rozlou



čenou, listoval Mussolini v malé ze
lené knižečce, o které prohlásil na
dotaz z řad posluchačů, že je to nej
krásnější kniha světa. Byl
to Nový zákon v anglickém vydáni.
Mezi výpady proti Americe a Turecku
a politickými poznámkami o vnitřní
situaci Italie předčítal svému tajemníka
sv. Pavla epištoly k ímanům, které
bystře výkladem vysvětloval. '

V Anglii vyrůstá nový život ze
zřícenin. Dominikáni získali zpět svůj

bývalý klášter v Kanterbury, při „re-—
formaci“ jim vzatý a vejdou opět tam,
odkud byli vypuzeni.

(Díkůvzda'ní .)
Od Břeclavy. Vzdávám nejvrouc—

nějně díky Bbhu Otci všemohoucímu,
božskému Srdci Pána Ježíše, Panně
Marii matce Sedmibolestné a sv. Anně
za vyslyšenou prosbu v jisté zále—
žitosti. M. R.

©

Obětování denního úmyslu.
_ Pane ]ežíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kter'm Ty sám na

zeminejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. vátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa,' obětují Tobě celý
dnešní den, ani sebe menšíčástky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv.

,Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky,
všeliké city a žádosti, všeliké skutky i leva svá. (Odpustky 100 dní jednou;
za den, Lev-Vlll.S. Congr. lndulg. 12.prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. 11),

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
aby katolíci plnili své povinnosti politické a na všechny
úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům
Apoštolátu modlitby. '

Pane ]ežiši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce! Srdce
ježíše a Marie! Zachraň církev, vlast naši a národ náš československýl O sladké
Srdce mého _ležíše, 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 lX. 26. listopadu 1876.)

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

Sv. ]osefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Od-—
pustky 100 dní jednou za den. Lev Xlll. r. 1891..) '

Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, oródujte za nás!
Heslo apoštolské:Účastněme se horlivě politického života.
Úmysl v květnu: 1923: Útočiště k Marii P. Královně míru.

Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.LAMAMAAMM“MAAMAMAAALAAAAMAAMMMMA

OBSAH: _
Katoliků politické povinnosti. (Hlavní úmysl.) .— Žal. (Báseň.) — Tajemství „svatého
.týdne'ň — Z úvah o evangelia. -— O stiš se! (Báseň.) — Čím ovcím pastva, —tim.
lidem živá víra. _ Obrázky z katolických missií. — Různé zprávy. — Díkůvzdáni. _.

Obětování denního úmyslu.
_———————————WWW'w—ww wwww vvv—wwww—Wwvvv"
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ŠKOLA
BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ

RO č. LVII. | BRNO, 1. KVĚTEN 1923. [ ČÍSL05.
O Srdce Ježíše, ty šípy lásky svojí jen hojně vysilej sem do rodiny svojí, ať sluhů Tvých

se ztráví jimi hrud, Ty Srdce Páně naší láskou bud !

Královna míru — útočiště naše.
(Hlavní

Přes čtyry léta uplynula doba a
ještě po veliké bouři nenastal klid.
_Ie mír a není vlastně míru. Jeden
stát jest vlastné proti druhému, jeden
národ proti druhému, každý hledi si
svého prospěchu na úkor druhého. Co
je ve velkém to jest i v malém. Tak
je to v městech, tak v osadách a
všude. Kde vymizela láska k Bohu,
tam není lásky k bližnímu a proto
není míru mezi lidem. Hluboce dojat
těmito poměry obrací sv. Otec oči
své i naše !( nejsv. Panně, Královně
miru, aby čeho se nám dosud ne
dostává, nám s-rou mocnou přimluvou
u Boha vyprosila. Proto ustanoven
tento hlavní úmysl, abychom v tomto
krásném měsíci Královnu míru úpěn
livě vzývali a všecky dobré skutky
své na ten úmysl obětovali, aby Bůh
udělil lidu svému tak toužebného
míru a pokoje.

jak vzácný je mir, můžeme poznati
po dlouhé a kruté válce, která roz
rušila celou Evropu, ba skoro celý
svět. Aby mír přinesl světu, opustil
Syn Boží slávu nebeskou, sestoupil
na zem, podstoupil smrt nejbolest
nější, přinesl tedy obět, jakéž svět
neviděl aniž kdy viděti bude. Při jeho
narození to zvěstovali andělé, že při
nesl Pán pokoj lidem dobré vůle.

úmysl.)

Sám Spasxtel to vyjádřil slovy k apoš
tolům: Pokoj svůj dávám vám, ne
jako svět dává, já dávám vám. Po
svém zmrtvýchvstání se zjevil apošto
lům a pozdravil je: Pokoj vámi A sv
Pavel praví, aby skrze něho (Syna'
Božího) smířil s sebou všecko, v pokoj
uvodě skrze krev kříže jeho i co na
zemi i co na nebi jest. (Kol. l, 20).
Pokoj ten jest pořádek ničím neru
šený, pokoj v Bohu, který se vlévá
do duše Boha milující. Proto též
apoštolé pozdravovali věřící slovy:
Pokoj vámi A kněz přicházeje do
bytu nemocného pozdravuje všech
slovy: Pokoj domu tomuto a všem
přebývajícim v něm. Aby se to přání
vyplnilo, vyžaduje se pokoj osobní,
pokoj v rodině a pokoj v celé spo
lečnosti. Pokoj osobni záleží v tom,
aby člověk miloval Boha z celého
srdce svého, chránil se hříchů a měl
čisté svědomí. Pokoj v rodině záleží
vtom, aby členové pro Boha jeden
druhého milovali, jeden druhému vše
dobré prokazovali, ve svornosti žili
a všech různíc a svárů se chrání-li.
Pokoj ve společnosti, v obci, v ná
rodě záleží v tom, aby občané dbali
přikázání Božích, aby rádi plnili po
vinností jeden k druhému, aby si
vespolek nebližili, svornosti dbalí byli
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a “povinností ke státu věrně plnili,
ničím tento krásný soulad nerušílí.

Podmínky k zachování pokoje jsou
čistota svědomí a celého života, pevná
důvěra v Boha a prozřetelnost Boží,
pokora a skromnost a podrobení vůle
naší vůli Boží ve všem. K tomu však
potřeba jest pomoci Boží. A proto
máme se s důvěrou a vroucnou pros—

bou obrátítl k nejsv. Panně, Královně
míru, aby nám byla nápomocna k do
sažení toho kýženého míru a k za
chování jeho. Královna míru, Maria
Panna, jsouc matkou naši vyslyší vo
lání naše a přimluví se za nás dítky
své, kteří jsme zmitáni bouřlivýmí
vlnami v tomto slzavém údolí.

W
A. M. Kadlčákova:

Sen o ráji.

Zdálo se mé'duši v noci
0 překrásném ráji,
kde jsou lidé blaženými
a rádi se mají.

Zdálo se mi, že vše kolem
tuze krásné bylo,
a jak se tam všem co byli
bezstarostně žilo.

Zdálo se mé duši v noci
že i já tam bjla,
a že jsem tam jak ti druzí
také šťastně žila.

Zdálo se mi ve snu krásném
že Bůh s námi seděl,
že nás laskal jako děti
a o všech nás věděl.

Ve snu tom mou duši, srdci
Boží láska spjala
a ty žaly, jež hruď rvaly
ode mne pryč vzala.

W
Křížem k Bohu.

Duchovní četba ke dni Nalezení sv. Kříže 3. května. Napsal Msgr. Dr. Rudolf Zháně l.

Kraji ]ičinskému v severovýchod?
ních- Cechách, z něhož k jihu spěje
řeka Cidlina a k severu řeka Jizera,
vévodí mohutná hora Tábor. Siroký
hřbet památné hory té s výhlednou
je viděti až daleko do roviny. Dříve
však než postavena -tam byla roz
hledna, stála již na širokých plecích
rozsáhlého Tábora tichá úhledná bílá
svatyně, jež byla cilem mnohých
poutníkův. Dle starobylého podání za
věsil první jarcibiskup pražský. Arnošt
z Pardubic, na památném Táboře

onen posvátný kříž, který táhne k sobě
až dodnes tolik poutníkúv. Brzy po
stavena tam kaplička, která však v
pozdějších bouřlivých časech zmizela.
Také posvátný kříž se ztratil. Než
přes to poutě nezahynuly, nýbrž lid
putoval sem na dále a v uklídněných
časech postavena tu zase prostá sva
tyňka. Úsilovnému pátrání podařilo se
najitii památný kříž, který zbožný
ctitel ukryl před zraky slídících nef
přátel v hromadě kamení na hoře.
Radost nad šťastným nálezem byla
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všeobecná, od té doby zkvétaly poutě
ještě více. Na památku významného
tohoto nalezení sv. kříže konali Kartu
ziáni z nedalekých Kartouz u Jičína
sem každý rok pouto svátcích svato
dušních.

Počátkem měsíce května, a to dne
3. tohoto měsíce, slaví celá katolická
křesťanská církev rovněž památku na
lezeni sv. kříže. Byl to posvátný kříž,
na _němž pněl náš Pán a Spasitel
světa; kříž ten podivuhodným řízením
Božím zůstal po dobu pronásledování
skryt v útrobách zemských; na světlo
vynesen až za dob Konstantinových
svatou jeho matkou Helenou.

Svatý kříž má býti vždy důležitým
předmětem našich duchovních úvah,
ale obzvláště v tom čase, kdy sama
církev nám ho klade před oči. Proto
také v měsíci květnu sluší se, aby
každý křesťan přečetl si něco'o po
svátném znamení tom, v němž doko
náno naše spasení.

Křížem k Bohu !

Ve švýcarské farnosti díecěse lau
sannské žil malíř, který se rozešel
s vírou svých otcův. Než byl k ní
podivuhodným' způsobem zpět při
veden. Mistni farář nesl nelibě toto
odcizení onoho muže. Měl právě v ko
stele kříž, který potřeboval nutně
opravy. Dal si umělce zavolati, před
ložil mu kříž, který jindy stával na
hlavním oltáři a žádal, by vzal kříž
domůa znova omaloval. Zvláště ukázal
mu pět ran Kristových a podotkl
“výslovně, že tu musí býti naznačeny
veliké krůpěje krve. Malíř, který tak
málo na víru svou pamatoval, pozo
roval chvíli rány Ukřižovaného, pak
vstoupily mu slzy do očí. zdráhal se
vziti kříž sebou a pravil vzlykaje:
„Nejsem hoden, nejsemrhodenl Než
kněz domlouval mu, malíř dal si řící,
vykonal práci k úplné spokojenosti,
od dob těch pak plní věrně své kře
sťanské povinnosti.

Kéž by i nás podobně četba a
úvaha o kříži přivedla k Bohul
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Kříž před Kristem Pánem.

Kříž byl ve starověku nejpotup
nějšim a nejbolestnějším nástrojem
smrti. Ukrutný tento trést, při kterém
živý člověk byl pověšen nebo pro
píchnut kolem, aby znenáhla umíral,
má původ svůj dle všeho na vý
chodě, a to u Assyřanův. Od nich
přejali krutý trest ten Babyloňané,
Médové. Peršané, Féničané a Kartha
ginští. Řekové a Macedonci poznali
tento nelidský způsob smrti za výprav
Alexandrových, který po dobytí města
Tyru dal 2000 obyvatelův ukřižovati.
Tak dostal se kříž až k Římanům,
od nichž máme o orteli tom nejvíce
zpráv.

Se žádným trestem na hrdle ne
pojila se taková potupa, jako s ukři
žováním; každý jiný trest byl méně
potupným. Trest tento byl přiřknut
původně otrokům,kteří se značně zpro
nevěřili svému pánu; odtud slul po
pravou otrockou. Ze svobodných řím
ských občanů byli však jen lidé nej
nižší třídy pobrobeni tomuto trestu,
zběhové, padělatelé peněz, zákeřníci,
loupežníci, buřiči a pod., v římských
provinciích též zloději. Nezřídka byli
i zajatí nepřátelé p_o stech a tisících
křižování. Odsouzením k smrti stal
se dle římského práva každý otrokem.

Do země židovské zavedli tuto řím
skou popravu poslední králové Asmo
nejšti. Když pak země stala se pro
vincií římskou, bylo v ní ukřižování
obvyklým trestem zločincův, časem
ipokojných občanův, když libovůle
tyranských vladařů pokládala je za
zločince, nedbajíc ani zákona, dle
něhož každý měšťan římský byl prost
otrocké smrti.

Spasitel náš ]ežíš Kristus byl ke
smrti odsouzen římským vladařem
Pilátem Pontským, a proto trpěl smrt
svou dle trestního zákonníka římského.

Kříž Krista Pána.

jenom krátce zmiňují se svatí evan
gelisté o bolestné smrti svého Pána.
Zdá se, že bolest zadrhla jim ústa,



pro bolestnou vzpomínku nechtějí ani
myšlenkami prodlévatí na zkrvácené
Kalvaríí a pod potupným křížem.
Svatý jan (19,17) dí stručně: „A nesa
sobě kříž, vyšel na místo, jménem
lebčí, kteréž slove hebrejsky Gol—
gotha“. Ostatní evangelisté doplňujíce
praví, že biíiči přinutili cestou Šimona
Cyrenejského, aby znavenému Vyku
pitelí pomohl těžký kříž nésti (Mat.
27, 32; Mar. 15, 21; Luk. 23, 26).

Kterási středověká legenda vykládá
krásnou symboliku, že kříž Kristův
byl z téhož dřeva, jako strom života
v ráji. Smutnému Adamovi dal prý
anděl na památku z ráje větévku ze
stromu života. Adam zasadil větévku
na Líbánu; z cedru, který vzrostl z ra
tolesti té, byl prý vyroben kříž Kristův.

Zbožná tradice zachovává památku
cesty, kterou se bral Kristus s křížem
na horu Kalvaríí. Krista Pána prová
zeli na té cestě čtyři římští žoldné
řové za velení setníkova. Dle svatých
otců byl Ježíš přibit na kříž vztyčený
a v zemi již připevněný. jiní však
soudí zase dle starobylých některých
zpráv, že byl ukřižován na kříži, po
loženém'na zemi. Kříž skládal se ze
dřeva svislého a přes něj položeného
trámu vodorovného čili příčného.Výška
kříže Páně byla asi 3—4 metry. Podle
zprávy písem svatých (Mat. 27,48;
MAR. 15, 36; Jan 19,29) podal žízní—
vému Ježíši vojín houbu namočenou
v octě a nasazenou na trest nebo
stonek ysopový. Kdyby byl mohl d'o
sáhnouti na kříž pouhou rukou, nebyl
by dojista tak učinil. Stonek ysopový
bývá asi 1 metr vysoký, hlava pak
Spasitelova byla schýlena dolů, proto
zdá se výška celá obnášeti asi 3—4
metr .

Na kříž byl Pán Ježíš. přibit hřeby
na rukou i na nohou. Tak bylo před
pověděno (Žalm 21,17), že Kristus
bude zboden na rukou i. na nohou;
po svém z mrtvých vstání ukázal Pán
apoštolům, ruce, nohy a bok, aby
viděli jeho rány a poznali, že je to
skutečně ten ježíš, který pněl na kříži.
Byla-li každá noha přibita zvláště,
nebo obě dvě přes sebe položené
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jedním hřebem, není zřejmo z Písma
svatého. Pravděpodobnější je mínění,
že každá příbita zvláště.

Nalezení sv. kříže.
Místo, na kterémž dokonal Pán

ježíš život svůj a vykoupení pokolení
lidského, snažila se zloba židovská
a zášt pohanská učiniti zapomenutým.
Posvátný kříž byl zakopán hluboko
do země, na Kalváríi samé postaveny
sochy pohanských bohů. Teprve první
císař křesťanský Konstantin Veliký dal
rozkaz, aby chrám a sochy pohanské
byly pokácenya vystavěna tu svatyně
křesťanská. Sama zbožná matka císa
řova, svatá Helena, odebrala se do
jerusalema; jejímu neunavnému pá
trání podařilo se nalézti pravý kříž
Kristův. Nedaleko hrobu Páně byly
totiž nalezeny tři kříže, hřeby, tabulky,
z nichž na jedné byl nápis: „ježíš
Nazaretský, král židovský“. BiskUp
]erusalemský Makaríus nařídil půst
a veřejné modlitby, aby Bůh zjevil,
který z nalezených křížův je kříž
Kristův. Potom dotýkala se těžce ne
mocná osoba křížův. Prvního a dru
hého dotkla se bez účinku; sotva
však položila ruku na třetí, pozdravila
se náhle & vstala. Tak oznamují děje
pisci III. a IV. století Sokrates, Sozo
menos a Theodoret. Helena, plna ra
dosti, že nalezl se pravý kříž Kristův,
poslala část svému synovi, císaři Kon
stantinovi, druhou nechala v ]erusa
lemě, kde byla zasazena do stříbra
a uložena ve chrámě, vystaveném na
témže místě ukřižo'vání. Dle svědectví
sv. Cyrilla rozšířily sečástky posvát—'
ného kříže brzo po celém světě, nebot
patriarchové jerusalemští obdarová
vali vznešené poutníky droboun-ký'mi
úlomky památného dřeva kříže. — Na
památku pak nalezení slaven od toho
času po všem křesťanském světě
zvláštní svátek.

Ostatky sv. kříže u nás.
Péčí Karla IV., Otce vlasti, dostalo

se několik částic posvátného Kříže
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Kristova až k nám, jim k úctě dal
slavný ten náš král na svém milém
Karlštýně vystavěti nádhernou kapli
sv. kříže. V korunovačním kříži če
ských králů z ryzího zlata, jenž jest
ozdoben perlami, satiry, rubíny a ka
mejemi, jsou obsaženy tyto posvátné
ostatky: část kříže Kristova, dílec
jednoho hřebu, jakož i několik trnů
z trnové koruny Kristovy, jež Karel
IV. získal roku 1359 a poslal do Prahy.
Tento kříž býval při korunovaci krále
českého vystavován a chová .se v
pokladnici velechrámu sv. Víta v Praze.
Kromě toho je tu ještě jeden kříž ze
zlata (a křišťálu, který býval nesen
v průvodu před králem; i v něm je
ostatek sv. Kříže. Také v koruně
svatováclavské je v křížku, složeném
z rubínů, zadělán trn z koruny Kri
stovy. Kromě toho jsou nepatrné
částečky svatého Kříže uloženy ještě
v četných jiných chrámech milých
našich vlastí. Jsou to ovšem částice
velmi nepatrné, drobounké třístičky,
spíše vlásky.

Úcta sv. kříže.

Hned císař Konstantin Veliký dal
znamení kříže připevniti na své vo
jenské prapory. Z úcty ke kříží Kri
stovu zakázal, aby nikdy již nepouži
valo se kříže, jako trestu zločincův.
již svatý Augustin praví: „Ejhlel uvaž,
jaká je sláva kříže! Ten kříž, který
na Kalvárii byl proklet a posmíván,
leskne se nyní na koruně císařův.
Konstantin upevnil kříž na přilby svých
vojínův a na své korouhve, Římští
papežové nemohou lépe vyznačiti své
velekněžské důstojnosti, než křížem
Kristovým, jimiž zdobí se také 'inřule
biskupská, šat kněží
oltáře. Ulice, hory, návrší, příbytky
křesťanské, čela i srdce nósí všude
toto svaté znamení úcty a slávyl“

Kříž stal se také pečetí všech svá—
tostíl Dle sv. jana Zlatoústého je kříž
oním slavným znamením, kterým církev
stvrzuje všechna tajemstvi naši svaté
Viry.

a křesťanské

Znamení sv. kříže.

Zvyk znamenatí se sv. křížem je
prastarý, dojista pochází z dob _apo
štolských. Někteří odvozují obyčej ten
dokonce od božsk. Spasitele samého;
dle jejich zbožné domněnky požehnal
prý, ubíraje se do nebes, své apoštoly
znamením sv. kříže. již nejstarší svatí
otcové mluví o znamení kříže, jako
o způsobu žehnání, všeobecně známém
a roLšířeném. Tak píše Tertullián na
počátku lll. století: „Při každém kroku 
a pohybu, při příchodu a odchodu,
při vstávání & oblékání šatův, u stolu,
při rozžíháni světla, při pokládání se
na lože, při sezení, při práci a od
počinku, vždy a všude znamenají
křesťané své čelo křižeml“

Nejznámější způsob je znameni kříže,
při kterém říkáme: „Ve jménu Otce
i Syna i Ducha svatého. Amen“. Takto
zřejmě a jasně vyznáváme tajemství
Nejsvětější Trojice, jakož i že ježíš
Kristus nás vykoupil svou smrti na
kříži.

Působnost znameni kříže.

Kterýsí duchovní horšil se velice
nad tím, že věřící při křtu a oddav
kách v kostele hlasitě mezi sebou
rokovalí. jednou když přišel do sákri
stie křtít, našel tam společnost v plném
hovoru. Pozdravilí kněze, ale ve své
zábavě nedali se rušiti, ani když vi—
děli, že kněz s hlasitou modlitbou si
obléká obřadní roucho. Proto kněz
obrátiv se ke všem, udělal vážně &

hlasitě znamení kříže. A hle, mluvkové
umlkli, _mimoděkznamenali se křížem,
při posvátných obřadech pak nerušil
již nikdo hlasitým hovorem. Ne menší
radost měl zase týž kněz po druhé při
„nóbl“ svatbě. Svatebčané bavili se,
jak již to někde je špatným zvykem,
zcela nenuceně, jakoby ani v kostele
nebyli. Kněz přistoupiv k oltáři, počal
Opět hlasitě: „Ve jménu Otce . . .“
A hle, byl tentýž výsledek, jako při
křtu: všichni umlkli a vzpomenuli si,
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že jsou v kostele a přítomni posvát
nému obřadu.

Znamení svatého kříže je a zůstane
požehnaným bohoslužebným úkonem

a působí, jsouc vážně a zbožně ko—
náno, jako výstražná tabule u dráhy:
„Pozor na vlakl“

(Pokrač.).

W
A. M. Kadlča'kova:

V objetí Tvé lásky, Matko!

V oběti tvé lásky, Matko,
prožít chci svůj sen,
milovati celou duší
chci já tebe jen.

V objetí tvé lásky čisté
zapomnět chci žal,
drahé duše, kterou osud
smrti zlé mi vzal.

V objetí tvé lásky něžné
chci já stále snít
a to štěstí navždy prchlé
u tebe ted mít.

V objetí tvé lásky vřelé
skloním hlavu v hruď
a zašeptám, dobrou Matkou
v žití mém mi bud'l

W
Z uvah o evangelia.

Napsal biskup Otakar P r o c h á 2 k a. — Autor. překlad B. K y s el é h o.

(Pokračování)

3. Radost _ze vzkříšení.

a) jásavá radost vzkříšeného ježiše
byla jeho velkonoční modlitbou; jeho
volání bylo rovno pokřiku vítězného
bojovníka: „Proč bouří se národové ?“
— táže se se žalmistou — „jenž by—
tuje v nebi, směje se jim... já pak
ustanoven jsem králem“. Plesá jako
„kdož plesají v čas žně“. Tot jeho
slavný den; radujte se „jako se těší
vítězové z dobyté kořisti“. Před třemi
dny sevřelo se mu srdce smutkem až
k smrti v zahradě hory Olivetské, dnes
však oplývá radostí, jest to radost
slavná, s níž zamířil k výšinám a do
spěl k nedostižným oblastem; jest to
i radost blažená, v níž položena jest
blaženost prvniho oslaveného člověka.

b) Ale srdcem a cítěním zůstal mezi
námi, nezapomenul na nás. Tato ra

dost připomíná mu stále zemi, zájem
jeho je čilý a vroucí a s takovými
city jest přítomen v nejsvětější Svá
tosti. Nesmíme si jeho stav duševní
mysliti jako únavu a ochablost; ni—
koliv, v něm žijí stále city, které ho
ovládaly'při slavném vzkříšení. Z jeho
věčných myšlenek čerpáme sílu i my,
pročež důvěřujeme! Nepřepinejme se
bezúčelně, spoléhajíce na vlastni síly;
i horlivost někdy popustí a jest třeba
oddech. Neúspěch nesmí zahaliti jasné
obrazy triumfů Božích.

c) Taková čistá, slavná radost ne
bytuje na zemi; naše radosti střídají
se s bolestmi, to však není škoda,
nýbrž přednost, nebot radost svádí tu
nezřídka k povrchnosti, kdežto na—
opak bolest prohlubuje cíty duše. Nechť
se tedy bolestí prohloubí, jen když
nevyhynou, nechť se protříbi, ale ne
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zničí. Sloužíž nám proto bolest k tomu,
abychom se poznali, zachvěli, polep
šili a tím se naučili požívati lepších
a hlubších radostí.

4. Kristus vstal skutečně.
„já jsem vzkříšení a život: kdo

věří ve mne, byť i umřel, živ bude.“
(jan, ll, 25.)

a) Vzkříšený Kristus jakoby byl
palmou vítězství. Tuto palmu podává
každému věřicímu a kdo ji béře do
ruky a pevně třímá, sdílí s nim vítěz
ství slavného zmrtvýchvstáni. Tato
víra probudila _v lidstvu bouřlivou
touhu po životě věčném, jakoby milost
Kristova v podobě rosy kanouci
: listů této palmy nebo deště ohnivého
byla splynula do duší a byla posvě-_
tila mučedníky. Každý“mučedník umřel'
pro víru a z každé takové smrti jako
by se hlavně ozývalo šílené, odvážně
slovo: „vstaneme zasel“ Tato víra
vane z hrobu Kristova, nikoli však
z dávných bájí. Pták fénix již před
věky naznačoval nesmrtelnost a přece
nebylo to příčinou víry mučedníků;
s jarem již dávno zvučívaly písně,
z nichž dýchala chuť k životu opo
jení lásky a přece nevyvinula se ztoho
naděje v nesmrtelnost; básníci zpívali,
mudrci mudrovali, přes to lidstvo se
neprobudito; vzdor heroům, vzdor
mythům řítila se ve hrob kultura za
kulturou; vzdor vrozené touze po ži
votě znělo to světem jako úpění a bě

dováni a zoufalá skepse zatlačila u
čenost gnóse .. . svatý Boží hrobe,
z tebe dýchá život nesmrtelnosti, bez—
pečné potvrzení našich nadějí!

b) Domněnky nestačí. Myslitel hledá
za domněnkou skutečnost; k čemu
však domněnka či obraz, není-li obra
zem skutečnosti? K čemu to, není-li
tu víc, než pestrý květ nepochopitel
ného snaženi? K čemu idea nesmrtel
nosti, pohlti-li ji tmavý hrob? Nač
toužiti poživotě věčném, když všecky
touhy uvadnou na ověnčených rakvích
a závoje nevěst promění se v rubáše?
Co si počnete se svými domněnkami,
pomníte-li na tichou, neúprosnou moc
pomíjejícnosti, smrti? Jste jako dry
áčnici, kdož se ohánite takovými ab
straktními ideami. Místo blouznivých
abstrakcí jest nám třeba jistoty, sku
tečnosti, jest nám nezbytno věděti, že
Kristus doslovně vstal, ne pak pouze
obrazně, že vstal,jak učí písmeno za
písmenem, nikoliv jen symbolicky.

c) Jenom osobní, věčný život jest
skutečná nesmrtelnost. To dokázal
vzkříšený Kristus. Zmrtvýchvstání po-.
dle těla otřáslo světem a přineslo
jaro. jediná jest renesance: tot jaro,
v němž .kyne palma Kristova. Chopme
se této palmy! Bděme, aby nám ne
uvadla v chladné ruce, vyprahlém
srdci, ztemnělém okolí, aby neuvadla
pochybami, lhostejnosti, přilnutím ke
světu! At mrtví pochovaji mrtvé své!
My jdeme „palmas in manibus“
s palmami v rukou! (Pokrač)

"W

Nejsvětější Trojice.
Úvaha. Napsal

!. Cvičímeseve víře. Cestu
jící vypravuje o nějaké cizí zemi do
cela obyčejné věci: když mu uvěříme,
dokazujeme v něj docela malou víru.
Když by vypravoval něco neobyčej
ného, těžce uvěřitelného, na prvni po
hled málo pravdě podobného, a uvě
říme mu, pak ctíme jeho věrohodnost,

IgnátZháněl.

vyznáváme, že máme jej za neschopna
lháti, podváděti sebe i jiné.

Představuje-li se nám Bůh v Písmě
svatém jako Stvořitel nebe i země,
který řídí nesčetné světy, v jejichž
středu jest země jako nepatrná kapka
vody, kterak vykazuje zemi, slunci,
i všem nesčetným nebeským tělesům
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jejich cesty, věříme v něco, což si
ještě jakž takž můžeme rozumem vy
světliti; tato víra nestojí nás žádných
velkých, kromobyčejných obětí. Učí-li
nás však Bůh o tajemství nejsvětější
Trojice: jest jeden Bůh ve třech
osobách, Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh
Duch svatý, jsou tři osoby, věčně se
lišící, ale jest jedna podstata, skterou
tři božské osoby jsou totožny, když
toto věříme přinášíme slovu a roz
kazu Božímu největší hold, který mu
vůbec můžeme vzdáti.

Tu jsme u konce se svým rozumem,
tu cítíme svou nemožnost chápatí, ale
pokorně padáme na kolena a vyzná
váme svou pevnou viru, modlíme se:
Pane Bože můj, stačí mi tvé slovo,
řekl jsi a já věřím. Mé slabé oči ne
mohou proniknouti ku nepomíjítelnému
světlu, v němž bydlíš. Není potřebí,
abych viděl, kde ty vidíš. jsem pře
šfasten, že jsi mi podal. vysvětlení,
věřím, aniž bych dále pátral. Kdybych
mohl vše pochopiti, nebyla by má
víra tolik záslužná pro mne; právě
protože nemohu pochopiti nejsvětější
Trojice, je mi velkou radostí, že.mohu
vyznávati svou víru v toto svaté ta
jemství. Vyznávám se sněmem nicej
ským a cařihradským: „Věříme v jed
noho Boha, Otce všemohoucího, a
v jednoho Pána ježiše Krista, Syna
Božíhojednorozeného, z podstaty Otce;
Boha z Boha, světlo ze světla, Boha
pravého z Boha pravého; narozeného,
ne učíněného, soupodstatného Otci,
skrze něho všecky věci učiněny jsou,
v Ducha svatého, Pána a obživovatele,
jenž z Otce vychází, jemuž s Otcem
i Synem spolu se klaníme.“

2. Cvičíme se v naději. Dobře
víme, že sami ze sebe nic nejsme, za
vše jsme povinni největšími díky Pánu
Bohu. Bůh nás stvořil, udržuje nás na
světě svou milostí, svým milosrden
stvím. Pohlížíme-lí důvěrně k nej
světější Trojici, sílí se naše naděje,
cvičíme se v ní.

V první božské osobě, uctíváme
pravého Otce, který nás všechny mi
luje jako své děti. jaká blaženost pro
chvivá srdce naše, když čteme: „Vizte,
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jakou lásku prokázal nám Otec,
abychom ditkami Božími sluli: a my
jsme jimí“. ]. Jana 3, 1. V druhé
božské osobě ctíme prostředníka, který
splatit svou krví naše viny, ctíme vele
kněze, který za nás prosí. Máme pří
mluvčího, který nás hájí. Ve třetí bož
ské osobě máme pravého přítele,
který se- ustavičně obírá naším po
svěcením, pomáhá nám v našich sla
bostech, osvěcuje nás ve tmách naší
duše, těší nás v našich starostech
i bolestech, vlévá nám dobré myšlenky,
zbožná vnuknutí, dobrá předsevzetí,
je původcem milosti, která v nás
způsobí návrat, obrácení, svatost.

Jak sladká jsou jména _Otce, Syna,
Ducha svatého, jak upokojí srdce,
naplní je nadějí. jakou blaženosti
naplněna jest duše, která zná, umí
oceniti, užívati těchto svatých jmen.
Skrze tato svatá jmena býváme znovu
zrození ve svátostí svatého křtu,
staneme se dokonalými vyznavači ve
svátosti biřmování, dosáhneme od
puštění ve svátosti pokání. Ve svá
tosti manželství jsou jimi spojeni,
kdož přijímají tuto svátost, ve svá
tosti svěcení kněžstva dosáhnou jimi
kněží potřebných milostí ku vykonávání
úřadu kněžského. Těmito svatými jmény
žehná církev při každé vhodné pří
ležitosti své děti, jimi počínáme a
končíme všechny své modlitby, jimi
zakončují se žalmy, Chvalozpěvy. Za
vzývání těchto slov byli jsme přijati
do církve Kristovy, sotva že jsme
vkročili na tento svět a až ho budeme
z vůle Boží opouštěti, opět budou při—
tomni duši naši doprovázeti na cestě
do věčnosti za volání těchto tří osob
božských. Tak velice uznává svatá
církev, že jest nejsvětější Trojice naší
silou, podporou, slasti naší naděje.

3. Cvičíme se v lásce. Vzpo
mínka a úvaha o třech božských
osobách naplní srdce naše láskou.
Nemůžeme zůstati chladni při úvaze,
vyslovujíce myšlenku: Bůh jest láska,
nespokojí se býti Otcem věčného
Slova, chce býti i našim Otcem

teme: „Neni on otec tvůj, jenž si
tě opatřil, jenž tě učinil a stvořili“



Deut. 32, 6; „Tvá, otče, prozřetelnost
nás spravuje“ Moudr. 14, 3; věrně se
staráš o všechny své děti, „v-lásce
jsi nás, Otče, předurčil, abychom byli
přijati za syny tvé skrze ježiše Krista“.
K. Eies. 1,5; jsi nám Otcem, protože
„jsi nás dobrovolně zplodil slovem
pravdyt'. jak. 1, 18; „přijali jsme
všichni od Otce ducha synovství, ve
kterém voláme: Abba, Otče, kŘim.
8, 15; takovou lásku měl jsi k nám,
že jsi obětoval svého jednorozeněho
Syna, aby nás vysvobodil od věčné
smrti hříchu.

jsme tedy oprávněni, nazývati Boha
svým otcem, nebot jsme jeho-dětmi!
Může zůstati při vzpomínce na tuto
pravdu srdce naše chladno, nerozniti
se největší láskou?

I ty, Synu Boží, jsi láska sama!
Pro nás stal jsi se člověkem, za nás
byl jsi přibit na dřevo kříže,.„nestyděl
jsi se. nazývati nás bratrytf, KŽid.
2,11; ty chceš, abychom i me byli
s tebou tam, kde ty jsi,“ jan 17, 24,
abychom seděli s tebou poblízku trůnu
tvého na věčnosti.

[ ty, Duchu svatý, jsi láska
sama, „láska Boží vylita jest do Srdci
našich skrze Ducha svatého, kterýž
nám byl dán“ k Řím. 5, 5; ty při
spíváš slabosti naší, „nevime totiž, zač
bychom se měli modliti, jak jest po
třebí, ale Duch sám přimlouvá se za
nás.“ K Řím. 8, 26, v nás žiješ, abys
napravil naše chyby, pobídl nás ke
ctnosti, učinil z hříšníků svaté, nebot
víme a jsme z celého srdce přesvěd
čeni, že „Duch svatý přebývá v nás“.
1. ke Korint. 3, 16.

Uvažujíce o této lásce nejsvětější
Trojice k nám lidem, litujeme, že ne

svědomitě plniti její vůli.“

máme tří srdcí, abychom každým
zvláště milovali jednotlivou z těchto
tří svatých osob, čehož však naprosto
není potřebí, protože milujíce jednoho
Boha, milujeme zároveň všechny tři
svaté osoby, nebot jeden toliko jest
Bůh; v Bohu jsou tři osoby.

Uvažujíce o tajemství nejsvětější
Trojice budme pamětlivi slov svatého
apoštola Pavla, když píše: „mluvíme
moudrost Boží tajemnoutt. l. Kor. 2, 7.
Vzývejme-ji a modleme se slovy vy
znání Athanasiánského: „Víra kato
lická tato jest: abychom uctívali jed
noho Boha v Trojici a Trojici v jedi
nosti, nestotožňujíce osob, přirozenost
nerozdělujíce. jiná totiž osoba jest
Otce, jiná Syna, jiná svatého Ducha;
avšak Otec i Syn i svatý Duch má
jedno božství, stejnou slávu, svou
věčnou velebnost. Otec není od ní
koho učiněn ani stvořen ani zrozen.
Syn je od jediného Otce, neučiněn,
nestvořen, nýbrž zrozen. Svatý Duch
od Otce a Syna neučiněn, nestvořen,
nezrozen, nýbrž vycházející.

Uvažujíce otomto nevystihlém sva
tém tajemstvi učiňme svými slova,
která napsal kterýsi učenec na konci
svého spisu o nejsvětější Trojici:
„Lépe nežli dobře mluviti o Trojici,
je dobře o ní věřiti, horlivě ji ctiti,

Klanějme
se pokorně nejsvětější Trojici, děkujme
Otci, který nás stvořil, Synu, který
nás vykoupil, Duchu svatému, který
nás posvěcuje, Z hloubi svého vírou,
naději a láskou naplněného srdce vo—
lejme: Sláva Otci i Synu i Duchu
svatému jakož bylo na počátku,i nyní
i vždycky a na věky věkův.

Amen.

Cim ovcím pastva, ——tím lidem živá víra.
Napsal Ignát Z h á n č 1.

Náš milý Spasitel často mluvilo
výborností naší víry. Kdož nezná jeho
slov: „Kdo uvěří a pokřtěn bude,
spasen bude; kdo však neuvěří, bude
zavržen.“ Mar. 16. 16.

(Dokončení.)

Víru svou máme stále udržovati
živou, ale bohužel často na to zapo
mínáme. Vira naše nebývá živá, ale
mrtvá, to jest nekonáme dobrých skutků.
„Co činiti, abychom ji udr
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želí živou,na dobré skutky
bohatou? Přijímejme, mi
lujmeježiše svátostného,
skrytého ve svátostí oltářní!

2.Víra se udržujenaživě
chlebem andělským! 0 po
divuhodné, tajemné lásky svátostné,
kterou znaji výhradně věřící křesťané,
již však nevěřící a otroci hříchu za
kusiti nemohou. V této svátosti udě
luje se duchovní milost, obrozuje se
v duši ochablá síla ke ctnosti, krása
hříchem znetvořená se opět vrací,
víra do pozadí zatlačená se oživuje.
Milost tato jest mnohdy tak veliká,
že z přehojného daru udělené po
božnosti netoliko duch, nýbrž i křehké
tělo pociťuje, jak mohutni jeho síla.

Avšak žel, přežel, jak býváme vlažní,
jak nedbali, nemáme vroucně toužeb
nosti přijímati Krista Pána. V něm zá
leží všechna naděje a zásluha těch,
kteří chtějí dojíti spasení! Kristus je
diný jest našim posvěcením a vykou
pením, jediným pramenem útěchy po
zemským poutníkům i věčnou slasti
svatým.

jest proto nejvýše litovati, že mnozí
dbají tak málo tohoto spasitelného
tajemstvi, jež obveseluje nebesa a za
chovává všecek svět. jaká je to žel,
slepota a necitelnost lidského srdce,
že si více nevážíme daru tak nevý
slovného, ano — ježto ho můžeme
požívati každodenně ——„že se nám
stává přimo lhostejným. (Dle Násle
dováni Kempenského IV. 1, 11—12).

jak by oživla v nás víra, kdybychom
častěji přistupovali ke stolu Páně,
kdyby srdce naše bylo naplněno vroucí
láskou ke svátostněmu Kristu! jak
nás zahanbuji praví ctitelé této svá
tosti. jistý portugalský spisovatel
(Almeida Garett: der Mónch von
Santarem, nákl. Reclamastr. 211 nn.)
vypravuje o lásce obyvatel města
Santaremu ke svátostnému Kristu tento
vzácný příklad:

Počátkem minulého století rozletěla
se vojska mocného Napoleona po
celé Evropě. I do Spaněl vniklo velké

oddělení pod jenerálem Massenou a
bylo nebezpečí, že dostane sei do
Portugalska. V Santaremu uctívali zá
zračnou svatou hostii. Asi od roku
1600 uctívá se tam v nádherné mon
stranci umístěná seschlá maličká čá—
stečka velebně Svátosti oltářní. Tehdy
zmocnila se, neznámo jak, židovka
svaté, konsekrované hostie, již chtěla
použíti ku pověře.Byla vyzrazena, svatá
hostie byla jí odejmuta a uschována.
Až po dnešní den lze ji vidětia uctíti.

Obyvatelé Santaremu vážili si nade
všecko tohoto svého pokladu. Za oněch
bouřlivých "dobměli odůvodněný strach,
že by se dostaljejich klenot do rukou
francouzských vojáků a co by to
znamenalo, věděl každý! Proto od
nesli vzácnou monstranci do Lissa
bonu, o němž byli přesvědčeni, že
nebude dobyt. Nepřátelé odtáhli, Santa—
renští si dojeli pro svůj poklad, ale
lisabonšti odepřeli vydati-jej. Lid se
bouřil a v oněch jižních krajinách
není od shluknuti lidu daleko do re—
voluce, při níž teče lidská krev. Aby
-se tomu vyhnulo, připadli na tuto lest.
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jednoho dne objevilo se na všech
rozích lisabonských obrovské návěští,
v němž se oznamovalo, že v ten a
onen den, v tu a tu hodinu přejde
řeku Tajo, která je tam hodně široká,
o suché noze muž. Nepoužije ani
vesla, ani lodičky, ničeho, přejde toliko
ve své obuvi, zhotovené z korku. Lidé,
bydlící u oceánu a na velké řece, za
jimají se o vše, co souvisí s vodou,
proto bylo samozřejmo, že sešlo se
v onen den nikoliv půl, ale zrovna
celý Lisabon na řece, aby viděli tuto
neslýchanou věc. Celá řeka byla po
kryta loďmi všeho druhu, malými vel
kými, parníky přijaly na palubu lidi,
na březích bylo plno lidí. Čekali, ale
nedočkali se, nikdo nevěděl, co se
vlastně stalo? Až po několika dnech
četli v novinách, že byly v Santaremu
velké slavnosti za příčinou nového
umístěni jejich památky, zázračné svaté
hostie. Teprvé nyní otevřely se lisa
bonským oči, přesvědčili se, že byli
lstivě oklamáni.
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Ejhle, takovoullásku měli před sto
lety v Portugalsku obyvatelé dvou
velkých měst ke svátostnému Kristu!
A jak my? Navštěvujme často svá
tostného Krista, přijímejme Ho, prosme

Ho, aby rozmnožil naši víru, bychom
ji milovali nikoliv slovem, ale doka
zovali ji skutky, jimiž bychom si za
sloužili chváliti Boha na věky věkův.
Amen.

"W"

A. M. Kadlčáková:

Matíčce.

O pojď a skloň se k duši moji
a lásky své dej polibek,
at srdce moje zhostí se již
těch starostných bolů vzpomínek.

o pojď a přikloň hlavu k hlavě
a promluv slovo útěchy,
ať z duše rázem uprchají
ty bolné, žalné povzdechy.

O pojď a stiskni ruku moji
a zadivej se v smutný zrak,
a to srdce v hrudi zachvějese
a prahne z něho teskný mrak.

O pojď a zahřej' srdce láskou,
po níž tak v touze marně lkám
ó pojď, já volám stále tebe,
Vždyť v světě nejradši tě mám

Tvá láska nad vše světa skvosty,
zní v duši moji Odevšad,
s ni blaha štěstí v duši vkroči,
s ni žít'chci, ba i umiratl

Wl

Zlá rada.
Napsala Marja C 2 e s k a—M:; c zy n s k a. Z polštiny přeložil O. S. V e t t i.

(Dokončení).

„Nazarejčik !“ _
Náhle se odsunuli jako od člověka

malomocenstvim raněného, oči Anna
šovy vpily se zlostně v sivé oči Ni
kodémovy. Opíraje se o hlavičku hole,
stál uprostřed síně šedivý člen sekty
iarizejské a nevšímaje si výhružněho,
udiveněho šepotu kolem pokračoval
klidné a vážně: „Nejsem ještě vy
znavačem ježíše z Nazaretu ani jeho
učeníkem, nicméně přece chci se ho
dnes zastati. Věru snáze se ortel
vyřkne, nežli se odvolá, snáze jest
člověka na smrt vydati, nežli životu

ho vrátiti. jsem stár, do hrobu mám
nedaleko, nedaleko do věčnosti, jako
ty, Annáši, neodneseme tam zlata, ni
klenotů, ni dobrého bydla, ale snadno
můžeme se dopustiti hříchu, a toho
jest se nám střícil Člověka usmrtiti
můžeme, nebot "zákonu smrti podléhá
vše, co na zemi žije, ale ducha Bo
žího zabiti nedovedeme. a duch Boží
z toho člověka mluví a v něm působí.“

Annáš bouchl pěsti na stůl a hněvem
ochraptělý hlas zahřměl. „Dábelská
moc jest v něm, a ne Boží! Neni synů
Božích, nebot jeden toliko jest Bůhl“



„Tak jest, Annáši, ale poněvadž při
stvoření každému z nás dal Bůh jiskru
ze svého nesmrtelného Ducha, proto
jsme všichnisynové Boží A každý
z nás může říci ,Otče“, a nestane se
proto rouhačem. A třebas že tak silně
podtrhuješ jsoucnost jednoho Boha,
též přece my všickni, jak tu jsme,
mnoho bohů vyznáváme. jednoho v
jerusalemské svatyni slavíme a vele
bíme, v denním však životě modlo
služebníky jsme: zlato, panství, roz
koš, . . . tot modly, před nimiž čela
skláníme, jichž otroky jsme, my, zá
stupci a vladaři Hospodinovil“

„Klaml . . .
„Ostražitě, starče, neb i tobě může

zahřmět ortel: hoden jest smrtil“
„Mlč, Nikodemel“
„Pravda, ne klam,

pravda, Annáši ,. . .
vyvolenému národu hrozí duchovní
smrt, poněvadž přestal Boha ctíti
srdcem, ač ho nepřestal ústy slaviti,...
zjevil se mezi námi Ježíš z Naza
retu, . . . a hle, my . . . Povězte mi,
zda může v sobě míti ďábelskou moc
člověk, jenž otázán byv, které přiká-
zání Boží dlužno pokládati za nej
přednější, odpověděl: „Bůh tvůj“ Bůh
jediný jest. a proto milovati budeš
Pána Boha svého z celého srdce
svého a z celé duše své a ze vší
mysli své a ze vší síly své; druhé
pak jestpodobnéjemu : ,Milovatibudeš
bližního svého jako sebe samého.
jiného přikázání většího nad to není.“
Proto nežli vynesete soud nad tím
člověkem, snad nad celým národem, ...
zastavte se, odvrzte daleko od sebe
všecky myšlenky o pozemských zis
cích a ztrátách, starostech a klopo—
tách, vmyslete se v ducha, který nám
slova našeptává, abyste se neprohře
šili vlastně proti těm dvěma, nej
prvnějším přikázáním. Neboť náleží
milovati Boha, dárce všelikého života,
& milovati bližního, neboť je to Bohu
milejší nežli dary a oběti zápalné.
Slyšeli jste vůbec kázání Ježíše 2 Na—
zaretu? Vycitíli jste a pochopili jste
ducha Jeho nauky? Ne! Chcete vy
řknouti ortel na podkladě udání chrá

. bolestná
Ve chvíli, kdy
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mových špehounů a roztrpčených členů
sekty farizejské. Ale já, také farizej,
pravím vám: On nepřišel aby vztáhl
ruky po nějaké vládě zemské, by se
bohatství domohl, On dychtí odtrhnout
oči naše od země, . . . ukázati nám
cestu do života věčného! . . . Roz
važte, co činíte, . . . hřích otců mstí
se na dětech, hřích kněží na celém
národě“

Modravé, chladné, oslňující světlo
blesku zalilo na okamžik poradní síň,
mrtvolnou barvou oblev tváře zad—
ních členů, kdesi na blízku udeřil
hrom . . .

Hrobové ticho . . . a ostrý, kovový
hlas rabbiho Gamaliela: „Aťse mstí! ...
já hlasuju pro smrt.“

„A což, je-l-i v pravdě Syn Boží?“
zašeptal čísi poděšený hlas.

„To . .. vzkříšení. ..“ poznamenal
chladně rabbi Gamaliel hledě do za—
hrady, již zastínil p0vlak lijákový.

A tu jeden ze starců pravil mírně:
„Nikodém má pravdu, hřích kněží
mstí se na celém národě . . . Vyzveme
ho, by opustil hranice země židovské, . ..
vyžeňme ho . . . ]á žádné viny na
tom člověku nenalezám, a proto od
souzení nevinného . . . duch se bouří.“

„Zivot jest jediné dobro,které člověk
má, hrob je koncem všeho, . . . at
opustí kraj !“ ctil mu barvu Aleksander
Fíabi.

Kaifáš, toho roku nejvyšší kněz,
mlčel dosud; patře vyvalenýma očima
k temnému granátu nebes, měl zvláštní
vidění . . . Poradní síň, jakož i za
hrada kamsi se poděly; zdálo se mu,
jako by stál ve velesvatyni a měl
pokropiti — jako v smírný den —
krví kámen, na kterém kdysi spočívala
archa úmluvy, . . . obětní krví .

A tu jakási cizí moc jej ovládla,
umrtvila sílu a schopnost jeho vůle,
na rty pak vháněla mu slova divného,
neznámého obsahu. Kdosi vbíjel mu
je do mozku násilím velikým, . . .
čísi mocná vůle vybízela ho: „Viz &
promluv, Kaifášii“

„jsem churav, i jest mi odejíti,“
bránil se velekněz zbytkem sebevědomí,
„churav jsem.“



Bolest v mozku roste do nesmírná,
křečovitě pocukávají sebou rty . . .

„Cas, Kaifáši, abys pozdvihl hlasu .. “
Lid poslouchá . . .
Přece nikoho neni kolem, . . . vidí

přecezřetelněhyacintovou barvu opony,
obrysy svícnu,. . . kamennou plotnu.

Přes to slyší našeptávání . . .
„Kaifáš chce promluviti . . “
Všecko kolem jako by viřilo v ši

leném reji, kupilo se v barevné skvrny,
v divné obrazy, mizici s rychlostí
blesku, nežli dovede zachytiti jejich
obsah.

Hle, po kameni pne se vinná ra
tolest, sežloutlé, uschlé výhonce jeji
jako by byly se zemí v objetí srotly..

Zdálo se mu, že drží v obětním
kalichu krev a že ji musí vylití . . .
on, velekněz lidu . . .

Neboť jen chvíle ještě, a celá ra
tolest stane se kořistí smrti . . .

Národ vyvolený . . .
Ci národ proklatý? . . .
Za hříchy lidu .
Za hříchy světa . . .
Cíže to krev? . . .
Před očima se mu tmí, . ..

tchu . . .
Splynula krev po obětní desce,...

rozzelenal se keř, ze suchých větvi,
mladé vyhnaly výhonce, . . . rostou,
hlel celý už svět objaly, . . . jenom
tam dole starý zpola odumřelý peň,
jenom tam uvadlé, zčernalé listí a
větve zachycující se země dravým,
nenasytným gestem . . .

Krev vykoupení
Čiže to krev?
A ten odumřelý peň?

tchu...

Velekněz chytl se křečovitě rohu
stolu, napjatým zrakem prahne roz
.řešiti záhadu viděného, ústa pak jeho
pronášejí slova cizí, silnou vůlí mu
diktovaná: „Vy nic nevíte! Ani na to
nemyslite, že jest vám prospěšno, aby
jeden člověk zemřel za lid, a ne aby
celý národ zahynul.“ To pravím vám
já, . . . já, Kaifáš, toho roku nejvyšší
kněz.“

aze lepe jest, zhyne-iijeden člověk;
než aby měl na scesti uvésti celý
národ. . I jest tedy ježíš z Naza
retu hoden smrtii“ zvučí v odpověď
kovový hlas rabbiho Gamaliela . . .

O, Jahnel Tedy krev ]ežiše z Na
zaretu měla by býti tou krvi vy
koupení . . . a tím mrtvým, uhniva
jicím pněm . . . oni sami?

Nei nei . . 
Ale jak vyložiti jim, . . . myšlenky

se pletou . . . Zdaž opravdu vyřknou
ortel nad Synem Božím, nad
celým národem?.

A on, hříšný velekněz hřišného ná
roda, on tu stoji bezmocný a mlči,.
naposled byl vladařem Hospodinovým.

Vzpamatoval se, . . . rozhlédl se po
přítomných, přejel si rukou po čele,
byl na něm ledový, smrtelný pot. ..
zdálo se mu to, či mluvil co? — ————

Nepamatoval se . . .
Jak mrtvolný vzhled mají vtom mi—

zicim šeru lidské tváře! Zdá se, že
hrůza'jakási se v prostoru tají . . .
Aha . . . pravda . . . soud nad je
žišem, synem tesaře z Nazaretu, jenž
svádí lid . . .

„Hoden jest smrtil . . . ozvěnou
opakovaly sloupy siňové, . . . ro
zelkané cypřiše ivichřice ječení— — —

“

vvvvvvv

Obrázky z katolických misií.
Podvá Maximilian W e in b e r g e r.

jeden den v misijním sesterském
domě.

]est ještě tmavá noc — piše sestra
Eulalie v městě Some v Africe ——a
všude hluboké ticho. Toliko šplou
cháni mořských vln doráží k našemu

uchu. V tom zazní zvonek našeho
sesterského domu. Dává znameni ke
vstávání. Rychle zvedáme se děkujice
Pánu Bohu, že nám dává nový den
ku práci na své vinici. Sotva po 20
minutách začíná ranní modlitba v do
mácí kapli a ranní rozjímání. O 6 ho



dinách je mše sv., které jsou přítomné
i naše domácí děvčata, když byla už
nejnutnější domácí práce vykonala.
Při mší sv. střídá se zpěv a modlitba.
Po mši sv. vykoná se ještě krátká
modlitba za potřeby misie a pak se
jde po práci.

Venku na lavici čeká už zástup ne
mocných. jeden má vřed na noze,
jiný se p0pálil. Sedí tu několik čer
nošek s dětmi na zádech, které mají
bolavé oči. Vedle sedí jedna z mých
žákyň, která stoupla na rozbitou láhev
a následkem toho pozbyla dvou prstů
na nohou. Zde čeká černoch, jenž má
tři rány na nohou, vedle něho děvče
mající asi l2 ran na těle. Z dědiny
dobrou hodinu vzdálené je tu vý
rostek, jenž ztratil prst. Všichni chtějí
'býti uzdravení. Nejprve rány vymývám
a pak obvazuji. Radostně děkujíce
odchází všichni domů, aby se dru
hého dne v určitou hodinu zase do
stavili. '

Mezitím rozproudil se už na našem
dvoře čilý život. Právě přišly hoky
nářky a nabízejí své zboží ke koupi.
Sestra představená ptá se jedné: „Zač
pak je ta zelenina nebo to ovoce,
vejce, máslo atd.?“ — „Za tolik a
tolik“. -— „Tak mnoho? nekoupím.“
A odchází. Aleprodavačka volá: „Pojď,
dám laciněji.“ Ale sestra představená
zná své lidi, ví dobře, že své zboží
po židovsku přeceňují a vrací se
teprv, až byla několikrát nazpět vo
lána. A to se opakuje u všech pro
davaček. Nakoupíme teprv tehdy, až
jsou obchodnice skromnější a nejméně
polovici ceny na počátku žádané
spusH.

Zatím nastal čas k jiné práci. Když
chm v kostele uklidila, zazní školní
zvonek ponejprv. Tu a tam přichází
ještě některý nemocný. Přicházeti pozdě
je totiž nenapravitelným zlozvykem
černochů a pak málokterý z nich má
hodiny. Mnozí z nich přicházejí však
již o šesté hodině ranní. Nyní zvoní
zvonek po druhé a jest čas jíti do
školy, kde řada černých kudrnáčů na
mne čeká. Vcházejíce do školy po
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zdravují zvučným: „Pochválen buď
ježíš Kristusl“

Vstoupíme do školní budovy. [Učírna
je z prken. Nad stolkem visí obraz
Ukřižovaného, na postranních stěnách
nábožné obrazy anebo obrázky k ná
zornému vyučování. Černošky sedí již
v lavicích a čekají na věci, které se
díti budou. V rozvrhu hodin stojí
počty. Ty jsou zamilovaným před
mětem mých žákyň, každá chce všecko
lépe a dříve vědět nežli druhá. Tu a
tam přichází ještě některá žákyně,
která se byla opozdíla. Pomodlivši se
rychle v některém koutku spěchá na
své místo, mžourajíc po mně očima,
nebude-li trestána za svou nedbalost.
Chtíc nechtíc musím každou aspoň
trochu pokárati, jinak by mnohé daly
hře na ulici přednost před učením.
Někdy přichází také ještě ustaraná
matka, vedouc svou svéhlavou dcerku
do školy. Již uplynuly tři čtvrti ho
diny a druhé oddělení, které dosud
počítalo na tabulkách, začíná počítati
z hlavy. Ku podivu, dítky pracují ra
ději ústy nežli pérem, proto také po
čítání z hlavy jest jim milejší nežli
na tabulkách. Po 10. hodině je delší
přestávka a všechno hrne se ven před
školu. Ale na hry už je příliš horko;
děti lehnou si proto pod stromy a
odpočívají anebo pojídají zbytky od
své snídaně.

Po přestávce je náboženská hodina,
katechismus nebo biblické příběhy.
V této hodině jsou děti celkem po
kojnějši, ale zcela klidně seděti jako
děti evropské nedovedou. Tu třeba
často obě oči zamhouřiti. Ale s po
moci Boží docílíme přece pěkných
úspěchů. Náboženské pravdy jim dosud
neznámé velmi je zajímají. Každé
pondělí musi mi říci obsah včerejšího
nedělního kázání. Konečně bije 12 hod.
Modlíme se společně Anděl Páně,
načež se mládež na všecky strany
rozejde. Vedro jest téměř nesnesitelné.
Pot řine se ustavičně s čela a nikde
žádného ochlazení. Afričan si v tom
libuje, ale pro Evropana je to velká
útrapa.



O dvou hodinách je černý nárůdek
zase pohromadě. Nejprve se učí děv
čata šití. je s podivem, co v této
příčině dovedou. Sijí šatky tak jemně,
jako by šily strojem. O 3 hodinách
je podle rozvrhu hodin po tři dni
zpěv, vostatní dni názorné vyučování.
Zpívají se písně veselé i vážné,
jednohlasněi dvojhlasné. Zpěv je vůbec
nejmilejším zaměstnáním našich dětí.
Také v názorném vyučování dodělaly
jsme se pěkných výsledků.' Mezitím
odbyly čtyry hodiny. Děti zvedají se
ze svých lavic a davše křesťanské po
zdraveni, spěchají domů. Vyučování
je skončeno, ale nám nastává jiná dů
ležitá práce: obchůzka do chatrči čer
nochů. '

Vypravivše se rychle na cestu jdeme
do vnitřního města. V městské škole
propustila právě naše míiá spolu
sestra učitelka své svěřence na svo
bodu. je vidět, jakou mají radost, že
už je po škole, nebot dovádí vesele
po ulicích. Zastavujetne se na chvilku
v krásném kostele božského Srdce
Páně a dále nás cesta vede velkým
africkým tržištěm. Kdo ho ještě ne
viděl, těžko si o něm pojem učiní.
Tu je křiku a lomozu, až uši zaléhají.
Černoši běhají sem a tam, kupují a
prodávají, hlučně se známými se po
zdravuji. Prodavači dřepí většinou na
zemi a křičice, svolávají kupce ke
svým krámům. pinavé ženské vaří
v hrncích ještě špinavějších jakousi
kašu a nabízejí ke koupi hladovým.
Také hojnost různého ovoce, jako
banánů, meruněk a p. je tu na prodej.
Slovem, kupovati a prodávati, vařiti
a jisti, to je hlavním zaměstnáním
černochů na tržišti.

Procházejíce tržištěm pozdravujeme
své známé, z tržiště zabočujeme "do
postranní ulice a staneme před úhled—
nou chatrči. V ní bydlí náš černý

misijní učitel. Uvnitř viděti všude či
stotu a pořádek. Stěny jsou zdobeny
několika náboženskými i světskými
obrázky. Všecko činí dobrý dojem a
ukazuje, jak pěkné by to bylo, kdyby
všichni černoši vedli život křesťanský.
Ale jenom několik kroků odtud pří
cházíme do ovzduší pohanské modlo
služby. Tu stojí stará pohanská „sva
tyně“ a v předdvoří tančí několik
černochů náboženský tanec t. j. kroutí
se, poskakují, točí se a řvou až uší
zaléhají. To jest pohanská modloslužba.
Ve „svatyni“ samé stoji několik hlí
něných bůžků, nestvůr to šklebicich
se a špínou a všelijakým neřádem
pokrytých. jeden z nich vyniká zvláště
svou velikostí, ale také ošklivostí.
Ptáme se ženy, která se zdá býti
opatrovníci těchto „božstev“, kdo že
to je? To je „Mavu“, pravi žena,
měřic nás nevlídným pohledem, t. j.
bůh.

S odporem odcházíme z místa po
hanské zaslepenosti a zastavujeme se
u nejbližší chatrče, kde bydlí křesťan
ská rodína. Žena je sama doma s nej
starší dcerou. Žena vaří, dcera mele ku
kuřicovou mouku. Mezitím co s oběma
hovoříme, shromáždil se před chatrči
zástup černošek. Používáme této pří—
ležitosti a poučujeme je o Bohu a
jiných pravdách křesťanských.Na konci
napomínáme přítomné matky, aby pilně
své dítky posílaly do školy.

Zatim slunce na západě zapadlo a
náhle se stmívá. Soumraku zde ne
známe, po západu slunce nastává
ihned tma. Vracíme se domů. Cestou
nás pozdravuji školní dítky, avšak
idospěli, nejen křesťané,ale i pohané.
Do odpočinku zbývají ještě asi 2 hod.,
které věnujeme práci & modlitbě a
tak zase jeden den ve službě Boží a
ve službě černochů uplynul.%%
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Tajemství „svatého týdnet'.

Tato sebeodevzdanost Syna vůči
Otci tvoři ideál všeliké oběti, poněvadž
jest nejmocnějšímzpůsobem Božího
z ve ] eb e ní a božské oslavy. Po
zůstávala tedy vlastní podstata Kristovy
oběti kříže vtomto nekonečném sebe
odevzdání, k němuž přistoupila ještě
okolnost, že tímto úkonem obětním
poskytnuta byla příležihst Tvůrci vi
d i t e l n ě m u i neviditelnému přinésti
poctu Boha skutečnědůstojnou.
Na Ježíši Kristu jako na božském
vzoru vidi člověk, jak se sám má
Bohu svému odevzdati, on, který sám
ze sebe není ničím & za jsoucnost
svou děkovati musí pouze neskonale
lásce svého Stvořitele, který jej dle
svého obrazu stvořil, a tak, skoro
možno říci, ke své vlastní důstojnosti
povznésti a povýšiti hleděl.

Také—totouznávání své vlastní
nicoty a božské Velebnosti
a odtud vyvěrající sebeodevzdání člo
věka Bohu mohlo by se nazývati
obětí, která ovšem vzor svůj má
v sebeodevzdání Boha Syna Otci.
Než tato sebeodevzdanost člověka
jest pouze ideálnou, svou sílu ztratila
hlavně ve chvíli, kdy se Adam hříchu
dopustil; od tohoto okamžiku sídlí
v člověku mocnosti, které nikterak
nejsou schopny ideálu tomu sloužiti
— sloužit právě naopak k tomu, že
ideál tento není snad jen zatemněn,
nýbrž přímo porušen a zničen. Místo
aby byl ochoten k vyplnění tohotoideáluvlastní sebeodevzda
nosti všechno vynaložiti,všeho se
,říci a i sám život obětovati, vypo
vídá člověk svému Pánu službu do
cela; místo aby úzkostlivě se staral,
aby nikdo třetí podivuhodné ladný,
vzájemnou láskou podmíněný poměr
nerušil, dopouští právě tomuto třetímu
stavěti se mezi sebe & Boha, ano za
prodává se mu dokonce v hanebné
otroctví.

Teprve K r i s t u s poměr tento opět
obnovil, rušivou bytost třetí od sebe
zapudil a ji pro budoucnost . mezi

(Pokrač.)

Boha a člověčenstvo se stavěti zne
možnil, a sice provedl to tím, že
spojil obé ve své jediné, bo žské
osobě, že své člověčenství obětovně
na dřevě kříže zároveň zničil a tak
nepříteli, odpůrci, předem všechnu
možnost odňal, člověka se opět zmoc
niti a'v držení jeho se upevňovati.
S tímto k oslaveni Boha se obětu
jícím Kristem musí se člověk při ode
vzdávání sebe spojiti, chce—lí sám
opravdu Otce chváliti a velebíti.

Ti, kdož žili za časů Krista Pána
a byli věřícími svědky jeho obět
ného života, jeho krvavé oběti, ti
mohli se ovšem snadno s Kristem
Spojiti a zároveň s nim úkony sebe
odevzdání vzbuditia tak učiniti totéž,
co Kristus sám činil, než oslava Boží
jest také pro pokolení pozdější nut
ností nezbytnou, musi tedy také ona
svrchovaná sebeodevzdanost Syna Bo—
žího, pokud ji jako zástupce celého
pokolení lidského vykonal, musí tato
obět dále trvati a to tak dlouho,
pokud budou žíti tvorové, kteří, ob
daření jsouce rozumem, ze svobod
ného uznání pravdy svůj poměr
k Bohu budou schopni poznati.

Neboť: vlastní obětný úkon rozum
ného tvora, který přece sám ze sebe
není ničím, nemá žádné ceny, i když
obětuje všecko, čeho se mu dostalo
ze štědré-ruky Stvořitele, a jen nicotu
svou podrží,i když tedy sebe samého
zničí a tak vměšování se někoho
třetího zamezí; takový úkon obětní
jest sice zaplacením dluhu, ale po
něvadž sám o sobě není ničím leč

pouze navrácením obdrženého, nemá
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v sobě žádné vlastni ceny, vždyt
byl člověk hoden smrti již tehdy a
proto, že Bohu svou službu odepřel.

Jak může všaktoto sebe—
odevzdání Syna Božího
trvatíaždokonce času, když
měl přece pouze život jediný, a ten
položil v náměstné smrti k usmíření
a ke cti a zvelebení Boha?



99

wan—own&$:



Kristus sám nám poskytl prostředek,
abychom i m y s ním mohli způ—
sobem důstojným Boha velebit, usta
noviv tajemnou “obět No
v e h 0 Z á k o n a.

Ve svatvečer svého utrpení, když
jedl se svými apoštoly velikonočního
beránka,„vzal chléb a dobro
řečil, i lámal, a dával učen
níkům svým, a řekl: Vezměte,
a jezte: totot jest tělo mé.
Avzav kalich, díky činil, a
dal jim, řka: Pijte ztoho
všickni: neb“tot jest krev
má Nového Zákona, kteráž
za mnohé vylita bude na od
p uštění hříchů.“ (Mat.26.26 -28).

Mše svatá jest tentýž úkon obětní,
který vykonal Kristus Pán na kříži,
třeba nyní nemůže již u m říti. A není
toho také potřebí; nebot jedinou svou
smrtí pozdvihl opět tvorstvo k Bohu,
postavil je do oblasti světla slunce
věčného, takže, rozšiřujíc svůj obzor
duševní, božskou krásu v božském
světle opět může poznati.

Svou p o (1stat o u jest mše svatá
totožná s obětí kříže a má právě také
proto cenu nekonečnou a poskytuje
nám možnost vzdávati Bohu čest způ
.sobem nejdokonalejšim. jest zdetentýž
dar obětní, Kristus, Bohočlověk, tentýž
kněz, který se Bohu v obět přináší,
zase Kristus, neschází také třetí značka
pravé oběti zni čení totiž darů
obětních. Krev svou nemůže ovšem
jižKristus znova prolití, nebot tato
vyplynula do poslední kapky z jeho
těla, které nyní jest tělem oslaveným,
ale'odděleným proměněním darů obět
ních, kterých užil Kristus při poslední
večeři, provádí se umírání mystické,
smrt tajemná,tim že se slovy promě—
nění, která jsou předce slovy pravdy
věčné, pokud na nich jest, tělo a
krev Krista Pána vskutku oddalují,
k tomu pak druží se ještě vníterný
úkon vůle Kristovy, t. j. Kristus sám
svou vůli oddělení krve od těla na
oltáři našem provádí. ——A není ostatně
již ta okolnost patřičnou značkou sku

tečné oběti, že se Kristus takořka
svého Božství tou měrou odříká, že
se stává přítomným pod způsobami
chleba a vína, podobně jako neko
nečná cena mše svaté vtom spočívá,
že ji sám Syn Boží přináší?

Obět tato bývá přinášena mezi
všemi národy, od východu slunce až
na západ (Mal. ], ll.), na všech
místech, po celém okrsku země se
stupuje po svitnutí ranní zoře Syn
Boha živého na oltář a vystupuje pak
jako drahocenná obět bez přerušení
a bez ustání. ——Z oltáře rozlívá se
nejsv. krev Krista ježíše po celém
světě, očistujíc ho od kalu, posvě
cujíc ho a zúrodňujíc k ovému životu
v Bohu.

jak podivuhodné jest vyjádřena mv
šlenka sebezničení Kristova při mši
svaté skrze obětné jeji způsoby! -—
Jest to opětovné umírání a ničení a
opětovné povstání, které oběma způ
sobám jest prodělati, než se stanou
tím, čím jsou.

Zrnko pšeničné klade se do země
a propadá tam hnilobě, z níž se
teprve po delší době-opět pozvedne
k vzrůstu anovému, svěžímu životu.

'Ale i tento život čeká zničení, když
horké paprsky sluneční přivádějí klasy
k zralosti. Břitkým,nelítostýnm srpům
ženců padnou v obět stébla a trap
ným nemilosrdným mlácenim zbaveny
jsou klasy svého pokladu. Ale i do
bytá takto “zrna bývají ve mlýně zni
čena a horkem vyt0pená pece pro
mění se rozemletý obsah jejich ve
výživný chléb. ——Podobně idruhá
obětná způsoba při mši svaté prodě—
lati musi mnoho stupňů zničení. Zní
čeni největší čeká však na obě způ
soby při proměňování, kdy slovy
svatými povzbudou své vlastní pod
staty a stanou se opravdu pouhými
vnějšími způsobami bez podstaty, za
to ovšem nabývají štěstí, tajiti pod
statu svátostného Boha svou vnější
bezpodstatnou způsobou.

(Pokrač.)
....
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Bl. Anna Maria Taigi.
Napsal jan Tag l i a fer ro.

(Část další.)

Kardinál Pedicim dí: „Nelze mi
ani přibližně udati počet ekstasí a
vytržení božské lásky, jež měla téměř
při každém sv. přijímáni. jakmile při—
jala Pána našeho, bylo jí vytržení tak
snadné, jako nám ústní modlitba;
obyčejné bývala při tom božským
hlasem poučována a potěšována; při
prvním zvuku již upadala v ekstasi,
při které byla delší čas nehybná.
Někdy jsem ji po přijímání, aby ne—
byla nápadnou, dával od oltáře tichý
rozkaz, aby potlačila hnutí srdce, jež
si ulevovalo prudkými povzdechy,
zvláště v malých, četné navštěvova
ných chrámech, jako byl na náměstí
Colonna. Potlačiti však vnitřní žár
stálo jí námahy veliké, i viděl jsem
i v zimě při tom tvář její spocenou.
Často však vyslyšel Pán Bůh jeji
prosbu & dal jí potřebné síly, aby
sebe ovládala, pak upadla do mírné
mdloby a zůstala nějaký čas nehybnou,
nepozorujíc, co se děje kolem ní.
Začalo-li vytržení před sv. přijímáním,
vzpamatovala se, když se kněz blížil
se sv. hostií; přijala pak s vroucí
zbožnosti nejsv. Svátost a vrátila se
hned do svých sladkých rozjímání.

V chrámech osamocených a od
lehlých, kde jsem někdy sloužíval mši
svatou,_tu popustila volnost své vrouc
nosti. Casto jsem viděl, jak po sv.
přijímání náhle, jako bleskem pora
žená, klesla a delší dobu takto ležela.
Kdo se k ní přiblížil, cítil někdy
pokoj nebeský, jindy vroucí lásku
k Bohu spojenou s hlubokou pokorou
a skroušeností srdce; někdy šířila se
u ní nebeská vůně. Tytéž ekstase se
dostavovaly u blahoslavené při ná
vštěvách nejsv. Svátosti, zvláště když
byla vystavena při 40hoclinné pobož
nosti.

Rovněž se vypravuje, že zvláštním
darem poznávala přítomnost božského
Spasitele a rozlišovala oltáře,na nichž
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se přechovávala nejsv. Svátost, ačkoliv
nemohla obyčejným způsobem o tom
věděti. Srdce jí označovalo chrám, kde
byla vystavena nejsv. Svátost.

Uvádíme událost očitým svědkem
potvrzenou: Anna Marie klečela vko
stele sv. Karla u stolu Páně a kněz
blížil se k ní od oltáře, aby jí podal
Tělo Páně. Když modlil se obvyklou
modlitbu, sv. hostie se mu vysmekla
z prstů a dive! místo aby padla na
prostřené plátno aneb na zem, zůstala
chvíli stát ve vzduchu a pak se po
volně, jako rukou neviditelnou vedená,
snesla do úst blahoslavené.

jindy ji Pán omilostnil viditelnou
přitomnosti. Vypravují,-že se ji ukázal
božský Spasitel ve sv. hostii v chrámě
u ditka ježíše. Viděla krásnou lilii,
a na jejím stonku nádherný květ, a
na tomto květu jako na trůně čistoty
ukázal se v plném lesku nadpřirozené
krásy Pán ježiš své pokorné služeb
níci. Uvažujic v rozkoší ekstasy líbez
nost svého Pána, slyšela slova: „Ja
jsem květ polní a lilie údolí, a jsem
všecek tvůj.“

V chrámě sv. Ondřeje v údolí spa
třila též božského Spasitele v tajem
ství Eucharistie, byl veliký, divné
krásy v moři jasného světla, s lesklým
pláštěm královským. jak skvělá byla
její víra a plamenná její láska, aby
zasloužila takové milosti!

Tak hluboká úcta Umučení Páně
& Eucharistie vedla Annu Marii při
rozeně k znalosti a lásce nejsv. Srdce
ježíšova. Ucta toho nejsv. Srdce do—
konalovala v skrytém životě služeb
niků Božích poznání a lásku Pána
našeho ježíše Krista. Pravím v skrytém
životě služebniků Božích, poněvadž
tuto pobožnost mnozi křesťané nále
žitě neznají & mnohé zbožné osoby
nechápají.

Anna Maria chápala hluboký vý
znam pobožnosti k božskému Srdci



Páně. Proto blížila se květinami ozdo
bená k tomuto Srdci trnim korunova
nému, a obětovala mu srdce, jež
smyslnost neposkvrnila, pýcha ne
zhanobila, sobectví nerozedralo. Sklá
dala mu k nohoum pokoru, oddanost,
obětavost i upřímné přání jej násle
dovati; právě jako její Vykupitel uči
nila sebe obětí za hříchy světa, jak
dále poznáme. Takto stala se ji po
božnost k nejsv. Srdci ]ežíšovu pod—
nětem, by rostla v obětavosti a lásce
k Bohu i bližním. ,

Uvedli jsme již některé příklady,
v nichž se Pánu zalíbilo oddanost své
služebnice odměniti zázrakem lásky.
Z mnohých jiných jeden ještě uvedeme.

Anna Maria bývala v domku v ulici

Sdrucciolo vedle paláce Chigi. Vážně.
onemocněla, že se v noci obávali o
její život. K ránu zjevil se jí Pán;
měl roucho fialové s krásným modrým
pláštěm, jenž celé lůžko obepjal; tvář
jeho zářila divnou krásou a líbez
nostl. Stiskl ji ruku vroucně a roz
mlouval s ní, řka, že ji zvolil za svou
nevěstu; dal jí tež moc, by dotekem
ruky, kterou stiskl, nemoci uzdra
vovala i uzdravil ji samu ve chvíli
ode všech bolestí. Když Spasitel odešel,
pocítila živé hnutí mysli, takže vy
křikla.Domáci se tim probudili a při
běhli k lůžku nemocné. Tato jim řekla,
že je uzdravena, a skutečně povstala
ráno zdráva a konala opět své ob
vyklé práce. (Pokrač.)

Wl ,
A. M. Kadlčákova:

Zapadlo slunce . . .
Zapadlo slunce za hory,
červánky nebe zlatí,
křepelka volá pod mezí,
volá vás: pojdte spátil

A cvrčci tiše zahrají
když rosa s nebe padá,
po lásce čisté zatouží
srdce i duše mladá.

Po lásce, která nezvadá
a nezná lsti a klamu,
lásce tě v obět dáti chci
s radosti sebe samu.

Lásce té žíti v světě chci,
ať se kdy co chce děje,
vždyt láskaiv srdce znavené
život i sílu leje.

Zapadlo slunce za hory,
láska však stále hoří,
ze srdce nikdy nezmizí
v zármutku ani v hoří.

W
Ruzne

Nová papežská tiara. Tiara,kterou
město Milán papeži chce věnovati, je
hotova. Jest celá z ciselovaného zlata.
Na vrchu jest smaragd, velký jako
vejce. Mimo toho jest tiara zdobená
327 malými rubíny, 79 velkými dia
manty, 1000 diamanty malými a 150
orientálními perlami.

zprávy.
Kníže-biskup S. Sapieha v Kra—

kově jest mužem na pravém místě.
Za války konal divy milosrdenství,
nyní organisuje své věřící a je proto
také na kandidátní listině jako senátor.
Tento znamenitý biskup \olával ksobě
do residence mladé, nadané a hodně
kněze a rozmlouval s nimi třeba až
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do 11. hodiny večerní o nových ces
tách pastorace atd. je to kníže a
moudrý biskup a přece se nebál při
jímati náměty od mladých ideálních
kněží svých, které pak posílal studo
vati, aby z nich byli učení a dobí
profesoři. Taková biskupská činnost
za išťuje slávu každému.

Katol císmus v Africe. Byt u nás
mnozí rozešli se s Římem, jinde ka
tolíků přibylo. V Africe na příklad
počalo se pracovali teprve před 80
lety, kdy tam bylo 100.000 katolíků.
Dnes je jich 2,310000, zvnichž přes
dva miliony jsou domácí obyvatelé.
Vedle 2283 evropských kněží-misio
nářů pracuje v duchovní správě 248
tuzemských kněží. Církev katolická v
Africe má 1 koptického patriarchu,
2 arcibiskupy, 14 biskupů, 1 preláta,
59 apoštolských vikářů a 31 apoštol
ských prefektur. Misie jsou tři. je tedy
postavení katolicismu v Africe pěkné
a má naděje na další rozkvět. Snad
i u nás se poměry změní a stav kato
licismu bude krásný.

Katolické školství ve Spojených
státech. „Daily American Tribune“
z 19. listopadu podává obraz katolic
kého školství dle zprávy, vydané Rev.
Jam. Ryanem, doktorem bohosloví a
filosofie, sekretářem Katolické národní
rady americké. Tato rada má vedle
odborů osvětových, sociálních, chari
tativních, zvláště na starosti otázku
školskou a uveřejnila podrobnou stati
stiku katolických škol všeho druhu
v knize, nadepsané „Directory of ca
tholics schools and Colleges“. Zde
vidíme, jak postarali se katolíci ame
ričtí o rozvoj svého školství. Síůjž
zde celkový přehled:

katol. školy počet profesorů žáků
university 16 2.000 19.802
semináře 51 1.063 6.667
koleje 114 1.697 13 990
střední školy 1.552 7.924 129.838
řeholní semináře- 113 neudán počet 4.531
učitelské ústavy 309 „ 10.544
obecné školy 0.551 41.581 1,795 673

celkem . . . 8.706 54.265 l,981.051

Co obětí přinášejí katolíci američtí
pro vzdělání své mládeže a jaké ovoce

přinesla jejich horlivost! Na 9 tisíc
škol, přes 54 tisíce profesorů a učí
telů, namnoze duchovních a řeholníků
a na dva miliony žáků všech stupňů,
kteří do života přinášejí si vzdělání
a uvědomění katolické! A tento rozkvět
školství katolického je v pokrokové,
svobodné Americe. Nad tím katolík
československý se zamysliti musí, by
se vzchopil k boji za náboženskou
školu a za křesťanskou výchovu mlá
deže.

Náboženské časopisy pro africké
domorodce vydávají misionáři.Jeden
se jmenuje Ntetemboeto, je psán v řeči
kilongo od jesuitů v Kongu a vychází
v 750 exemplářích, jiný pod jménem
Neuruse vychází za pomoci Společ
nosti sv. Petra Clavera jednou. za dva
měsíce ve 3000 exemplářích.

Vtipný svatý. Sv. _larolím mnoho
cestoval. Kdysi seděl u oběda spo
lečně. s jakýmsi drzým Řekem, který
ani netušil, jaký znamenitý muž to
proti němu sedí. Když zvěděl, že po
chází ze Stridonu v Dalmacii, chtěl si
ho dobírati pro tento jeho původ a
tázal se: „Co myslíte, jak je vzdálen
Dalmatinec od osla ?“ „Zrovna tolik,
kolik měří šířka toho stolu“ odpo—
věděl sv. ]arolím.

Marianská slavnost v průvodu vo
jenských letadel konala se v Loretě
v Italii. V září 1922 posvětil sv. Otec
Pius X1. nový _obraz Marie Panny do
loretánské svatyně, která jak známo,
vyhořela. Dne 7. září 1922 donesl obraz
ten kardinál Gasparrí (jako legatus a
latere) do Lorery. Kardinála Gaspa
rriho provázeli ještě 4 jiní kardi
nálové. Průvod skládal se asi z 10
aumobilův. Asi 40 vojenských letců
provázelo průvod ten až do památ
ného místa. Na náměstí před basi
likou loretánskou čekal zástup asi
50.000 lidí, zástupci a náčelníci úřadův,
důstojnictva, přečetní kněží a církevní
hodnostáři, nad náměstím a chrámem
vznášely se 24 aeroplány. — Tak
psaly časopisy. Dojísta. příbLh pa
metihodný v době, kde vše odpoutává
se od náboženství.

103



' ' cicie do oručili a k nim vybídli. Ú
(Za810n0)' častnice lLechat! přinesou dle mv'žnosti

Duchovní cvičení pro dívky na nějaké potraviny. Přihlášky na Pap.
Velehradě budou se konati od 21. kolej Tov. Jež. na Vel hradě.

lůvětna (večer) do 25. května (ráno). *ůst. duch. správcové a ředitelé div- . . .. „_
čichsponka(Mar. drum, omamný, „megera—3,133“iaai; „wšem,
Orlic atd.) se uctivě žádají, aby exer- společnostpro obchodcennýmipapirvarně.

©

Obětování denního úmyslu.
Pane ježíši Kristel Ve spojení s božským úmyslem, za kter'm Ty sám na

zemi nejsv. Srdcem s_výmBohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. vátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonáni světa, obětují Tobě celý
dnešní den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv.
Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky,
všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou
za den, Lev Vlll. S. Congr. lndulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. l 1).
" Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
za útočiště k Marii, Královně míru, a na všechnyúmysly,
jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu
modlitby.

Pane ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otcel Srdce
ježíše a Marie! Zachraň církev, vlast naši a národ náš československý! O sladké
Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za “měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásoul (Pokaždé odpustků 300 dní-.
Pius IX. 1852.)

Sv. josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Od
pustky 100 dní jednou za den. Lev Xlll. r. 1891.)

Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!
Hesloapoštolské:Utíkati se a prositi Královnu míru za

jeho dosažení.
Úmysl v červnu 1923: Skutečné zadostučinění za hříchy

spáchané.
Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.

OBSAH:

Královna miru = útočiště naše. (Hlavní úmyslň — Sen o ráji. (Báseň.) — Křížem
k Bohu. — V objetí Tvé lásky, Matkol(Báseň) — Z úvah o evangelia. — Nejsvětější Trojice.
— Čím ovcím pastva, — tím lidem živá víra. — Matič—ce.(Báseň.) — Zlá rada. — Obrázky
z katolických missií. Tajemství „svatého týdne“. — Bl. Anna Maria Taigi. -—Zapadlo

slunce . . . — Různé zprávy. — Zasláno. — Obětování denního úmyslu._—————__—-—————————'*W'w wWWWWvVW wmv w*wWV“
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ŠKOLA
BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ

ROČ.LVII. | BRNO, 1. ČERVNA 1923. | CÍSLOG.

O Srdce Ježíše, ty šípy lásky svojí jen hojně vysilej sem do rodiny svojí, at sluhů Tvých
se ztrávi jimi hrud, Ty Srdce Páně naší láskou bud !

Skutečné zadostučiněni za hříchy spáchané.
(Hlavni úmysl.)

jako za časů apoštolských měli by
i dnes křesťané jedno srdce a jedna
duše býti; avšak vidime všude plno
závisti a nenávisti a plno nepravosti
& málo je věřících, kteří by měli zna
mení pravých učeniků Kristových, jed
nomyslnost a lásku Sobectvi je nej
horší nemoc jednotlivých stavů a ná—
rodů. Naše doba potřebuje pokání,
pokoje a láskyl Kde lze je nalézti?
Uprostřed vás stojí, kteréhož vy ne—
znáte, .volal sv. _lan na poušti. Lidé
bohužel neznají ho a nechtějí jej znáti.
A proto uráží jej všelikými hříchy a
nepravostmi, zneuctěním. rouháním a
loupežemi svatostánkůl Kterak lze tyto
křivdy a urážky Pánu napravit? Sv.
Pavel mluví ve svém listu k Efesským
o lásce Kristově a volá se sepjatýma
rukama k nebesům, aby věřící mohli
pochopiti se všemi svatými, která je
širokost a dlouhost, vysokost a hlu
bokost lásky Kristovy, převyšující vše
likou vědomost, abyste naplnění byli
ve všelikou plnost Boží.“Důkazem této
lásky Boží je ustavičná přítomnost Pána
Ježíše v nejsv. Svátosti oltářní. Vpravdě
více nám dáti nemohl Spasitel, než
sebe sama v této převelebné Svátosti.
A přece bývá zneuznán, zneuctěn od
nevděčných lidíl Láska trati se vždy
více ze světa, srdce lidské chladne

10

v lásce k Bohu a bližnímu a děsná
znamení poukazují na to, jaká nebez
pečenství nám hrozí. Ve svatostánku
katol. chrámu nalézá se ohniště k ro—
zehřáti srdci našich. Tam se shromaž
ďujte, abyste se klaněli nepochopitelné
lásce Boha našeho a rozehřáli srdce
své pro život věčný. Než místo toho
potupena bývá tato Svátost od tak
mnohých, kteří se srdcem, hříchy ob
tíženým k ní přicházejí a tak se veli
kého zločinu dopouštějí—svatokrádeže!
Nevědomost spojená se ZáVlStl od
porují lásce ježíšověl A všechen ten
nevděk předvídalo nejsv. Srdce Páně
& cítilo veškerou bolest mu tak způ
sobenou. A přece nepřestalo nás
hříšné milovali to božské Srdce Páně!
Propast k propasti volá, dí žalmista
Páně, a to platí též o lásce Páně
v nejsv. Svátosti. jistit tato Svátost
nevystihlou propastí sebeponiženi a
sebezapření; leč ona volá do hlubin
s_rdcenašeho-.Posle'chněme hlasu toho!
Ciňme zadost za urážky Pánu způ
sobené; shromažďujme se u svato
stánku, abychom božské Srdce Páně
odprosili, co bezbožnost a nevěra proti
němu provinila; abychom mu ná
hradu a zadostučinění nabízeli za ne
vděčnost a zlost, kterou jej tak mnozí
skrze nehodné přijímání a nehodné
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zacházení s ním zneuctívají; abychom
mu nahradili lhostejnost, chladnost
a nedbanlívost, kterou lidé jeho nej
světější Srdce zarmucují a urážejí.
Chceme na Pána, v nejsv. Svátosti
skrytého, patřití očima živé a pravé
víry a od jeho nejsv..Srdce učiti se
pokornýmí a poslušnými býti v tomto
světě, kde tyto ctnosti vždy víc a více
_mizi. Chceme před jeho trůnem ve
svatostánku ve svaté lásce a pobož
nosti čestnou držeti stráž. Chceme často
ano pokud možno denně příjímatinejsv.
Svátost, v níž jest nevysychající pra
men života, jenž život věčný nám dává.
„Kdojí mě tělo a pije mou krev, má
život věčný a já ho vzkřísim v den
nejposlednější.“

Mnoho bídy jest ve světě a málo
štěstí. -— S bolestí pozorujeme,. jak
i v mnohých rodinách nepokoj a sváry
panují, svornost a láska však hledaní

jsou hosté. Všechno neštěští naší doby '
nepochází jedině z nedostatku peněz
a práce, nepochází od nedostatku vědy
a umění. Tyto nemohou lidstvu dáti
samy o sobě požehnání. Požívavost
a smyslnost, sobectví a neláska, hřích
a hříšné náklonností proměnili požeh
nání ve zlořečení - kletbu. Kde máme
hledat léku proti těmto nemocem?
U nejsv.Srdceježíšova, jež láskou svou
objímalo vše! Učme se od božského
Srdce Páně tichosti, smířlivosti, lásce
k nepřátelům, štědromyslností a pravé
láscekbližnímu a tím učinínetéž zadost
za všelikě urážky jemu hříchy způso
bené. Navštěvujme tedy Pána ve svato
stánku, klanějme se jemu. neboť,
„hoden jest Beránek, kterýž byl zabit,
vzíti moc a božství i moudrost i sílu
ičestí a slávul“ Učiňme zadost za
urážky nejsv. Srdci Páně, čiňme zadost
hodným sv. přijímáním, prosbami
smiřujícími a čestnou stráží!

W
Fr. Sušil :

Blahý světa Stvořiteli.

Blahý světa Stvořitelí
a všech tvorů Spasiteli,
z Otce světla světlo čisté,
z Boha Otce, Bože Kriste.

Láska Tvá k nám byla vřelá,
žes vzal na se roucho těla,
bys nám opět vynahradil,
v čem nás otec Adam zradil.

Země, nebe,. všecky světy,
jsou té tvorčí lásky květy,
jenž se ujmouc lidských duší
pouta hříchu a tmy kruší.

Nevycházej v žádné době,
moc Tvé lásky z hrudi Tobě,
nechť se lídům všem v tom zdroji
odpuštění hříchů strojí.

Proto ta hruď Tvoje skláoa
a jí mnohá protkla rána,
by nás zmyla od poroků
ve vody a krve toku.

Bud čest Synu jak jest Otci,
budiž Duchu stejné moci;
OZýtEj se neustálá
po vše věky Bohu chvála.



vrvanem k Bohu.
Duchwni četba ke dni Nalezení sv. Kříže 3. května. Napsal Msgr. Dr. Rudolf Zháněl.

(Dokončení)

Sv. kříž — vyznáním viry.

Znamení sv. kříže je nejkrásnějším
a nejvýznačnějším vyznáním víry, toho
je nám v době přítomné na Výsost
třeba! Národu našemu dostalo se po
kruté světové válce vzácného daru
dávno vytoužené svobody. jen že
Bohu žel, mnozí neumějí si jí vážiti,
iba v nerozumu jejich právě tato
špatně pochopená svoboda stala se
jim záhubou, že zapřeli a odložili
víru pravou, víru zděděnou po dobrých
rodičích.

A proč zapírají lidé ti svou víru,
proč dávají se k jiné víře. nebo pro
:hlašují, že jsou bez vyznání?

Ciní tak, protože je to od převratu
modou! Dnes je modou býti bez
věrcem, dáti se oddati na hejtmanství
nebo na radnici, vystoupiti z církve,
účtovati s ímem, posmívati se zbož
nosti! A co jest moda? jaké byly
během časů mody? eny nosily krj no—
Jíny, všichni lidé mívali na hlavě bílé
pudrované paruky, škorně s vysokými
špičkami a pod. Dnes se těm modám
smějeme a žádný rozumný člověk ne
šatíl by sedle těch starých“ zvykův.
Podobně přejde i moda bezvěří.

jiní zase odhazují starou pravou
víru z pohodlnosti, z lhostejnosti,
z nevědomosti & neznalosti! Jest jim
.nepohodlno žití dle Božích přikázání,
varovati se všeho zlého, posty za
chová—vati; chtějí žíti nevázaně, ne
skroceně, proto vystupují z církve.
jiní ani nepoznali učení církevního,
ani se o ně nestarali, právě tak jako
.se nestarají o tu viru, kterou chtějí
nyní přijati. Vyprávěl o té bezmyšlen
kovitosti jednou cestující svým spolu—
cestujícim ve vlaku: Naše služka se
vdávala. Poněvadž je bez víry a jeji
ženich také, dali se oddati na pražské
radnici. Když se vrátili, ptala se moje
žena, čeho by si od ní přála na pa

mátku. A služka, odpadlá k bezvěří,
pravila: „Milostivá paní, dejte mi na
památku obraz Pána ježíše & Panny
Marie, které visí v pokoji, abych měla
ve své domácnosti požehnáníl“

Hle, takoví jsou bezvěrcil Co uči
nilo je bezvěrci? Několik frási o Římě,
nepříteli českého národa, několik vy
myšlených historek o kněžích, jeptiš
kách, řeholnicích, holé nabubřelé úsloví
dostačila, aby je strhla do záhuby
duševní! Katecheta potrestal nezbed
ného synka, farář nepronajal mu pole,
kupuje u jiného, — a proto stanou
se mnozí nevěrci! -— Mělký & ubohý
je celý ten protináboženský boj a
žalostná zkázyplná nevěra je smutným
jeho následkem. „Kdo nevěří, bude
zatracen“ (Mar. 16, 16). „Kdo nevěří,
jest již odsouzenl“ (jan 3, 18). —
Kdo vzdává se víry, odstupuje od
Ukřižovaného, zrazuje ježíše i duši
svou.

Kříž v přítomnosti.

Po památném dni 28. října 1918
popadla mnohé děsná horečka proti
nábožemtví. Chtěli „káceti modly“!
V Praze dali k tomu pokyn živly ne—
zodpovědné povalenim Mariánského
sloupu. Dle nich opičili se i na ven
kově a-jinde. Tak v dubnu 1919 psaly
noviny brněnské: „Na bilou sobotu
t. r. večer nevěděl 2lletý sklepník
Otto Tesař, bytem v Trnové ulici
č. 39 v Brně, ničeho moudřejšiho, než
že ve svévoli chtěl povaliti polní kříž
v polích nedaleko Křídlovské ulice
v Brně. Při tom spadl veliký kámen,
na kterémž kříž byl postaven, Tesa
řovi na nohu. Tesař má následkem
toho zlámanou nohu v kyčlí & musil
býti dodán do zemské nemocnice.“
Tak kolikrát-e trestá se svévole proti
kříži a náboženství sama na sobě!

A byl to věru smutný pohled po
krajích našich, viděti zlámané kříže,
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zhanobené sochy svatých, zvláště sv.
jana Nep., bez hlavy, rukou atd.! A to
vše dělo se ve jménu osvěty, pokroku,
svobody, jménem demokracie čilí vlády
lídul? Kříže odstraňovány nejen 2 ve
řejných ulic a cest, nýbrž také ze škol!
V jednom význačném městě českém
byly prý kříže vyváženy ze škol na
vozech pro smetíl

S. jednáním takovým nemůže sou
hlasíti žádný vzdělaný člověk, skutky
takové odsuzují se samy seboul Aco
pomyslí si o nás cizina, když je svěd
kem takových převrácenostíl

Nedivme se proto, že proti takovému
nekřesťanskému řádění se ozývá každý
rozumný člověk! Svitá již, diky Bohu.
zase u nás, zkušení pracovnici naši
volají nahlas k nápravě. Tak napsal
náš spisovatel Karel Klostermann v
době nejhorší persekuce křížů: „Zákon
lásky jest uhelným kamenem učení
Kristova, základnou, na níž spočívá
křesťanská civilisace, jejím vznešeným
jádrem, z něhož na věky věkův bude
klíčíti mravní obrození lidstva. Ten,
jenž dal tento zákon lásky, nězaslu
hoval věru, aby jeho obraz byl od
straněn ze škol, a jsem jist, že lidé
dobré vůle se oto postarají, aby tam
byl navrácen. Odpusťjim, Pane, nebot
nevěděli, co činili !“

Spisovatel Josef Holeček,“který dne
27. února 1923 oslavil své 70té naro
zeniny, vydal nedávno spis: „Prvé tří
dění čs. Repub'iky“. Tam na str. 17.
píše: „jsem jihočech, krajan Husův,
Chelčického a Žižky. Nezmohl jsem
se na takovou pokrokovost, abych
zapřel, že jsem křesťan. Naopak mé
skálopevné přesvědčeni je, že se český
národ musí obro diti křesťanskou mrav
ností a bez toho při obnově českého
státu zůstati nemůže. Ze všech úhlů
vlasti rozléhá se volání, ba již úpění:
Zivot náš je rozžírán nemravností, za
chraňte český národ, obnovte jeho
mravnostl Obmyjte se, Cechové čistým

učením Kristovým; budte dobrými
křesťany, jako Vaši předkové bývalí,
zla, na které naříkáte, že Vás hubí,
nebude.“ Věru, v naší protináboženské
době slova mužná, nebojácná, úcty
hodná.

Vraťme se ke Kristu!

„V tomto znamení zvítězíší“ Prav
divost tohoto hesla, které v nebeské
záři kříže kdysi -zasvitlo velikému
Konstantýnovi, učí nás životní zkuše
nost. Snad přicházejí v životě mnohého
člověka chvíle, zvláště když je v pl
nosti svých sil, že zapomíná na pravdu
tu. Ale životní zkušenost učí ho navra
ceti se zase ke kříží a k víře
otcův.

Mezí vyníkající muže bratrského
národa slovinského v době přítomné
náleží také Dr. ivan Tavčar. Dr. Tavčar
byl zakladatelem a vůdcem slovinské
strany liberální, která zahájila v ná
rodě slovinském kulturní boj, provádějíc
štvanice proti katolické straně slo
vinské a církvi katolické nesmírnou
bezohlednosti a nejvehementnějšíprud
kostí. Tavčar, povaha šlechetná, do
mníval se, že takto národu svému
prospěje. Ale později dospěl k jinému
názoru. Viděl kleté ovoce boje toho,
jako poctivý neohrožený přímý cha—
rakter neváhal uznatí svůj nešťastný
blud a osudný klam, proto ve svých
pozdějších spisech snažil se odčíníti
a napravíti, čím za své politické čín
nosti pochybíl. V jednom svém článku
napsal, že rváti lidem víru a zlehčo
vati city náboženské je nejhorším zlo
činem. Když pozoroval, že blíží se
jeho poslední hodinka, tu neváhal
_poslatí pro kněze a vyžádatí se na
onen svět útěchu a posilu církve
katolické, jejíž býval odpůrcem nej
úpornějším a nejvášnivějším. Umřel
počátkem roku 1923, smířen s Bohem
a církví. „Ježíš Kristus včera i dnes,
Ont i na věkyl“ (Žid. 15, 8).

“W“
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Fr. Sušil:

Srdce Páně, svatá sehráno.

ó, Srdce, sehráno zákona,
v němž nepanuje záclona
& starověká služebnost
než láska, milost, velebnost.

Ty v smlouvy nové příčině
jsi bezúhonná svatyně,
ty's chrám, jenž stkví se svatěji
a závěs trhlý spasněji.

To láska věčná zvolila,
že rána Tvá se zračila,
by lásky té již nelze zřít
se rána mohla věrně ctít.

Pán pod tím znakem lásky své
bol Snášel, muky tajemné
& kněz jsa dvojí obětí,
se hodlal Otci klaněti.

Kdož nemá láskou k lásce plát?
Kdož za spásu jí úctu vzdát?
Či tužbou nevzplápolá cit,
by v Srdci: tom měl věčný byt?

Bud Otec & Syn veleben,
Duch svatý s nimi stejně ctěn;
čest, moc a věčně trvalá
vždy vzdávej jim se pochvala.

W

Tajemství „svatého týdne“.

Mše svatá jest tedy stejné
podstaty s obětí kříže. Vní
obnovuje Kristus, aniž by svou pře
svatou krev na novo proléval, onuobětsmírnou, oběťklanění
a oběť děkoslovnou. kterou
jedenkráte přinesl na dřevě potupy,
na tisících našich oltářů. Z oběti mše
svaté plynou vykoupenému
všechny ony milosti, které nám Kristus
Pán z asi oužil, ve mši svaté máme
tedy proto jediný prostředek, kterým
můžeme Bohu takovou úctu, takové
díky a takové oslavení přinésti, jaké
mu jedině přísluši.- jako sestoupil
kdysi Kristus s nebe v lůno nejčistší
Panny a stal se “krví z krve její
i tělem z těla jejího, a jako potom
jakožto p r ostře d n i k mezi Bohem
& lidstvem, mezi nebem a zemi pněl
na kříži, ukazuje nám tak cestu, po
které i nám do nebe možno přijíti,
právě tak sestupuje při mši svaté
v lůno své svaté nevěsty, vlastní rukou
zbudované církve. a na novo stává
se tělem i krví. V okamžiku, kdy ne

lidstvu —

(Pokrač.)

sčetné zástupy duchů blažených s ple
sáním & úctou kolem něho na tvář
padají, činí v nekonečné lásce tajem
ným způsobem totéž,co učinil
jednou viditelně. — Ničí sebe
samého, aby mohl býti mezi námi,
aby slyšel naše potřeby, aby naše
prosby, naši oslavu a naše velebeni
sebral a napojiv všecko libovůní své
obětné lásky „vznesl na nebeský oltář
před trůn Otce věčného, od kterého,
poněvadž to přínáší Syn jeho neko
nečný a milovaný, přijato bývá vše
laskavě jako oběť líbá, příjemná.
A v zápětí snáší se hned milost božská
do srdcí těch, kdož u vroucím sjedno
cení s věčným Beránkem obětním,
Kristem, spolu přinášeli oběť svatou
a svá srdce připravili “na přijetí milosti
nebes.

Bez tohoto spojení a sjednocení se
svátostným Bohem nemají naše mod

_litby ceny, nemají také působivosti k
oslavení Boha a vlastnímu našemu
posvěcení.

Tedy jen s Kristem jest Bohu
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Tr'ojjednomu všeliká čest a sláva. —
Toto jest tajemstvím Zeleného
Čtvrtku.

lll.

Kristus Bohočlovék smířil svou kr—
vavou obětí lidstvo opět s Bohem,
provedeným dostiučiněním vrátil Troj
jednomu onu č e st a s l á v u, kterých
mu nevděčné tvorstvo netoliko ode—
přelo, nedalo, nýbrž pokud n a ně m
věc ta záležela, jež mu zcela
uloupilo, odňalo, je ž i š K r ist u s
poskytltajemnou obětí No

v é h 0 Z á k o n a pokolení lidskému
možnost, aby se spolu s ním
svému Stvořiteli atPánu úplně a zá—
roveň účinně a platně mohlo oddati
a tak vykonati to, k čemu zavázáno
bylo a chvíle, kdy Trojjediný Bůh
vyřkl památné slovo: „Učiňme člo—
věka k'obrazu & podobenství svému't.
Proto možno jest hodnou a důstojnou
o s 1av u prokázat Bohu pouze těm,
kdož trvají a žijí v nejužším ž i vot—
ném sjednocení s Kristemje
žíšem: Pouzev něm jest všeliká
čest a sláva Bohu trojjedi
n é m u.

W"

Svatý jan Křtitel a jeho souvrstevníci,
Napsal Ignát Z h á n ěl.

l. Sv. jan Křtitel. Chceme-li
dobře porozuměti činnosti mužů ve
řejně působících, kteří mocně zasáhli
do poměrů své doby, potřebi, abychom
se také poohlédli po prostředí, v němž
žili, ipo lidech, snimiž přišli do styku
aktéři jimvjejich směrodatné působ
nosti byli bud nápomocni nebo kladli
jim překážky v cestu. jako před vý
chodem slunce v jasný den ukáží se
na nebi krvavě zbarvené červánky,
které dodávají obloze nádherné zbar
veni, podobně předcházel slunci ježíši
jako poslední z proroků jan Křtitel.

rl v poušti, stranou všeho hluku
lidského. Sám označil, jaký jest cíl
svého života: „Hlas volajícího na
poušti: Připravte cestu Páně, přímé
čiňte stezky jeho.“ Mar. l,3. Vsamotě
uzrálo mnoho velkých myšlenek. Mnoho
lidí, kteří touží zdokonaliti se v du
chovním životě, nemají většího přání,
než kdyby mohli žití o samotě, samota
byla by jejich jediným a největším
štěstím, čemuž ovšem nynější svět
nerozumí a porozuměti nechce. Lidem
žijícím životem vezdejším, starajícím
se toliko o potřeby světa tohoto, je
docela nepochopitelno, že by někdo

mohl žíti pouze samotě a slovu Bo—
žímu a že by to docela stačilo.

jan Křtitel neznal žádné falše, byl
přímý karakter, pravdu miloval, vždy
mluvil pravdu, pro pravdu trpěl i do
trpěl.

2. Pontský Pilát. Vladařem
země judské byl za dob působeni jana
Křtitele Pilát, rodem z Pontu. Byl
pochybovač, ku pravdě choval se ne
tečně; hrdě opovrhoval vším, co bylo
přes obzor jeho okolí. S největším
opovržením pohlížel se svého sedadla
na Krista, kterého k němu přivedli
zákonnici, tariseové. aby jej odsoudil
k smrti. Když byl ježíš předveden k
Pilátovi, pravil mu mezi jiným: „já
jsem se k tomu narodil a proto jsem
přišel na svět, abych vydal svědectví
pravdě. Každý, kdo z pravdy jest, slyší
hlas můj.“ Di mu Pilát: „Co jest
pravda?“ jan 17, 37. Tato hrdost Pi
látova jest však, povšimneme-li si jí
blíže, vlastně zbabělostí; vůbec hrá
na jevišti utrpení našeho milého Spa
sitele velmi smutnou úlohu.

V rukou Pilátových spočívala nej
vyšší moc, vložil ji v jeho ruce římský
císař, jehož místodržitelem byl v Pa—
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lestině. Nemá tolik odhodlanosti, aby
jednal dle svého svědomí a přesvěd
čení. Rekl sice Židům: „Já na něm
žádné víny nenalézám,“ Jan 18, 38, ale
neměl tolik síly v sobě, aby jednal
podle tohoto přesvědčení. Slaboch za
sluhuje opovržení, ví, co mu velí po
vinnost, poznal zásadu, dle které má
jednati, ale nejedná tak, jak má, nýbrž
podléhá cizímu vlivu. Pilát je slaboch,
muž bez karakteru, bojí se jednati
dle pravdy.

Jako pevná skála stojí oproti němu
jan Křtitel. Nebojí se mluvili pravdu,
ať se líbí či nelíbí. „Přišel do krajiny
Jordánu a hlásal lidu, který seu něho
shromáždil, křest pokání. Ipřicházela
k němu veškerá krajina judská i všichni
jerusalemšti a byli od něho pokřtěni
v řecejordáně, vyznávajíce hříchy své.“
Mar. 1,4. jan byl statečnější než řím
ský místodržitel, který se mohl opírati
omnoho tisíc vojáků. Hlas janův
vzkřísil všechny k novému životu, ne
zalekl se před pobytem v poušti, před
mocnými tohoto světa, nedbaje na nic,
mluvil i kázal pravdu. Proti pochyb
nostem postavil svou pevnou víru.

Herodes Antipas. Tento
vladař idědil po svém otci velké bo
hatství, užíval ho, aby ukojil své
smysly. Vystavěl město při moři Gene—
zaretském,jež nazval po císařiTiberias,
nedaleko odtud měl palác, jehož po
zůstatky až po dnešní den dokazují,
jaká to byla mohutná a krásná stavba.
Tu žil rozmařile, oddávaje se všecek
nezřízeným žádostem; Tam přišel
k němu neohrožený kazatel Jan, na
pominal jej, aby zanechal špatností,
aby nežil s manželkou svého bratra
a propustil jí. „Neni tobě dovoleno
míti manželku bratra svého“, Mar. 6, 18,
pravil mu, čímž si však znepřátelil
Herodesa i onu ženu, která neustala,
až jej přivedla do hrobu. Herodes
odpíral sice s počátku jejímu přání,
nebot věděl, že „jest Jan muž spra—
vedlivý & svatý, chránil ho a mnoho
činil vyslechnuv jej a rád ho po
slouchal.“ Mar. 6, 20. Herodias však
neustálá útočiti na krále, až se po
dařilo jeji dceři vy ž á d ati si

za krásné tance hlavu Janovu.
Byl uvězněn pro svou smělost, že
řekl králi do očí úplnou pravdu.
„Zarmoutil se sice král, pro přísahu
však a pro ty, kteří s ním stolovali,
přikázal ji dáti. [ poslav, dal stíti
Jana v žalářia byla přinesena hlava
jeho a dána dívce“. Mat. 14, 10, 11.

Varujme se pečlivě všeho, co by
mohlo porušiti čistotu a stydlivost,
což jsou především dobrovolné ne
počestné myšlenky, žádosti, řeči,žerty,
písně, pohledy, skutky. Modleme se,
prosme o svatou čistotu, odpírejme
pokušením, vzývejme důvěrně Pána
ježíše i Pannu Marii, pamatujme se,
že Bůh vše vidí, že každé chvíle mů
žeme zemříti. Nezapomínejme, že činí
čistota nás podobnými andělům, jest
Bohu zvláště milá, v Písmě čteme:
„O jak krásné pokolení čisté.“

4. Kaifáš. V roce, kdy byl Ježíš
ukřižován, byl nejvyšším knězem ži
dovským Kaifáš._ Mnoho se přičinil,
aby ]ežíš byl _ukřižován. Pýcha mu
zastínila oči. Zil v době, v níž Ježíš
působil, činil zázraky, všude dobře
činil. Byl svědkem kázání jana
Křtitele, dobře věděl, že poslali k němu
posly, kteří se ho otázali: „Ty kdo
jsi? lvyznal a nezapřel a vyznal:
já nejsem Kristus. Iotázali se ho:
Co tedy? Eliáš jsi ty ? A řekl: Nejsem.
Prorok jsi ty? Aodpověděl: Ne. Tedy
řekli jemu: Kdo jsi? Ale odpověd
dáme těm, kteří nás poslali. Co pravíš
o sobě? Pravil: já jsem hlas volaji
cího na poušti: Spravte cestu Páně,
uprostřed vás stoji, jehož vv neznáte,
jest to ten, jenž po mně přijíti má,
jemuž nejsem hoden rozvázati řeménky
u obuvi jeho.“ jan ], 19—28.

Pýcha, jakou měl Kaifáš, je zavržení
hodná necnost, činí člověka směšným,
škodí jiným, ba i vraždí. V echách
udržela se u zřícenin jednoho hradu
tato pověst: Každý pátek docházel do
hradu poustevník pro almužnu a vždy
obdržel bochník chleba. Byl vyzván
dědem majitelky, jako dík za ochranu,
již mu poskytl proti loupežnikům.
Poustevník místo úklon, vždy jako dík
řekl: „Co činíš, činíš pro sebe!“ Slova
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tato vždy urážela pyšnou paní, umínila
si, že poustevníka zprovodi ze světa.
Kázala pekaři, aby do jednoho chleba
dal jed, což učinil. Dala tento pecen
_;příštípátek poustevníkovi, který opět
řekl: „Co činíš, činíš pro sebe.“ Ná
sledujícího dne byl syn majitelky zámku
na honě a přišlo mu špatně. 831k pou
stevníkovi, který mu uvařil z léčivých
bylin nápoj, po němž mu bylo lépe.
Prospal se a probudiv se, dostal velký
hlad; prosil o jídlo. Poustevník pravil:
Nemám nic, leč chléb od tvé matky

- a vodu zblízké studánky. Pojedl mnoho
chleba, ale počal se dáviti. Přišla jeho
matka, která zvěděla o jeho nehodě.
Když viděla u jeho postele pecen
chleba a zvěděla, že z něho jedl, po—
znala spravedlivou ruku Boží. Syn
zemřel jedem, který byl určen pro ji
ného.

Dle poučení vtomto rozjímání uve
.dených varujme se pilně vší pochy

bovačností, požívavosti, pýchy. Tuto
zmínění muži Pilát, Herodes, Kaifáš
utíkali před ]ežíšem, vyhýbali příleži
tosti s ním se sejíti. My jej chceme
vyhledávati, s ním v něm chceme žíti
i zemříti. Volejme se zbožným Kem
penským:

K tobě se vznášejí oči mě, v tebe
důvěřím, Bože můj, Otče milosrdenství!
Žehnej duši mě a posvět ji požehná—
ním nebeským, aby se stala svatým
tvým stánkem a sídlem tvé věčné slávy.
Podle velikosti své dobroty & podle
množství svých srdečných slitování po
hledíž na mne a vyslyš'prosbu nuz
ného sluhy svého, an v dálném vy
hnanství strádá v říši stínu a smrtí.
Ochraň a zachovej duši nebohého
svého služebníka, když naň doráží
tolik nehod porušitelného života a
milostí svou řidiž kroky jeho cestou
pokoje ku vlasti věčné slávy!

Amen.

W
A. M. Kadlča'kova:

Láska.

Šla Láska volným krokem světem
a usedla si na stráni,
jak uzřeli ji mladí lidé
hned všichni pospíchali k ní.

A ona okem plným něhy
se zadívala na ně tak,
že zachvělo se srdce v hrudi
a ohněm lásky vzplanul zrak.

A kněžna lásky ruce vztáhla
a žehnala všem před sebou,
nuž šťastni budte, milujte se
a jděte žitim cestou mou.

At v srdci vašem radost sídlí
a v duši kvete lásky cit,
kde zarmoucené uhlidáte,
tam vždy je jděte potěšit.

A od té doby Láska kvete
tak v mnohém srdcí člověka,
jež láskou živi jiných kolem
jak kněžna Lásky odvěká!

ll3



Květ Golgoty.
Několik myšlenek na slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně. Napsal Dr. Rudolf Z h á něl.

„Přišli tedy vojáci. Když pak přišli
k je'žíšovi, a uzřeli jej již mrtvého,
jeden z vojínů otevřel kopím bok, a
hned vyšla krev a voda. A ten, jenž
viděl, vydal svědectví otom, a prav-
divé je svědectví jeho, a on ví, že
pravdivé věcí mluví, abyste i vy vě
řili. Staloť se to zajisté, aby se na
plnilo Písmo: Kosti mu nezlomítel
A opět jiné Písmo dí: Bud o u
patřiti na toho, v něh ož
b o d l i“. (jan 19, 32—37).

Těmito slovy líčí apoštol, miláček
Páně, jenž při poslední večeři spo
číval na Srdci ježíšovu (jan 13, 23),
tajuplný počátek a původ pobožnosti
k nejsvětějšímu Srdci Páně. již způsob
slavnostního osvědčení, který přidává
ke zprávě o probodení boku ježí-'
šova, zřejmě projevuje, že apoštol
chce na událost tu zvláště upozorniti.

Tak ukazuje se nám krásná pobož
nost k Nejsvětějšímu Srdci ježíšovu
jako spanilý květ Golgoty, vyrostlý
na dřevě kříže Kristova.

První ctitelé.
„Stály pak u kříže ježíšova jeho

Matka, sestra jeho Matky Marie Klec-.
fášova, Marie Magdalena a- ,učenník,
kterého miloval“ (jan 19, 25—26). Tot
také první ctitelé nejsvětějšího Srdce
ježíšoval

jak krutě bylo asi zraněno jemné
Srdce Marie Panny, když žoldnéř ne
lítostně probodl Srdce ježíšovo,
odtud vytryskl zpěněný proud krve
a vody, a dopadl na skálu golgot
skoul? jana,- Marii Kleofášovu, Marii
Magdalenu slila ušlechtilá nežištná
láska k tomu probodenému Srdci, že
nehledíce ničeho, ne—trachujíce se
zášti nepřátel,vytrvali odhodlaně pod
křížem golgotským;

Také setník pod křížem, vojín, který
otevřel bok Kristův, jakož i jiní vo
jínové na Kalvaríi, „patřili na Toho,
v něhož bodli“. „Veškeren zástup těch,

kteří byli spolu přítomni divadlu tomu
a viděli, co se dělo, bíl se v prsa a
navracel se“ (Luk. 23, 48). „Báli se
velice a pravili: jistě Syn Boží byl“
tentoí“ (Mat. 28, 54). Zdaž i tyto
události nejsou plodem první pobož
nosti k nejsvětějšímu Srdci Páně, to
lika milostmi bohaté?!

již na Kalvárii plnilo se tak slovo
prorokovo: Budou patřiti na toho,
v něhož bodlil.

Po všem světě . . .

Kdož může slovy vylíčiti horoucí,
opravdovou lásku svatých apoštolův
k nejsvětějšímu Srdci Páně? Petr vy
znal tuto lásku božskému Spasiteli
třikráte, když byl dotazován u jezera
Genesaretského (jan, 21, 15—19.l Sv.
Tomáši bylo dokonce idovoleno sa
mým Spasitelem, aby vložil ruku svou
do rány nejsvětějšího Srdce jeho (jan,
20, 27.) Nadšeným ctitelem Srdce je
žíšova byl sv. Pavel. On hlásal evan
gelium všemu světu a nesl po všem
světě i úctu k Srdci Nejsvětějšího.
V listech svých nejedenkráte \mluví
o vroucí lásce křesťanské, ba jmenuje
i výslovně nejsvětější Srdce ježíšovo.
Sv. jan Zlatoústý dokládá o něm:
„Svatý Pavel vkládal dolásky vSrdce
ježíšovo všechno své blaho a štěstí.
V této lásce pokládal se za nejšťast
nějšího člověka na zemi. Této lásky
nebyl by se vzdal, i kdyby za to se
byl stal rovným andělům. Raději byl
by volil považo'vánu býti za nejmen
šího, nejhoršího ze synů lidských, než
býti nejvyšším a největším bez lásky
v Něj.“

Tak tedy již svatý jan Zlatoústý
mluví zjevně o úctě k nejsvětějšímu
Srdci Páně! K němu připojuje se vele
učitel církevní, sv. Augustin, vzácný to
křesťanský myslitel, když dí: „Bok
Páně je nám otevřen, máme volný
přístup k Srdci ježíšovu !“ (ln joannem
19, 34, tract. 120).
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Upřímná láska a úcta k nejsv. Srdci
Páně jeví se také zcela zřejmé a ote
vřeně ve Spisech svatých Otců a spi
sovatelů církevních, jako jsou: sv.
Bernard,Anselm, Mechtilda, Bonaven
tura, Ludolt' ze Sas, Jindřich Suso,

Tauler a jiní. Zbožným duším těmto
nebylo potřebí zvláštního zjevení: jim
dostačila výzva a pozvání Spasitelovo:
„Učte se ode mne, neboť jsem tichý
& pokorný srdceml“ (Mat. ll. 29).

(Pokrač)

W

Obrázky z katolických misií.
Podvá Maximilian W e in b e r g e r.

Na výzkumné cestě.
jeden z největších států republiky

Brasilské v Jižní Americe jest Matto
Grosso, t.j. Velkýles. V jeho nesmír
ných, částečně ještě nevyzkoumaných
lesích a ouvodích žijí četné divoké
kmeny Indiánů. Je to pole misijní
činnosti synů Dom Bosca, tak řeče
ných Salesiánů, kteří již přes 20 let
tam pracují a do odlehlých pustin
dál a dále pronikají. V posledn ch
letech pronikli až do ou'vodi řeky
řečené Rio das Mortes, aby zjistili,
jak daleko tato řeka je splavná a
zda by bylo možné, skmeny divochů

jení. Doprovod'me jich v _duchu svém
na jejich výzkumné cestě!

Cesta vycházela ze stanice Srdce
ježíšova na řece Rio Barreiro. Kara
vana pozůstávala ze sedmi mužů:
z misionářů Doma Colbachini a Doma
Alleisetti a pěti Indiánů kmene Bororů.
Bylo to ponejprv,kdy misionáři nově
obrácené divochy tak důležitým úkolem
pověřili & takořka s tělem a duší se
rukám jejich svěřili. Bororové byli
mimo své- luky a šípy vyzbrojeni
také karabinami,- se kterými se na—
učili výborně zacházeti. Cesta vedla
přes řeku San Marco, kterou přebro
dili koňmo a potom po levém jejím
břehu krajinou podobající se něj-aké
krajině alpské.

Bororové byli, jak říkáme, úplně ve
svém živlu. Jejich myslivost se rázem
probudila & hned v první _dni ulovili
tři americké divoké svině, ná jejichžto
velmi chutné maso jsou jako posedlí.

“Až tam byl

Po čtyřdenním pochodu pralesem
zvěstovalo hučení velkého vodopádu,
že řeka Rio das Mortes je na blízku.

P., Colbachini na své
první cestě pronikl a u vodopádu,
který nazval vodopádem Pia X., dře—
věný kříž postavil. Stál tam ještě ne
porušený, jenže divoká přiživná rost—
lina »kmen a korunu obemknula a
svými květy okrášlila _Misionáří a
indiáni klekli si před znamením naši
spásy a pomodlili se společně růženec
a večernímodlitbu.

ježto zde Rio das Mortes tvoři
dlouhý záhyb, ubírala se karavana
přes pobřežní výšiny a přišla do di
voké hornaté krajiny. Místy byl les
tak hustý, že si musili raziti cestu
sekyrou a lesním nožem. Kde nebylo
možná horských bystřin překročiti,
přenášeli Indiáni misionáře na zádech.
Při přechodu jedné takové řeky dva
soumaři upadli. Bohužel přenošný oltář
a bohoslužebné náčiní se promočilo,
a co bylo horší, hostie se rozplynuly,
takže potom nebylo lze mši sv. slou
žiti. Také potraviny byly poškozeny,
takže musily bez odkladu býti ztráveny.
Od té doby byli cestující odkázáni
na to, čeho k jídlu skýtal les a nato,
čeho Bororové honbou a rybolovem
pochytíli. Jednou jim přálo štěstí tak,
že uprostřed noci zbudili misionáře,
aby jim bohatou kořist nočního rybo
lovu ukázali. Mezi rybami byli některé
skutečně obrovské, mezi nimi'mnohé
s ostrými kusadly na spodní čelisti.
Potom však musili se zase po celé
dni hlte'm černé kávy — cukr se byl
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za- oné zmíněné nehody v řece roz
pustil — kouskem želvího masa anebo
jen několika mladými palmovými vý
honky, které chutnají jako 'ortičoky,
spokojití.

Největší útrapou však byl nedostatek
nočního klidného odpočinku. Sotva
že se člověk večer pod nějakým stro—
mem usadil, neměl pokoje od četného
dotěrnéhohmyzu.Nejhoršímtrýznitelem
je americká písková blecha, která se
nejraději zavrtá do kůže na šlapkách
a tam klade vajíčka. její přítomnost
označuje svědění, které čím dál tím
je nesnesitelnější. Vetřelci musí se trnem
kus po kuse z rány vybírati. Nestane-li
se to zavčas, utvoří se na onom místě
vřed, který může býti inebezpečným.
Stromy jsou hmyzem v pravém slova
smyslu ověšeny a prší zrovna na
spícího.

jdouce po řece Rio das Mortes dolů,
drželi jsme se více břehů, ježto jsme
chtěli její tok a splavnost vyzkoumat.
Ostatně ukázalo se, že kromě velkého
vodopádu Pia X. ještě jiný, ale menší,
tok řeky přerušuje. Odtud až do ústí
jejího do řeky Araquaya je, jak Indiáni
tvrdili, splavná. Najednom místě byli
jsme nuceni, ježto cesta po břehu byla
docela neschůdná a mimo to i lesní
požár nám cestu zatarasil, přejití na
druhý břeh řeky. V oněch místech byla
však 200 m široká, hluboká a prudká.
Nějakého člunu nebylo nikde a plovati
misionáři neuměli. Co teď? Indiáni si
uměli poradíti. Ze suchých větví a
klacků, které vrbovým proutím stáhli
dohromady, srubili vor, položili naň
a připevnili na příč dva silné kmeny
bambusové, na kterých bylo také
možno jako na lavečkách seděti a
spustili do vody.

Poznamenavše se sv. křížem, vstou
pili misionáři ne bez obavy na plavidlo
až příliš nespolehlivé. A skutečně již
při prvním kroku zapadl vor tak hlu—
boko do vody, že jím voda sahala až
po kolena. Ale Indiáni smáli se jejich
leku, posunuli vor do proudu a plo
vajíce po obou stranách, postrkovali
vor před sebou. Šlo to docela dobře

a ponenáhlu blížili jsme se šikmou
čarou k protějšímu břehu. Avšak na
jednou dalí se psi, kteří zůstali na
břehu, do vzteklého štěkotu. Větřili
totiž na blízku nějakou zvěř. To bylo
pro Indiány příliš velkým pokušením.
Tři z nich odrazili ihned od voru a
plovali nazpět ke břehu. Ostatní dva
byli na rozpacích, co by měli činiti.
Tu spatřili zbytek suchého stromu
z vody vyčnívající a vtom samém
okamžiku byl plán jejich hotov. Uvá
zali vor za vyčnívající pařez a násle
dovali svých soudruhů. Tak seděli oba
misionáři uprOSIřed řeky na vratkém
voru, plování neznali, jsouce obětí
jednoho z nahodilých dobrodružství,
jaká v misijním životě nejsou řídká.
V lndiánech probudila se stará náru—
živost lovecká, které nemohouce odo
lati, “ponechali misionáře nejístému
osadu. Nebezpečenstvi utonouti bylo
čím dál tím větší, ježto vor tím hlou—
běji klesal pod vodu, čím více voda
do suchého dřeva se vpíjela.

Mezitím honili se Indiáni za zvěří,
která se, aby jim unikla, vrhla do
řeky. V tomtéž okamžiku učinil totéž
jeden z Indiánů a plaval za zvěři.
Ostatní vrátili se klidně k opuštěnému
voru a odvázavše jej pokračovali
v plavbě. ježto však byli honbou
zvěře unavení, jejich síly nestačily a
silný proud strhl vor s sebou. Následo—
valy trapné okamžiky strachu a ne
jistoty. Konečně však dorazili jsme
přece šťastně ke břehu.

Netřeba dokládati, že jsme si od—
dechli a děkovali Bohu vroucně, že
jsme nemalému nebezpečenství unikli.
S hrůzou patřili jsme na vetchý náš
vor, kterým nyni voda zmítala jako
skořápkou a dolů jej unášela. Zatim
dovlekl Indián také svou kořist a my
měli zase hojnost potravy na cestu
zpáteční. Pronikli jsme do dálky
450 km a tak byl účel cesty dosažen.
Zjistili jsme, že Rio das Mortes
v oněch končinách je splavný a že
tam, sídlí kočovné kmeny Indiánů,
mezi nimiž bude možno nové misijní
stanice založiti. Naši Bororové zkoušku
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výborně obstáli a jako věrní, dovední
a spolehliví průvodčí a pomocníci se
osvědčilí.

„Vznešené“ zaměstnání.
Vypravuje sestra Restituta, z řádu

Bílých sester. Onehdy přišel k nám
černoch a prosil, abychommu daly
nějaké zaměstnání a slíbil, že se za
to stane křesťanem. Jako podmínku
si vymínil, aby zaměstnání bylo
„vznešené“,na př. hlídati osly, vodíti
mezky atd. „To je všecko hezké,“
praví sestra, „ale chcešlí býti našim
pomocníkem, musíš se modliti, nebot
všichni naší služebníci “75ou křestanyl“
—-„Dobře, souhlasim,“ praví černoch,
„n au čí m se tedy modlití se.“

— Jsi ženat?“ — „Ovšem mám
dvě ženy a chci si právě proto
něco vydělatí, abych si mohl koupíti
třetí.“ — „To nejde milý brachu,
chceš-li se státi křesťanem, smíš míti
jenom jednu ženul“ Černoch uslyšev
tuto podmínku, byl očividně zklamán
a pravil smutně: „Tato podmínka je
přílíšltvrdá; nemohu se k tomu od
hodlatí, abych své ženy od sebe pro
pusHL“

Za několik dní potom přinesli nám
černocha, jenž jako ten známý mladík
ve sv. evangeliu nechtěl žádané obětí
přinésti, do naší nemocníce. Měl zápa
plic. A hle, milost Boží zvítězila. Po
zdraviv se, vyplnil všecky podmínky,
dal se pokřtíti a vstoupiv do našich
služeb, stal se řádným křesťanem.

' W

Bl. Anna-Maria Taígi.
Napsal Jan Taglia f er ro.

(Část další.)

7. její úcta. Panny Marie a jiných
svatých.

Po božském Spasitelí ctila a milo
vala Anna Maria nejvíce Pannu Marii,
naší dobrotivou, neposkvrněnou Matku.
Milovala Syna v Matce, milovala Boha
v jeho nejkrásnějším díle po Ježíši;
v Panně uctívala odlesk božské sva
tosti a v Matce milosrdnou dobrotu,
která nás tak zázračně vykoupila.
Panna Maria byla nástrojem našeho
vykoupení, posvátnou archou, která
nosila spásu světa; nyní je v nebe-_
sich rozdavatelkou nadpřirozených
statků a milostí, proto věnovala Anna
Maria této “Panně dobrotivě dětskou
lásku, úplnou oddanoot a všecku dů—
věru; milovala ?. Marií, praví svěd
kové, jako dobře vychované dítě mi
luje něžnou matku a nazývala ji vždy
sladkým jmenem „moje milá matka.“

jako milující a oddaná dcera sna
žila se podávati jí důkazy své lásky;
slavila všechny její svátky něžnou

zbožnosti, připravovala se na ně de
vítidenní pobožnosti a postila v svat
večery jejich velmi přísně; postívala
se též jí ku poctě v soboty, pozdra
vovalají často vzývajíc ji vroucně,
měla zbožný zvyk, když hodiny bíly,
pokleknouti, by ji uctila.

Když se naskytla příležitost, mluvití
o Panně Marii, byla Anna Maria vý
mluvna; její srdce přetékající vírou
a láskou mělo tajemnou moc, by sdí
lelo s posluchači city důvěry a po
božnosti. Zvláště uctívala tajemství
neposkvrněného Početí a bolesti P.
Marie. Pohled na P. Marii u stop
kříže dojimal její srdce, vnikala tak
horlivě do tohoto tajemství a cítila
tak hlubokou soustrast, že při tom
vědomí pozbyla. Když se po takové
mdlobě vzpamatovala, mluvila o bo
lestné Panně Marii, a věcech tak vzne
šených, že se zdálo, že se jich do
věděla v nebi. “

Se zvláštní láskou uctívala obrazy
své dobré Matky; v komůrce její
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visel takový obraz, před nímž lampa
stále svízila, jiný obrázek nosila stále
s sebou._Zbožně pozdravovala obrazy
„postavené na různých ulicích římských
a modlila se velmi ráda v chrámech.
v nichž byly slavné, milostné obrazy
Panny Marie.

V domácích zaměstnáních a potí
žích vnějších, utíkala se Anna Maria
stále k Panně Marii a důvěřovala ji,
jako dítko důvěřuje matce milované.
Modlila se k ní dnem i nocí, vypr—o
šovala si od ní všecko, co potřebo
vala a očekávala všecko od její ma
teřské dobroty: pomoc- v protiven
stvích, podporu v strastech, úlevu
v nemoci, milost ve všech událostech,
byíaf přesvědčena. že všecko dobré,
všecky ctnosti, \šecka spása plynou
jejími štédrými rukami a jak ona
chce i kdy chce, je dává těm,kteří
ji milují a jí slouží. Všecko dobré,

které přijala, děkovala své nebeské
dobrodítelce a její vděčné srdce vele
bílo její dobrotu a laskavost. Naše
dobrá Matka Maria milovala navzájem
zase svou věrnou služebníci, zahrno
vala ji milostmi vzácnými, sladkými
útěchamí a dary nadpřirozenými. Dle
příkladu Syna svého ráčila sestoupiti
s trůnu svého nebeského, aby se po
bavila někdy s timto pokorným dítkem
pozemským.

Jednoho dne, modlila se Anna Maria
v chrámě Aracoelí, i uslyšela milý hlas,
vycházející s obrazu Panny Marie,
jenž byl namalován na sloupě v ko
stele: Dcero má, neboj se, bdím nad
tebou uprostřed bouřlivého moře, jímž
pluješ; Pověz Pátru N., že jsem tu
bez světla a přece chci na tomto
místě býti uctívána; nevyhoví-lí Otcové
mé žádostí, přinutím je k tomu zá
zrakem“ (Pokrač)

W

Různé zprávy.
Šedesátiny dne 11. června t. r.

slaví všem čtenářům našim velmi dobře
známý, milý spolupracovník náš bisk.
kons. rada Ignát Zháněl. již po
několik desetiletí je jedním z nejhor
livějších naší-ch přispivatelův, naši čte
náři dojista rádi vzpomínají jeho cesto—
pisných črt, povídek, rozjímání a du
chovních pojednání. Ignát Zháněl na—
rodil se dne 11. června 1863 v Sebra
nicích u Boskovic na Moravě, většinu
svého života ztrávil však v nejbližším
okolí a v samém městě Brně. Když
roku 1920,— po 35leté neunavné práci
v duchovní správě v diecési brněnské, ——
dOnutil ho neduh rheumatický opustíti
toto nejzamilovanější pole kněžské pů
sobnosti, vyvol—ilsi opět v tomto
rodném kraji, v Brně,
ul. č. 8, svůj útulek, aby prostřed
svých knih a obrazů alespoň dále
mohl se věnovati oblíbené své práci
literární. Velmi rád vzpomíná zvláště
svých dřívějších cest po Evropě, kde
navštívil skoro všechny státy. Zvláště

Soukenická »

milýmí jsou mu všechny památky vy
konaných poutí ke hrobu Spasitelové
v Jerusalémě, sv. jana v Efesu. v Malé
Asii, Sv. Petra a Pavla v Římě, sv.
jakuba v St. jago dí Compostela, sv.
lgnáta v Loyole, rv. Vojtěcha a Ten
kitten a ve Hnězdně a jinde. Své šede
sátiny slaví v pílné činnosti literární.
Naše listy skoro všechny, zvláště Škola
Bož. Srdce Páně, Květy Mariánské,
Občanské Noviny, D_en, Náš Domov,
Vlast, Lidové Listy, Cech, Kříž,Maria,
naše kalendáře atd. přinášejí jeho práce.

Sv. Otec a Rusko. V prosíncj 1922
dal opět sv. Otec 1 milion lir Cerve
nému kříži na potírání epidemie v
Rusku. V těchto darech Rusku viděti
nejlépe velkodušnost katolicismu, který
i svým náboženským nepřátelům po
máhá, když jsou podpory potřební.
Není nám ničeho známo, že by pa
triarchové pravoslaví někdy podporo
vali katolíky v bídě a v nouzi se na
lézající. Sv. Otec representuje skutečně
katolicítu čili všeobecnost církve.
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(Díkůvzda'm)
Západní Cechy. Dle slibu učině

ného vzdáváme timto veřejně vroucí
díky božskému Srdci Páně, sv. ]osetu,
sv. Tadeáší, sv. Antonínu Pad. a duším
v očistci za mi.ostívé vyslyšení našich
modliteb a podivuhodnou pomoc
v těžké záležitosti existenční.

Rodina Br.

Od Břeclavy. Matka skličena ne

Srdci Páně, prosila Pannu Marii, sv.
jana, miláčka Páně, blah. Terezii od
ježíška, sv. Františka a sv. Antonína
za uzdravení dítěte. Byvši vyslyšena,
vzdává tímto tisíceré díky Pánu Bohu
všemohoucímu a jeho svatým. B. R.

Od Měřína. Tisíceré díky vzdává
za vyslyšení prosby v jisté záležitosti
božskému Srdci Páně, Panně Marii,
sv. Anně, sv. josefu, jakož i našemu
milému ochránci sv. Antonínu Padu

K.štěstím dítka svého, modlila sek nejsv. anskému.

Obětování denního úmyslu.
Pane Ježíši Krístel Ve spojení s božským úmyslem, za kter'm Ty sám na

zeminejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. vátosti 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 blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky,
všeliké city a žádosti, všelikéskutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou
za den, Lev Vlll. 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 zadostčinění za spáchané hříchy a na všechny úmysly,
jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu
modlitby.

Pane ježíší, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce! Srdce
]ežíše a Marie! Zachraň církev, vlast naši a národ náš československýl O sladké
Srdce mého ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásoul (Pokaždé odpustků 300 dní.
Pius IX. 1852.)

Sv. Jo'seie, vzore & patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Od—
pustky 100 dní jednou za den. Lev Xlll. r. 1891.)

Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!
Hesloapoštolské:Činíme pokání za hříchy své!
Úmysl v č e r v e n ci 1923: Povolání misionářů.

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

OBSAH:

Skutečné zadostučínění za hříchy spáchané. (Hlavní úmysl.) — Blahý světa Stvořitelí
(Báseň.) — Křížem k Bohu. - Srdce Páně, svatá sehráno.. — Tajemství „svatého týdne“.
—-Svatý jan Křtitel a jeho souvrstevníci. —-Láska. (Báseň) — Květ Golgotv. 3—Obrázky
katolických míssíí. — BI. Anna Maria Taigí. — Různé zprávy. -— Díkúvzdání. — Obě

tování denního úmyslu.
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ŠKOLA
BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ

ROČLLVH.' BRNO,L ČERVENEC1923| cmLoz
O Srdce Ježíše, ty šípy lásky svoji jen hojně vysilej sem do rodiny svojí, at sluhů Tvých

se ztráví jimi hrud, Ty Srdce Páně naší láskou budí

Povolání k misiím.
(Hlavní úmysl.)

Za hlavní úmysl jest sv. Otcem na
značeno povolání ke stavu misionář
skému. jest to tentýž úmysl, jaký měl
sám Spasitel náš pr-o všecky budoucí
časy. jest to úmysl, kterým se hlavně
za doby nynější zabývá sv. církev
naše. jestit to úmysl, který se nejlépe
hodí pro modlitby kněží a členů Ano
štolátu. Veřejný život Krista Pána
začal s povoláním učenníků, prvních
misionářů; nazval je apoštoly, sám
je poučoval, za ně se modlil, je ve
víře utvrzoval, aby pak po jeho na
nebevstoupení a po sesláni Ducha
sv. se rozešli do celého světa _aká
zaii evangelium všemu stvoření. Slova,
která Pán k učenníkům jednou pronesl,
jsou slova věčná. Pravilť jim: „Zeň
je sice veliká, ale dělníků málo. Proste
tedy Pána žní, aby poslal dělníky na
na vinici svou.“ Opravdu, žeň jest
veliká nyni, jako byla za časů Kristo
vých. Tehdy bylo jen 12 apoštolů a
přemohli svět a nyní je též málo děl
níků pro tak ohromnou žeň. ještě je
mnoho pohanů v Evropě, v Asii,
v Africe, v Americe a v Australii.
A -co je rozličných bludných učení
a různých sektl Proto církev sv. vy
sílá horlivé a obětavé kněze misio
náře do zemí pohanských, aby hlásali
tam učení Krista Pána a s ním šířili

křesťanskou vzdělanost. Avšak ne-.
toliko v zemích pohanských, nýbrž
nyní i v křesťanských jsou moderní
pohané, kteří taktéž mají býti opět
víře Kristově získání. Co to práce!
A dělníků málo! Církev sv. má sice
ústavy pro vychování misionářů, pro
zámořské krajiny, ale to nestačí. Po
máhá si tedy spolky pro šíření víry,
bratrstvy, jichž členové chtěji též
obětí svou přispěti k tomuto těžkému
ale záslužnému dilu. Ano, každý křesťan
má býti horlivým pro rozšíření sv.
víry katolické, má se modliti a prosití
Pána žni, aby vzbudil v duších obě
tavých vznešené povolání ke stavu
misionářskému. Každý katolík má spo
lupůsobiti na díle apoštolském i obětmi,
aby co ne,více nevěrců a pohanů bylo
obráceno na víru ježíše Krista, aby
se vyplnila brzo prorocká jeho slova:
„a bude jeden ovčinec a jeden pastýř“.
Co to práce ještě pro naše misionáře!
A tak málo je jich! Co tedy máme
činit, aby počet misionářů byl roz—
množen? Katoličti rodiče, vychovejte
ze synů svých misionářel Vštipte v
mladickou duši jejich lásku k Bohu
a knesmrtelným duším, posilejte syny
své na studie bohoslovné, budete míti
z toho čest a zásluhu velikou u Boha.
je pravda, úřad misionáře je velmi
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těžký a mnohdy nebezpečný, ale jaká
zásluha, jaká odměna u Bohal Bůh
je s nimi všude na všech cestách a
při všech pracích. jaký to veliký mi
sionář sv. František Xaverský, který
milion pohanů obrátil na víru Kri
stovul A on psal v listu sv. lgnaciu
z Loyoly: Často mi napadá, abych
spěchal na vysoké školy v Evropě,
zejména na vysoké školy v Paříži a
k těm, kteří mají více vědy než lásky,
ze všech sil volal: „Ach jako mnoho
duši ztráci nebe a propadají peklu
vinou vaši! Mnozí by snad k Bohu
volali: Pane, pošli mne, kam chceš,
třeba do Indie. Potom by jejich zod—
povědnost byla menší a při smrti
mohli by více doufali v milosrdenství
Boží. Však nemohu-li do Evropy se
vrátiti, aspoň těm učencům napíšu, že
by se mnoho milionů pohanů lehce
na víru obrátilo, kdyby bylo více těch,
kteří by více dbali zisku Božího než
svéhol“ Za naší doby tak veliké lho
stejnosti a sobectví jest těch ještě

méně než za časů sv. Františka, kteří
by se věnovali povolání misionář
skému. Smutné to je, povážíme-lí, jak
málo studujících mladíků se věnuje
bohosloví a stavu kněžskému doma,
neřku-li povolání misionářskěmul Tu
nezbývá jiného než poslechnoutí slova
Pána ježíše: „Proste Pána žni, aby
poslal dělníky na vinici svoul“

*

Proto tento měsíc,kdy připadá slavná
památka sv. našich apoštolů Cyrilla
a Methoda, modleme se vroucně a
prosme božské Srdce Pána ježíše,
aby vzbudilo nám horlivě kněze a pro
země pohanské obětavé misionáře,
kteří by hlásali učení Pána ježiše po
všem světě, všem národům, kteří by
křesťany utvrzovalí ve víře, zbloudilé
na cestu pravdy přivodílí a pohany
z temností pohanské zaslepenosti vy—
svobodili a tak duše nesmrtelné,
drahou krvi ježíše Krista vykoupené
zachránili. Pane, pošli dělníky na vi
nici svou!

"W“

Fr. Sušil:

Duše Kristova.

Posvětiž mne duše Kristova,
By hrud byla k ctnostem hotova.
Tělo jeho za mne zbodaně
V zdraví chovej srdce oddaně.

Rozkoší mne opoj Páně krev,
V ní mi Pán svou milost všechnu zjev.
Vody, jenžto z boku vyvřely,
Buďte duši svatou koupeli.

Pot, jenž lil se Jemu od oudů,
Padnouti mne nedej u soudu.
Matka Páně, kříž a útrapa,
Nechť mi v duši síly nakapá.

Dej se, Kriste, prosbám mojim hnout,
Od Tebe mne nedej odtrhnout!
Ochraňuj mou duši od vraha,
Ať mne nejme jeho nástraha.

Po smrti mne volej do nebe,!
Posaď mne tam v slávě u Sebe,
Abych zpíval tamto na věky
S nebešfany Tobě povděky.

W“
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Krev Nejsvětějšího Srdce.
Několik myšlenek pro červenec. Napsal Msgr. Dr. Rudolf Zháněl.

Uvodem.

„Ty jsi Kristus, Syn .,Boha živéhol“
Tak vyznáváme &pevně věříme všichni
se svatým Petrem (Mat. 16, 16). Proto
také vše, co v jakémkoliv poměru je
k božské osobě Kristově, je před
mětem naší upřímné úcty. Ctíme po
svátný šat, který nosil náš Pán a Spa—
sitel, posvátné roucho, do něhož svaté
Tělo bylo zahaleno ve hrobě; 5 po—
svátnou úctou hledíme na věkopamátné
nástroje, jež jsou posvěceny přehořkou
smrtí milého Pána našeho, především
vážíme si svatého kříže, na němž do
konal „své veliké dilo vykupitelské.
Proto stavíme kříže na cesty, do měst,
na hory, v každém křesťanském domě
má býti na prvním a nejčestnějším
místě toto naše svaté znamení.

jak. teprve máme si vážiti, uctívati
a klaněti se nejsvětějšímu živému
Tělu a živé Krvi Páně, kterou zanechal
nám všem ve velebné Svátosti oltářní?
Horlívý křesťan přijímá proto často
nejsvětější Svátost, neopomine nikdy
zbožným srdcem ji pozdravíti, kdy
koliv jde kolem křesťansko-katolického
chrámu. Ctíme dojista v nejsvětější
Svátosti živé Tělo Páně; ale vzpomináme-li rovněž tak často
i nejsvětější Krve Páně? je
dojista zrovna tak tu přítomna, není
na zemi statku posvátnějšího,“ který
očistuje nás o de všech hřichův“
(1. Jan. |, 7). Lze si představíti něco
vzácnějšího, dražšího, posvátnějšího,
než přesvatou Krev Páně, jež vyřinula
z nejsvětějšího Srdce Ježíšova?

Po celý rok máme neustále vděčně
proto vzpomínati drahocenné Krve Kri
stovy; zvláště však jsme k tomu za
vázáni v měsíci červenci každého roku.
Neboť na první den tohoto měsíce
položila Církev svátek nejsvětější Krve
Kristovy, chtějíc takto celý měsíc vzác
nému tomuto tajemství zasvětiti.

Nejdražší Krev Kristova.

Nejdražší Krví Kristovou jest ona
vzácná část jeho lidské podstaty, jež
byla vylita v umučení jeho a na kříži,
při zmrtvých vstánl pak spojena v
oslavené způsobě opět s Tělem Páně
proměněným a oslaveným. O posvátné
Krví Kristově, této vzácné ceně našeho
spasení, mluví svatí apoštolové a evan
gelisté úctou největší. Svatý jan, mi
láček Páně, hlásá (1. list 1,7). „Krev
ježíše Krista, Syna Božího, očistuje
nás ode všeho hříchul“

A jak by nemiloval tento učenník
Páně Krve Páně, když byl svědkem,
jak prolita byla poslední její krůpějl
Vykládá s posvátnou hrůzou: „Přišli
tedy vojáci a zlámali nohy jednomu
i druhému, který byl ukřižován. Když
však přišli k ježíšovi a uzřeli jej
mrtvého, nezlomili tmu nohou, ale
jeden z vojínů bodl jej kopím a hned
vyšla krev a voda. — Ten, jenž to
viděl, vydal svědectví o tom, a prav
divé je svědectví jeho; on ví, že
pravdivé věcí mluví, abyste i vy uvě
řili _“ (jan 19, 32, 25). Rovněž v
tajuplném Zjevení svém (l, 5; 5, 9),
mluví miláček Páně o Krvi Páně. Také
svatý Petr, kníže a první z apoštolův,
napomíná křesťany,aby byli pamětlivi
drahocenné Krve Kristovy. „V bázni
žijte po čas pozemského pobytu, vě
douce, že nikoliv porušitelnými věcmi,
zlatem, stříbrem, jste vykoupení ze
svého nicotného života, přijatého po
dáním otcovským, nýbrž drahocennou
Krví Krista, jakožto Beránka neúhon
ného a neposkvrněného“. (1, l8—19).

Inadšený apoštol národův, svatý
Pavel, byl, — jak nelze ani jinak
mysliti, — velikým ctitelem nejsvě
tější Krve Kristovy. Milým Korintským
volá (1. list, 6, 20): „Vždyť jste kou
peni za cenu velikoul“ Blíže určuje
cenu tu v listě k Židům, kde na čet
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ných místech 's láskou a výmluvnosti
vznešenou mluví o' této ceně našeho
spasení. jako byl svatý Pavel prvním
ctitelem nejsvětějšího Srdce Páně, tak
byl rovněž neunavným kazatelem nej
dražší Krve _ležíšovy(Řím. 3, 25; 5, 9; —
I. Kor. 10,16;11, 27; —Eies. 1,7; 2,13;
Koloss. 1, 14, 20; -- Žid. 2, 14;
9, 12; 14, 20, 25; 10,19; 29; 12,24;
13, 12, 20).

Pramen života.

„Byl pak na počátku Hospodin Bůh
štipil rozkošný ráj a do toho postavil
člověka, jehož byl učinil.“ Ráj byl
nádhernou zahradou, jež byla ozdo—
bena všemi možnými stromy, květi
nami a rostlinami. Středem ráje plynul
proud, který dělil se v několik ramen
a svlažoval celý ráj. A tyto řeky vy
cházejíce z ráje, obracely běh svůj
k 'severu, jihu, východu a západu,
obtékaly celou zemí a zúrodňovaly jí
rajskými vodami (1. Mojž. 2, 8).

Timto pramenem života je nejsvě
tější Krev Kristova. Původ svůj má
v Srdci Ježíšově na kříži, odtud plyne
do všech srdcí lidských. Tato nejdra
hocennější Krev dává sílu mučenní
kům, naplňuje misionáře svatým zá—
palem pro evangelium Kristovo, vede
kajicníky do poušti, samot, klášterů,
pracuje neustále na spáse nesmr
telných duší, vzácnou cenou její vy
koupených.

Bolsenská mše svatá.

Bolsenskou mši svatou nazývá se
podivuhodná událost, jež velice při
spěla k rozšíření úcty nejsvětější Krve
Páně. Když roku 1264 dlel římský
papež v Orvietu v Italii, vylil si v
sousedním městě Bolsenně kněž při
mši svaté nešťastnou náhodou kapku
posvěceného vína po sv. proměňování.
Snažil se svoje rozpaky zakrýti, a
složil posvěcené plátno, čili korporale,
na něž krůpěj padla. Ale k jeho zdě
šení pronikala prolitá způsoba všude,

zůstavujíc znatelné rudé skvrny v po
době kulaté hostíe. Událost tato byla
mezi jiným také příležitostí, že papež
nařídil, aby slavnost Božího Těla, —
jež doposud se konala pouze v ně
kterých krajích, — byla rozšířena po
celé církvi. Památné plátno uschovává
se dodnes v, kathedrále Orvietské,
slavný malíř Rafael pak představil
pamětihodnou událost tu na jednom
ze svých mistrovských obrazův.

Posvátné pozůstatky KrveKristovy

Posvátné stopy skutečné mučen
nické Krve Kristovy zachovaly se nám
na svatých schodech z domu Pilátova,
na posvátném rouchu, do něhož bylo
zahaleno Tělo Kristovo ve hrobě, na
roušce, již přepásána byla bedra Spa
sítelova na kříži, jakož i na sloupě
bičování Páně. Tyto nejdražší a nej
vzácnější ostatky us'chovávají
se v ímě, Turýně, Cáchách, a jinde
v zemích křesťanských. Svatý ]eroným
mluví o ještě jiných pozůstatcích Krve
Kristovy, celý středověk pak mnoho
snila básníl o posvátném grálu, to
jest oné misce, do níž zachytil josef
z Arimatie nejsvětější Krev z boku
Kristova.

»Velebná Svátost oltářní.

Ve velebné a nejsvětější Svátosti
oltářní, zvláště při mši svaté v po
svátném kalichu, máme živou Krev
Pána a Spasitele našeho ježíše Krista.
Proto svatí Otcové, jakož i z toho
důvodu, poněvadž nejposvátnější ty
statky a památky křesťanské nesměly
přijítí v nebezpečí, býti vydány po
směchu-nevěřících pohanův, — mluví
poměrně málo o posvátných relikviích
nejsvět. Krve Kristovy. '

V měsíci červenci zbožně a- vděčně
uctívejme nejdražší Krev' Spasitelovu,
jež- vyřínula z nejsvět. Srdce jeho!
Vděčnost tu prokazujme hlavně tím,
že varujeme se každého hříchu; nebot
kdo hřeši, chápe se takořka znovu
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mučenníckých nástrojů, aby křížoval
opět Krista a prolěval znova draho—
cennou Krev jeho (Žid. 10, 29).

„Jste vykoupení cenou ve

likou: — nuže, oslavujte a
noste Boha v těle svěml“
(l. Kor. 6, 20).

“W
Fr. Sušil:

Aj, tlupo hříchů urputná.

Ejhle hejno našich hříchů
pro svou zlobu a svou pýchu
Srdce Boží poranilo,
jenž vší lásku zasloužilo.

Tu již tasil vojín hráli,
hřích náš vedl proti Králi;
hrot, jenž na Kristu byl zkoušen,
od hříchů byl naších broušen.

Z hrudí, jížto prošla dýka,
Kristova choť, Církev, stíká;
svatého to boku brána,
k Spáse lidstva vykázána.

Sedmerou z té brány řekou
milosti vždy valně tekou,
bychom v krve svatém zdrOjí,
spralí roucho duše svojí.

Neslušno již v hříšich tápat
a hrud Páně znova drásat;
rozžehněme v sobě plamen,
jenž byl spásy naší pramen.

Otče, Synu, rač to dáti,
dej tím ohněm, Duchu, vzpláti,
jimžto p'o vše věky věků
sláva, čest buď v plném vděku.

W
V

Kvet Golgoty.
Nčkrlík myšlrnek'na slavnost nejsvětějšího Srdce Páně. Napsal Dr. Rudolf Zhá něl.

(Dokončení)

Po všechny časy . . .

Velmi horlivým šiřitelem pobožnosti
nejsvětějšího Srdce Páně byl vzácný
svatý biskup ženevský František Sales
ský. Řádu „Navštívení Panny Marie“,
který založil, dal za znak obraz nej
světější Srdce Páně. Je to Srdce, nad
nímž se vznáší kříž, jež jest ovinuto
trnovou korunou a prohnáno dvěma
šípy. Uprostřed Srdce toho spatřují se
nejsvětější jména Ježíš a María.

„ eholnice řádu Navštíveni“, — tak
pravil svatý zakladatel při jedné při
ležítosti, — „zachovávajíce věrně řeholí
svou, budou moci v pravdě nazývatí

se dcerami evangelíckýmí, jež Bůh
v posledních dnech ustanovil, by se
staly následovnicemi nejsvětějšího
Srdce vtěleného Slova v tichosti a
pokoře. Vždyť tyto ctností jsou takřka
základem a podstavcem řádu jejich
a poskytují jim nevyrovnatelnou' vý
sadu a přednost, že je bude možno
nazývatí dcerami nejsv. Srdce Pána
Ježíše. Ostanou-li pokornýmí a Bohu
věrnými, bude Srdce Pána Ježíše již
zde na zemi jejich sídlem a příbytkem !“

S týmiž odznaky, jež dal řádu svě
tec, spatřila roku 1675 zbožná sestra
Markéta nejsvětější Srdce Ježíšovo.
Jak sama vypravovala, spočívalo jako—
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na ohnivém trůnu, bylo průhledné jako
křišťál, světlejší nad slunce; okolo
vinula se trnová koruna, nahoře stál
kříž, jakoby v Srdci tom byl zasazen.
Bylo viděti také ránu, která mu kopím
na kříži učiněna byla.

Tato sestra byla vyvolenou nádobou,
skrze kterou pobožnost nejsv. Srdce
Páně byla zavedena v církvi celé.
Roku 1765 ustanovil římský papež ke
cti nejsv. Srdce zvláštní církevní ho
dinky, rozšířil pobožnost v celé círvi
adal vložiti svátek nejsv. Srdce Páně
do mešních knih.

U nás.

Národní naši hlavní světci jsou
v pravdě světci dle Srdce ježíšova.
Sv. bratří věrověstově Cyrilla Metho
děj hlásali zcela dle tichého Srdce
Páně u nás slovo Boží duchem mír
ným, tichým, smířlivým, láskou, vše
podmaňující. Sv. Václav, tento vzácný
ctitel velebně Svátosti, byl kníže zcela
dle Srdce ježíšova. V pokoře srdce
svého neostýchal se připravovati chléb
a víno k nejsvětější oběti, v Praze
a po celé vlasti navštěvovati ve
chrámích svátostné Srdce ježíšovo.
Svatého jana Nepomuckého a blaho
slaveného jana Sarkandra posílilo nej
světější Srdce až k smrti mučennické.

.vážnost ke

V době přítomné.

Císaři Konstantýnovi Velikému uká
zal se před bitvou, která rozhodla
vítězství křesťanství nad pohanstvím,
na nebi skvělý jasný kříž. Nad naší'
nynější smutnou přítomností vznáší
se jako osvobozující spasné znamení
svaté slavné Srdce Ježíšovo. „V tomto
znamení zvítězíšl“ Trudné hmotařství,
bídná smyslnost, láskyprosté sobectví,
opovážlívá nevázanost, pyšná ne

vší ' autoritě, opováž—
livý pych a nevraživost proti všemu
Božskému a církvi, smutná
nevěra, lehkomyslné bludařství, mo
derní osvětářství a prospěchářství, tof
smutné úkazy doby přítomné; proti
všem těmto zlobám, hrůzným otázkám
abludům nynějším nabízi nejsv. Srdce
Ježíšovo nevyčerpatelný poklad svých
milostí. .

Pobožnost k Srdci Páně otvírá
nám nevyčerpatelné zdroje Spasitelovy,
odtud poplynou nám vody radosti (Is.
12, 3), mocné to vlny blahodárných
vod, které obmyjí dobu přítomnou,
zúrodní a posvěti vše. ——„Nejsvětější
Srdce jež šovo, kéž vládne ve vlastech
našichl“ — „Nejsvětější Srdce Ježí
šovo, vládní v Cechách“ (Odpustky
300 dní).

W

Plňme vůlí Boží.
Napsal Jarolím St. Pavlík.

V čelo této rozpravy stavím poslední
slova evangelia 7 neděle: „Ne každý,
kdo ke mně praví: Pane, Pane, vejde
do království nebeského, ale kdo vůli
koná Otce mého, jenž jest v nebesích,
ten vejde do království nebeského.“
Spasitel chtěl nás poučiti, že víra sama
ještě nedostači k dosažení věčné bla
ženosti; je nutno ipodle víry žití,
všechna přikázání Boží, všechny evan
gelní předpisy zachovávati. Tedy po—

slušnost k Bohu přivede nás k spasení.
Konáme-li všechno, co Bůh od nás
chce, přijdeme do nebe.

Vůlí Boží musíme plniti, protože
jsme Božími tvory. Sama neroz
umná příroda poslouchá .Pána Boha;
všechno se děje podle zákonů, jež
dal Bůh přírodě. Ne příroda sama dala
sobě zákony, ku př. zákon přitažlivostí,
ale Bůh je jí dal. Jak krásně píše
prorok Baruch: On posílá světlo a ono
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jde, on je volá a onoho poslouchá,
třesouc se. Hvězdy dávají světlo na
svých stanovištích a radují se, jsou
volány a praví: Tu jsmel a s rozkoší
svítí před živým Stvořitelem. Bez vůle
Otce nebeského ani vrabec se střechy
nespadne, pravi Spasitel. Když už
v nerozumném světě všichni tvorové.
plní vůli Boží, čím více musi ji plniti
člověk, rozumem obdařený. jenž svého
Tvůrce i jeho vůli zná. lověk, jenž
má své byti od Boha, má i skutečně
tu jenom býti pro Boha, jen pro něj
žíti, jemu sloužiti.

Vůli Boží musíme plniti i protože
jsme dítky Božími. Co praví sv.
Pavel 0 ditkách? Dokud je dědic dí
tětem, neliší se od služebníka, ale stojí
pod poručníkem. Každé dítě je povinno
rodičů poslouchati, čtvrté přikázání
vkládá naň tu povinnost. Na křtu sv.
přijal nás Pán Bůh za své dítky. jako
dítky Boží jsme bratry svatých andělů,
kteří též jsou dítky Božími. O andělech
však víme, že plni vůli Boží, že vy
konávají rozkazy Boží a to radostně,
ruče, na vlas &svědomitě. My tak tedy
též musíme jednati, jinak by byla třetí
prosba v Otčenáši: Buď vůle tvá- jako
v nebi tak i na zemí, pro nás usta
vičnou předhůzkou.

Pohlédněme na Spasitele, jak
ten vůli Boží plnil, vezměme si příklad
z něho.- Dřive ještě, než sestoupil na
tento svět, pravil podle prorockého
výroku žalmisty ke svému Otci: Oběti
a darů nežádáš, ó Pane, ale tělo jsi
mi dal, abych je totiž za oběť přinesl,
ejhle, já jsem tu, abych vyplnil vůli
tvou. A když přišel, na tento svět, ne
hledal nic jiného, než jak by vyplnil
vůli svého Otce: Přišel jsem s nebe,
ne abych konal vůli svou, ale vůli
toho, jenž mne poslal. Můj pokrm jest,
abych konal vůli toho, jenž mne poslal,
abych dílo jeho dokonal.

Tak i my máme smýšleti. Ne naše
vůle, ale Boží vůle má se díti. Voják,
pravi svatý Ambrož, nejde tam, kam
by rád šel, nepostaví se tam, kde by
rád stál. Bůh zachovejl On přijímá
rozkazy od svých představených a.

plní je co nejdůkladněji. jedná-li proti
rozkazům, dostane trest misto odměny.
Tak i my musíme jíti tou cestou a
státi na tom místě, jež nám Bůh vy
kázal; musíme se ochotně přikázáním
Božím podrobiti, věrně a do nejmen
šího vůli Boží vyplniti. Bůh nechce,
praví blahosl. jindřich Suso, abychom
byli bohatí na vědomosti o božských
věcech,-ale chce, abychom se ve všem
svaté jeho vůli podrobili.

lblahoslavená Panna Maria dává
nám příklad, jak máme vůli Boží
plniti. Pokorně dí: „Aj já děvka Páně,
staniž mi se podle slova tvého.“ Po
drobuje se všem předpisům zákona,
i oněm, k nimž nebyla zavázána; koná
tak, chtějíc nám dáti dobrý příklad.

touce životopisy svatých, shledá
váme, že všechna jejich mysl a snaha
za tím účelem se nesla, vyplniti vůli
Boží.

Křižáci středověcí, kteří táhli do
boje, aby svatou zem, kde náš milý
Spasitel žil a umřel, od jařma nevě
řících osvobodili, dodávali si zmuži
losti k tomu těžkému podniku slovy:
Bůh tomu chce, Bůh tomu chcel Tak
přestáli všecku námahu a útrapu a
dobyli vítězství. Náš život též je kři—
žáckým tažením, neboť my se chystáme
nebeskou zem sobě vydobýtí, a cesta
tam je cestou křížovou. Když nám to
přijde za těžko, přikázání Boží zacho
vávati, zlé žádosti potlačiti, dobré vy-'
konati, pak si dodejme zmužilostí,
říkajíce sobě: Bůh tomu chcel A pak
čiňme, co jest vůle Boží. To je pra
vým Boha uctívánim! Poslušnost je
lepší než oběť.

Hle, ty máš víru svou veřejně vy
znati, ale máš strach: Co řeknou koi
legové? Nazvou mne kostelníkem,
klerikálem, ultramontánem, černým atd.
a vystrčí mne ze svého klubu. At řeknou
co chtějí! Bůh chce, abys víru veřejně
vyznal účastenstvím na bohoslužbě,
velkonočním přijímáním, modlitbou,
odbíráním katolických novin, hlasová
ním pro katolicky smýšlejícího poslance
a podobně, nebot Pán ježíš praví: Kdo
mne vyzná před lidmi, toho i já vy
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znám před Otcem mým, jenž jest
v nebesích; kdo se však za mne a za
má slova styděti bude, za toho bude
se i Syn člověka styděti, když přijde
ve slávě Otcověú

Pomni, abys den sváteční světil kli
dem od práce, návštěvou kostela.
Neprav: já se mohu i doma pomodliti,
Pán Bůh je všady. To a ono musím
poříditi, jinak zmeškám celý den ! Musím
pěkného času použití a zboží domů
dostati. Řekni sobě: Bůh tomu chcel
On pravil:, Šest dni pracovati budeš,
ale sedmý den je sobota, den Páně.

Ty si máš čisté srdce a čisté tělo
zachovati a všeliké-nečistoty, všelikého
smilství se varovati. Ovšem, je pravda,
že je boj o nevinnost těžký, tělo je
slabé, satan nás bije v tvář jako sv.
Pavla, všude nebezpečí, všude pokušení,
ale Bůh tomu chce, a on nežádá nic
nemožného, on nás napomíná jako
Kaina: Potlačuj žádostivost po hříchu
a panuj nad ní.

Ty máš svaté svátosti často přijí—
mati. Nevymlouvej se jako pozvaní

v evangeliu, kteří nechtěli přijíti ke
královské hostině, že prý nemáš času
atd. Bůh tomu chce, on praví: Ne
budete-li jisti těla Syna člověka a pití
jeho krve, nebudete míti života v sobě. .

Bůh chce, abys se zapřel, kříž svůj
nesl, Krista“následoval. Bůh chce, abys
nepříteli odpustil a jemu dobře činil.
Bůh chce, abys dítky své v bázni Boží
vychovával a k Pánu Bohu vedl. Bůh
chce co církev chce ona jest jen tlu
močníci vůle Boží. Všechno, co jsem
uvedl a co neuvedl, příjde ti možná
za těžko, ale řekneš-li sobě: Bůh to
chce, pak ti bude i to těžké lehkým
a sladkým.

Bůh chce, abys duši svou za
chránil; ty ji však zachráníš, když
budeš totéž chtíti a konati, co Bůh
chce. Ne jak já chci, ale jak ty chceš!
modlil se Pán ]ežíš v Olivetské za
hradě. ekněme i my: „Ne jak já
chci, nebot já chci vždycky jenom to
příjemné, a často i hříšně, ale jak ty
chceš, o Bože, chci vždycky jednati,
abych vešel do království nebeského.

W

Syn zeme.
Napsala Maria C 2 e s k a- Ma c zy it s k a. Z polštiny přeložil O. S. V e t t i.

její skloněná zlatá hlava dotýkala
se lesknoucího se mramoru podlahy,
přízí svých světlých vlasů utírala Jeho
bosé, na' kamenitých cestách judeji
okrvavené nohy. Její zpěvnýhlas, silný,
plný vroucích akcentů zvučel prostorou,
když vzhlížejíc ke Kristu pohledem
nadšeným, mluvila se zápalem: „ ,
Pane, Pane,... jak jsme šťastni, že
jsi zasepod naši střechu zavítal. Ty,
který jsi- jedinkým slovem bolest naši
proměnil v nesmírnou radost. O, Mistře,
stokrát blahoslavený to den! Vím, že
zítra uvítá Tě lid jako krále, panovníka,
spasitele! U slavném průvodu, jako
kdysi David, vkročíš do města a do
chrámu. Věřív Tebe ! důvěřují Tobě !...
Zvlastního oděvu květnatým kobercem,

kvítím cestu Ti vystelou až do bran
příbytku Hospodinova, příbytku Otce
ducha Tvého,... učiteli. A nebude
srdce, jež by dojmem té chvíle živěji
nezatlouklo, ni úst, kterých by mlčení
uzamklol“

Zvláštní úsměv pozahrál kolem pa
nenských rtů Mistra z Nazaretu; zdá
se, že jej zrodila bolest tak veliká, až
se radostí stal.

„Kdyby ústa lidu mlčela, Marie,
kamení u cesty by volalo toho dne.“

Chvíle ticha-...
Ci to třepot sobotních lamp působí,

že obličeje některých učeníků zdají se
býti nedůvěřivými a plnými nepokoje?

A znova prostorou zvučí ženský
hlas, jako kdyby bohatýrskou zkazku
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shromážděným vyprávěl,“jakoby prahl
vyvolati v spuštěných, holubích očích
Mistra záblesk štěstí a hrdosti.

Když se David vracel ve zdi jeru
salemské, podobně vítal ho lid, jako
zítra ppzdraví Tebe, synu Davidův.
jsi miláček národa, král lidu židov
ského, Mesiáš po leta očekávaný.
splnění našich nadějí, tužeb a snah!
Vím, Pane, že království Tvé není
z tohoto světa, ale když se lid po
korně skloní k nohám Tvým, přece
ho neodpudiš? _Neodstrčíš? Dnes
radostný jest den, Panel Radostný bez
míry, po věcích útrap, nevole, pochyb.
zase má israel svého panovníka!
Z temnot kráčí k světlu 1- Z plísni
hrobové — v radost vzkříšení.“

,Vstala, vztyčila se, v jejich průzrač
ných rukách duhovými barvami za
blyštěla se drahocenná, alabastrová
nádoba, vůně ambry a růži naplnila
závratnou mlhavicí komnatu, drahý
bavlšám splynul na pochýlenou hlavu
Mistra z Nazaretu.

„K čemu ztráta tam?“
Had závisti vplížil se v srdce ]idá

šovo, když žádostivým—pohledem po
hleděl na tu štíhlou, bi ou postavu
ženskou, jež se v té ChVíll zdála býti
kněžkou nového Boha„ Věštkyni svého
národa a potichu zabručel: „My ne
máme míti zlata, stříbra, ba ani mědi,
ani pocestné hole, ní dvojího roucha,
ba ani sandálů do výměny nemáme
's sebou brát, a hle, tento balšám stál
se tři sta denárůl To jako jiná platí
pro Mistra a jiná zase pro učeníky
jeho .". .“

„Pravdaf to...“ Nespokojené oči
Tomášovy objaly pohledem tvář Judy
z Karjotu: „Zdaž i tu mohou býti . ..
dvě míry ?“

„jsou. . .“
A Maria z Magdaly, jejiž duše jako

bílý pták vrátila se z bahna zatracení
k nohám Ježišovým,-neztrativši nic ze
sněžného úbélu křídel, měla v hlase
plno radosti, síly a 'z-ápalu: „Hle,
tím balšámem zašvětila jsem T-ě,Pane,
chválám a panování!...“ '

Odmlčelase...

Tak temno, . . . jako by náhle sobotni
světla pohasla a ze všech koutů hro
bová tma povylézala,.... bledá tvář
Mistra -z Nazaretu jeví se v ni zrovna
příšernou. jeho boluplné, lítostívé, _
shovívavé oči utkvívají na ní pohle
dem, že i v ni radost shasíná, jako
lampy kolem. Chladno a zděšení ven
a ven ji projímá.

! cítí spíše, než-li slyší šepot: „To
k smrti jsi mne jím posvětila, ženo."

„K smrti'Pl“ '
„Syn člověka v ruce kněží a star

ších v Israeli vydán bude, by pod
stoupil mučednickou smrt, výkupnou
smrt . . .“

„Mistře . . ._!“ Hrozná bolest zacu
kala srdcem ženiným... „Což tak
by Ho měli nechápat, tak Mu neroz
umět? Což našel by se na světě člověk,
který by Ho vydal v ruce židovské
velerady? Kdož pak ví ojeho tu po
bytu? Samí bl-zcí svoji,'sam'i vyzna
vači a mučenící, ten chudý lid, jenž
si Ho zamiloval, jako kdysi Jana. Kdo
z nich dovedl by Ho zraditi? Na smrt
vydati?“ Ženiny oči plné slz přeběhly
tázavým, neklidným pohledem po tvá
řích shromážděných. — „Ne'l Každý
z nich spíše vlastní život svůj by
pro Něho nasadil... On, nauka jeho
stala se jim přece života dražší. Což
by se mohla myšlenka zrádná zroditi
v Petrovi, janovi v jejím bratru? ——
Nikdy!“ Náhle utkvěly oči jeji na
bledém obličeji Jidáše lškariotského,
Střetly'se s pohledem jeho p_otuchlých,
chlípných zřetelnic a hrůza a leknutí
zalomcovaly jí. „ _ ,

Před jinými stály pokrmy ještě ne
dotčeny, jen. tu a tam vína upito, by
svlažili horečkou spálené pysky . ..
jidáš spokojeně loupal zlaté jablko,
jeho pak ostře se rysující tvář měla
jakýsi divný, mstivý, náruživý výraz.

„jest-li kdo, . .. to jenom on“ . . .
pomyslila si Marie a z třesoucích dlaní
vysmekla se jí alabastrová nádoba a.
»roztříkla se v tisícero drobných kři
štálků u nohou Kristových.

]idáš pohledl k ní a usmívaje sei
tenkými, bezbarvými ústy pošklíbl se:
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„Za ten balšám byla bys, Marie, tři
sta denárů dostala i mohla jsi je chu
dým dáti,... to bylo „byrozumnější
bývalo...“

„,Tak jesti“ živo mu Petr přísvědčil.
„Utrata to zbytečná, ba hříšná, . . .“

„Že hříšná ?“
Na dlouhých, hedvábných řasách

ženiných zachvěly se slzy, uznamenal
to Pán, i položiv ruku na její zlatou
hlavu, pravil mírně: „Nechte ji na
pokoji .. . Proč jí činíte obtíže? Dobrý
skutek zajisté vykonala. Vždyť chudé
vždycky s sebou máte a míti budete,
mne však už dlouho mezi vámi ne
bude. Učinila, co mohla, pomazala
tělo mě k pohřbení... Amen, pravím
vám : kdekoliv kázáno bude evandělium
toto po celém světě, tam bude se vy
pravovati na památku jeji také to, co
učinila ona.“

Jidáš chtěl ještě cosi říci, na rtech
plental se mu pohrdavý výraz „veřejná
hříšnice“, než setkal se s pohledem
Kristovým í umlkl.

Čásek patřil do těch oči, tolik žalu,
tolik smutku a radosti zároveň v nich
bylo, že učeník víčka přimhouřil, ne
mohl snésti čistou sílu toho pohledu;
cosi se v něm kroutilo &svíjelo jako
pod výpraskem.

Těsnou a dusnou až k zalknutí zdála
se mu ta komnata, tonoucí v září oli
vových lamp, vůně ambry připomínala
mu jaksi ztuhlá, mrtvá těla, pohřební
obřady, vůně růží v štíhlých amforách
uvadajících, dusila ho.

Zdvihl se, vrávoraje od stolu a vyjda
do síně, opřel rozpálené čelo o ro
zevřené dvéře, před ním v měsíčním
svitu jevily se zákruhy zahradních
chodníčků, ve větvoví pak stromů chi
chíkal větřík.

Duše jeho motala se v předivu
divných, v čin ještě neupravených
myšlenek.

Z temné hloubi zahradní cosi šlo,
v listí šumělo; pokoušelo, domlouvalo,
prosilo, jak už mnohokrát: Jdi, Jídáši,
do Jerusalemal...

Jdi ke Kaifášovil . ..

A co? . . . a co?

Před očima učeníkovýma vystupo
vala vidina pochýleně hlavy Kristovy,
když mluvil o svém utrpení, o bolestech
Ho čekajících.

Po Jeho vůli? Či protiv Jeho vůli?
Nerozuměl Mu, . . . příliš daleko

odběhl od učení Páně, cizí stala-se
mu ona ruka, . .. cizí a nepřátelskou.

Záviděl Mu lásky učeníků, lidu i tam
té pokorně postavy ženské, co Mu dnes
k nohám připadla a předivem svých
zlatých vlasů je utírala. [ té jasnosti
dicha Mu záviděl, tohopokoje, kdy
v něm všecko třeštilo, co chvile nové
oltáře stavělo a zase je povalovalo.

Nenávidí Ho, že Ho nemohl milo
vati . . . '

Pořád silněji cítil pouta oněch ta
jemných mocností, jež boj o jeho duši
sváděly; nenáviděl Ježíše zNazaretu
pro Jeho neposkvrněnou čistotu, pro
jasnou světlostJeho myšlenek, silu slov.

Zničiti Ho . . .
Z vnitřku domu doniká lahodný,

dobrý hlas Lazarův, člověka, jehož
rozkaz Mistra z Nazaretu vrátil od
prahu smrti, jehož vzkříšení tak mocně
otřáslo lidem . .. Slyšel, že velerada
vydala i na Lazara ortel smrti, aby
lidu dokázala, že zázrak Kristův na
nic vyšel.

A i Mistra z Nazaretu hledají . ..
Kdyby synedrium . . . dobře zapla

tilo .
Zachvěl se &třesoucí se rukou přejel

si po zpoceném čele, jakoby chtěl
myšlenku, jež se za ním zrodila, setříti.

A kdybych Ho i vydal, . . . co mu
mohou udělati? . .. Nanejvýše Ho při—
praví o to kouzlo, jímž Ho lid 'ob-e
stírá... Ukážou, že „jest člověkem
bolestem přístupným, . .. člověkem jako
všickni.

Věříš tomu, Jidáši?
Zdálo se mu, že patří v bledou,

tichou, důstojnou tvář Kristovu, jako
před chvíli v Jeho divné oči, plné
holubičí prostoty a božské moci.

Je-li Bůh, tedy Mu nic nedovedou
udělati. Člověkem-li jest, . .. potom se
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v prach rozpadne jeho kouzelná velikost...
A je-li jedno i druhé?. ..
juda z Karjotu rozhlédl se nepokojně

kolem... Což jsou opravdu chvíle,
kdy dvě moci svádí boj o lidskou
duši, zápolí v ni mezi sebou? . .. tu,
co dobrého, do obrany se staví, všecko
zlé pak v šíleném útoku se pění.Tanoc...ta noc... '

Pověst vypravuje, že za měsíční
nocí u- každého stromu zlí duchové
se tají a pokoušejí, . . . smíchy si z ní
do dneška tropíl. . . Ted však cítí, že
jest cosi netoliko v nás, nýbrž že se
v prostoře snuje, v mysl naši vkrádá,
že jde od těch tmavých stromů, klá
tícich svoje koruny v závanech večer
ního větříku, od luk vystupujícími
výpary mlhavých, od klenby hvězd
natého nebe,... od toho mista příšerně
hore se rysujícího. '

Zvláště . . . od toho místa . . .
Sobotní noc, posvátné ticho . ..
A tam v městě život kypí, šumí, vře

a klokotá jako kalná, rozbouřená,
z neviditelných zřídel valící se řeka.
S živou zřetelností viděl jídáš temné
útroby bezetských, akraských, oielských
zákoutí, . .. příbytky rozu'zdaněho kvasu
a pýru... Jeho rozšířené nozdry ssály
do sebe vidinu té těžké atmosféry, jež
se ukládá na lidské smysly a ochro
muje vůli.

jerusalem..
město . ..

„jerusalem . . .
Sumné děvy, dutý rachot kostek,

vysýpaných na mramorový stůl ze
stříbrného poháru, rozpálené tváře,
smích jako by lehtáním vyvolaný,
krátký, hrubý, zalykavý... Před šťast
ným hráčem hromada zlatáků, kopa
stříbrňáků . . .

jak dávno už nehrál, . .. jak dávno
už netřeštill

Život! život!
Hřích.
Báchorky pro děti . ..
Trest, . . . zavržení . . .
Což pak se již někdo vrátil z onoho

světa a vyložil, jak tam jest?

. svaté město,... hříšné

Nikdo!
Ba i ten Lazar, zázračně životu

vrácený . .. a přece ztratil pamět toho,
co se s ním po ty čtyry dni dálo . . .

A v haluzách stromů či to v duši
člověkově cosi šeptá: Vydej Ho,...
zrad! Vždyťjsi vlastně placeným sluhou
Kaifášovým. ]di,... vyzraď velekněžím
místo pobytu Mistra z Nazaretu,.. .
nenávidí Ho,... dobře ti zaplatí . ..

Vydej Ho . . .
Za peníze koupíš si rozkoš a za

pomenutí . . .
Zapomenutí a rozkoš...
Zavrzli dveře, kdosi z komnaty vyšel,

světelná vlna oslnila _lidášovy oči,
donikl uší jeho klidný" hlas Kristův,
vykládal, na čem se zakládá láska
k Bohu a k bližnímu. '

A jidáš odpovidal sám sobě: Ne
mohu...

Zavřely se dveře, světelná vlna od—
plavala, Kristův hlas už ho nedoléhal.

jidáš znova počítal klidně, střízlivě,
počká ještě, zítřek rozhodne, s radostí
zůstane u krále židovského, opustí
Mistra, bude-li před ním jen cesta
utrpení, boj přemáhání se... Neb co
by ztoho měl? Vždycky se bál bolesti
a nouze, práce a námahy. ..

Bůh .
Syn člověka, jak se sám nazývá,

nic více.
A kdesi v hlubinách já přece jenom

úporně zvučelo:
Bůh!

* *

Matko! . . .
Vznesla k Němu oči plné slz, ukryla

se tu v stíny getsemanské zahrady, do
stínu oliv, tam přinesla smutek své
duše, bezedný stesk. Byla matkou,
která syna pláče, a ted na jeho la
hodný hlas apřece plný tiché výčitky,
zašeptala: „Takový mám v duši
strach, . .. syna.“

Nezemře-li zrno pšeničné, padši do
země, zůstává samotno; zemře-li však,
přináší mnoho užitku. Kdo miluje život
svůj, ztratí jej a kdo nenávidí život
svůj na tomto světě, k životu věčnému
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zachová jej. — jeho dlaň spočinula
na její sivějící hlavě, s níž se plachetka
svezla, když dále měkce děl: „Ne
plač... Slouží-li mi kdo, následuj mne
a kde jsem já, tam bude i služebník
můj. Bude—li mi kdo sloužiti, poctí jej
Olec můj.“

Synu,. . synu . ..
Mám tedy volati: „Otče, vysvoboď

mě z té hodiny!?“. .. vždyť jsem přece
vlastně přišel na tu hodinu, abych
na sebe vzal hříchy lidí, hříchy světa . ..
jak jsi, matko, sama prosila. Nadešla
hodina oběti, ale i hodina vitězství, . . .
nadešla chvíle smilování Hospodinova
i soudu.

.TiCho,vítr šepoce v korunách stromů
a zlatou oslonu tká nad skloněnou.
v dlaních ukrytou, hlavou ženinou,

silným jasem obestírá vysokou postavuježíše z Nazaretu.
Ty víš, že dobrovolně trpěti budu

a že dobrovolně podstoupim obět
smrti i nebudeš plakati, naříkati, ni
žalovat, až tělo syna'tvého krví se
zalije pod bičíky žoldnéřů, ani když
na něho plvati budou a na skráně kr
vavou korunu mu vtlačí, když na kříži
skoná, neboť ty víš, že to z lásky k lidu
činím. Moje smrt — tot vítězství ducha
nad hmotnou moci světa, tot životní
naučení celým pokoleniml Pominou

Círk. hym. Sušil :

války a bouře, v trosky rozpadne se,
co je dnes chloubou Israele, neboť
v ssutíny padají svatyně, v nichž ne
mešká duch Boží a jako hrst plev, na
vítr rozhozených, rozpadává se národ,
který jenom k zemi lne, avšak slova
moje, nauka moje a smrt přemůže
svět, odevšad pohrnou se ke mně
zbloudilé ovce jako k pastýři, bloudící
ve tmách . .. k světlu půjdou... Všecko
pomine, ale slova ma na věky po
trvají, stanou se novým pokolením
radostí, útěchou, oporou. Těší rolníka
úroda, čím více ho práce a potu stála,
tím je mu dražší. .. Neplač tedy,
matko, mne ani mých bolestí, ale nad
těmi plač matkami, jichžto Synové jdou
na zatracení a duchu temnosti u věčnou
porobu se dávají, nad těmi plač, kteří
mne nepoznali, mně neporozuměli, mne
i slova moje od sebe odvrhlil Nad
bídou světa plač, nad těmi srdci, co
jako skalnaté pole nepřijala semene
slov mých, nebot hrozný bude jejich
los a strašnou hodina soudu nad nimi!
já najdu v smrti -— život, nebot zdroj
života jsem, oni však už za života smrti
propadli, neboť jejich tělo jenom žije
k zahynuli odsouzené, nesmrtelný však
duch v nich.. . odumřel Mrtvoly to..
živé mrtvoly, matka,. nad nimi
plači . . . (Pokrač)

O strava pozemšťanů.
() stravo pozemšťanů,
O chlebe nebešfanů,
O manno andělů!
již nasyt lačnost slouhů.
A nezbav vlasti touhu
Svých vroucných ctitelů.

() vláho, lásky zdroji,
jenž světa ku pokoji
jdeš z Páně útrobyl
Zpoj naši horkou žízeň,
jen ta nám stačí přízeň.
Ta ráj nám způsobí.

Tvář Tvoji velejasnou,
již lid v tu chvíli časnou
jen v tvaru chleba ctí.
ó Pane milosklonný,
Nechť druhdy bez opony
Tam na nebesích zří.

W
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Ku svátku sv. Anny.
Úvaha. Napsal lgnat Zháněl.

Často setkáváme se s obrazy svaté
Anny. _lest ustáleným zvykem, že bývá
vyobrazena jako starší paní, velmi
jednoduše oděná, vedle ní stojí malá
dívenka, její dcera, naše milá Panna
Marie, matka Pána ježíše. Rádi za
hledíme se na tento obraz, vždyt jsme
všichni milovníky obrazů našich milých
svatých a světle Božích. Pro ty, kdo
neumějí čísti, jsou obrazy živou knihou,
která jim staví před oči světce a
světice jako vzory, podle nichž se má
život zaříditi.Na všechny působí pohled
na svatý obraz více než duchovní,
rozjímavá četba, každý obraz světců
jest pobídkou ku ctnosti. Volá ke
každému, kdo se do něho zadívá:
„Mohl—li jsem já, proč bys nemohl
ty?“ Kolikzbo-žných myšlenek,
dobrých předsevzetí pronikne myslí
naší, hledíme-li zbožně na obraz svaté
Anny!

Církevní sněm tridentský uveřejnil
o obrazích toto usnešení: Obrazy
Krista, bohorodné Panny a jiných
svatých mají býti v chrámech zacho
vány a jim náležitá úcta vzdávána,
ne jako bychom věřili, že je v nich
nějaké božství nebo síla, pro něž
dlužno je ctíti, nebo jako bychom od
nich něco žádali, anebo důvěru svou
v ně skládali, jak činili kdysi pohané,
kteří naději svou skládali do model,
nýbrž proto, poněvadž čest jim vzdá—
vaná týká se toho, koho obraz před
stavuje, takže v obrazích, které ctíme,
líbáme, před nimiž smekáme a se
kloníme, klaníme se Kristu a uctíváme
svaté, jichž podobnost obrazy mají.

1. Svatá Anna bývá vyobrazena jako
vážná starší paní. Jeji vážný obličej
hlásá pravdu slov: „Pokoj hojný mají,
kdož miluji zákon tvůj“. Žalm 118, 165.
Pravý pokoj září z její tváře, svatý,
opravdový, oblažujicí pokoj, který dává
Bůh těm, kteří se ho bojí a jej oprav
dově, skutky milují. Kde je v obličeji

pokoj. mírnost, tam je v duši oprav- '
dové štěstí.

Nikdo nemá práva vytýkati nám
katolíkům, že ctíme naše milé svaté.
Podobně ale mnohdy přepjatě uctívají
lidé památky na různé velikány pravé
inepravél Roku 1703 vyšla kniha,
jejíž nápis zněl: „O uchovaných ostat
cích Luthrových na různých místech“.
Když zemřel' Luther, byly věci po něm
pozůstalé ctěny od jeho přátel jako
svaté věci a byly to nejenom bible,
jíž užíval, nýbrž i jeho kapesní ho
dinky, psací stolek, postel, stůl, skle
nice, z nichž pil víno. Hodinky Luth
rovy vzal si švédský král Gustav Adolf,
byly často vyobrazovány. Z jeho po
stele a stolu odštipovali lidé větší
menší třísky, jichž se používalo jako
prostředku proti bolení zubů. Nikdo
není Oprávněn vysmívati se nám kato
líkům, že uctíváme památky po našich
pravých velikánech, které svatá ne
omylná církev vyhlásila za světce, za
naše vzory, za naše přímluvčí v ne
besích.

Při neshodách, jež povstanou mezi
námi, je dorozumění jediné možné
v mírnosti a lásce, od těchto dvou
lze očekivati spásu a pravý „pokoj.
jenom při klidném duševním rozpolo
žení mysli, může se pracovati o spáse
vlastní i cizí. Blahoslavená Anežka,
Česká Přemyslovna, abatyše pražská,
mnoho působila po celý svůj život,
aby uchovala pokoj mezi bratrem
králem českým Václavem I. a pod
danými. Starala se též o mír a pokoj
mezi bratrem a římskou stolicí, což
se jí celkem dařilo.

2. Naše národní úsloví napomíná:
Hleď si díla, dokud síla, aby pa
mátka po tobě zbyla. Není zajisté
potřebí, abychom se vespolek po
vzbuzovali, napomínali k usilovné,
neustálé prácí. Bohu díky, není lenost
u nás známá, není potřebí na tuto
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něctnost sí stěžovatí.'Ale abychom si
vytrvalé práce tím více vážili, rozjí
mejme o její vý-bornosti. Básník na
pomíná těmito slovy ke stálé práci:

Vstaň ruče: lačná čeká hruda,
že rukou tvojí zkvetne chudá,
a v odplatu dá plný klas,
až nadejde žně hojné čas.

At konáš jakoukoliv práci, at du
ševní, at ruční, konej ji v úmyslu
plniti jí vůli Boží, chváliti a velebíti
Boha. Tak pracovali všichni světcil
Sv. František Saleský uvedl přes 72.000
bludařúa kacířů zpět do církve. Farář
Víanney po čtyřicet let svého kněž
ského života, co byl duchovním správ
cem v Arsu, nikdy nepracoval méně
než osmnáct hodin denně, někdy, když
byl nával lidí ke sv. zpovědi, seděl
ve zpovědnici celých dvacet hodin a
při tom se postil, žil skoro bez spánku,
bez odpočinku. s pomocí Boží vše
vydržel. Lékař Fabre v Marseille, vzor
katolíka, naříkal, že nevydrží denně
pracovati více než dvanáct hodin.
jezdil každoročně na .pout do Lurd,
jednou měli s sebou nemocnou, která
měla otevřenou nohu. Nikdo nemohl
u ní vydržeti pro ošklivý zápach, sám
se nabídl, sedl si k ní ošetřoval ji a
vydržel u ní celou cestu.jednou našel
na cestě “muže, kterého uštkl had.
Nikdo nebyl poblízku a protože bylo
nebezpečí, že zemře, vzal nemocného
na rameno a nesl ho k jeho chalupě,
kam bylo SKOTOdvac t minut daleko.
Když ho- napomínali domácí, starost
livi o jehozdraví, aby se šetřil, říkával:
Odpočinu si až v nebi.

Pracujme i my tak vytrvale, jako
prorokovala sv. Anna, obětujme všechny
obtíže své práce Pánu Bohu. Prosme
Ho, aby požehnal naše práce, aby
naše pracovité mládí připravilo nám
bezstarostné stáří, v němž pak můžeme
Boha chválíti, velebiti, jeho svatou
vůli plniti. Pracuime na jaře svého
života, když vše kvete, práce těší, je
radostí, aby ve stáří bylo dobré ovoce,
odměna za námahu. Pak bude platiti
o našem stáři slovo Písma svatého:

„Koruna starců —' hojné zkušeností,
chlouba jejich —bázeň Boži“. Sir. 25,8.

3. Svatá Anna i u ní stojící děvuška
jsou oblečeny v jednoduchý šat. Písmo
svaté píše takto 0 šperku žen: „jejich
ozdoba nebudiž vnější, způsobená Sple
táním vlasů a obkládá-ním se zlatem
neb oblékáním si roucha“. 1. Petr.
3, 3. Ve Starém Zákoně piše moudrý
Sirach: „Oděv těla a smích zubů &
chod člověka vypravují o něm.“ 19, 27.
Kdyby se tento požadavek měl uplat
níti u žen a dívek naší doby, jaký by
byl náš úsudek? Jaký mají mnohdy
oděv, jaký smích, jaký chod? Vše vy
počteno na mámení smyslů, na šalbu,
pravda utekla daleko. Kterýsí pozoro
vatel jistě přehání, když sděluje _svá
pozorování, co do oděvu slabší po—
lovice lidského pokolení, že se oblé
kají jako opice. Ale něco pravdy přece
na tom bude.

1 v tomto vzhledě jest sv. Anna
pravým vzorem ženám, jež svými
ctnostmi mají nésti svět, jsou povolány
klásti koleje věkům, na nichž se má
lidstvo pohybovati, byla vzornou man
želkouimatkou. Bohužel všichni lidé,
i tedy ženy, raději naslouchají pochleb—
nictvl než ryzí pravdě! Takovým po—
chlebníkem byl básník Walter von
der Vogelweide. Když zemřel, vzaly
ženy mohučské jeho rakev na vlastní
ramena, zanesly jej do chrám-u a tam
jej vlastnoručně pochovaly, ba polé—
valy prý jeho hrob drahým vínem,
aby po smrti nežiznila ústa, která je
za živa tak velebila.

Pilná spisovatelka, německá, Emmy
Gihrlová, ležela nemocna v posteli
52 let, dokud byla zdráva i za nemoce,
dokud byl živ její muž, přizpůsobovala
se mu ve \šem. Zajímal se o hvězdář
stvi; koupila si odborné knihy a stu
dovala je, aby s mužem mohla oj ho
líbůstce mluvíti. Neumdlévala pořádati
jeho sbírky brouků a nerostů, což ji
stálo mnoho času, peněz, trpělivostí,
tvářila se, jakoby to byla její největší
radost. Říkala, že chce doslovně plnítí
příkaz Boží: „Žena budiž ve všem
poddána svému mužíl“
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Sv. Pavel napominá rodiče, aby
vychovávali dítky své „v kázni a na
pomínání Páně“. K Efes. 6, 4. Tak
vychovávala sv. Anna svou dceru
Marii, tak činiti maji rodiče, ivšichni,
kdož mají vliv na děti. Starozákonní
kněz Heli byl příliš shovívavým na
své syny _Ofni a Finesa,j když kradli
maso z obětí, které obětovali lidé
Hospodinu. Oba synové zhynuli v bitvě
téhož dne, otec, uslyšev tuto zprávu,

' spadl s křesla a zabil se. [. Kr.-.l. 4, 18.
Až po dnešní. den je v platností na
pomenutí, jež dává Strach: řka: „Mazli
se s dítětem a naž'ene ti strachu; po
hrávej s ním a zarmoutí tě. Nesměj
se s nim, abys neželel a tvé zuby
naposled neztupěly“. Sir. 30, 9, 10.
Přilišná láska rodičů k dětem jenom
škodí a nikdy nepřinese užitku. —

Uvaha o obrazu svaté Anny, matky
Panny Marie'ukázala nám cenu pravého _
pokoje, „převyšuje „všecko pomyšlení,

ochrání srdce naše i myšlenky v Kristu
ježiši“. K Filip. 4, 7. Sídlí-li v nás
pravý pokoj a mír, učiníme vše, aby
byl údělem všech, se kterými nás pro
zřetelnost Boží spojila tu na světě.
Postaráme se, abychom pohlíželi vážně
na svět, všímali si všeho, na čem zá
visí Spása naši nesmrtelné duše. Kdo
jsou postaveni na svícen, dají pozor,
aby i pod svícnem bylo světlo a ni
koliv tma, aby u nich, v jejich 'do
mácnostech vládl a panoval náš Ježíš
Kristus, aby v nich byl ctěn a milován.
Uvažujme častěji o krásném vzoru,
jakým je nám všem sv. Anna; ná—
sledujme její víru i všechny ctnosti,
jimiž vynikala. jméno hebrejské Anna
značí tolik jako „milost“. Kéž nás.
všechny naplní Bůh svou milostí,
abychom Ho tu na světě i jednou po
smrti chválili, velebili, ctili na věky
věkův. Amen.

"W !.

Obrázky. z katolických misii.
Podává Maximilian W e in b e r g e r.

Dne 5. června t. r. bylo tomu 60 let,
když papež Pius IX, obklopen četnými
hodnostáři církevními, dvacet japon
ských křestanů a šest španělských
Františkánů prohlásil za svatě.- Kato
lická církev japonská tehdy tuto ra
dostnou pro ni událost náležitě oslavila
a nynější japonští katolíci s hrdou
radosti podnes na své oslavené bratry
vzpomínají, kteří byli za víruKristovu
život svůj položili. Jak se to stalo,
v následujícím obrázku aspoň stručně
vylíčíme. . __

Bylo to 5. února r. 1597. Neobvyklý
jakýsi průvod blížil se záhy z rána
k velkému japonskému přístavnímu
městu Nagasaki. Šest mužů, jejichžto
zevnějšek prozrazoval Evropany ve
hnědém oděvu Františkánů, a dvacet
japonců ve světlých šatech svátečních
radostným krokem chvátali po silnici.

Vedla je snad cesta k nějaké radostné
slavnosti? Hned uvidíme. Malý zástup
byl obklopen silnou vojenskou stráži.
„já Taikosama, panovník japonský,
odsoudil jsem těchto šestadvacet k po
tupnému ukřižování v Nagasaki, ježto
se opovážili cizí viru .kázati a vy
znávati.“ T_akoznamovala kolemjdou
cím písmenami daleko viditelnými
velká listina, která před průvodem byla
nesena. _

Neuplynulo ještě ani 50 let od onoho
památného dne 15. srpna r. 1549, kdy
velký apoštol Indie, sv. František Xa
verský, na půdu japónskou vstoupila
první radostnou zvěst Spásy této nád
herné říši ostrovní přineslo simě jim
a jeho nástupci zaseté vzešlo a při—
neslo hojný užitek. Počet křesťanů
den ode dne se množil. l mocní misto
králové skláněli svou pyšnou šíji “pod
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sladké jho Kristovo a šířili pak víru
křesťanskou mezi sobě rovnými vel
moží. Celé okresy zaznívaly chválou
jednoho pravého Boha.

Ale víře křesťanské vzešel mocný
nepřítel. Pohanšti modloslužebníci po
zorovali, že přichází do země silnější
moc a jejich vliv že mizí. Vášnivě
bojovali proti nauce křesťanské a při
sahali jí krvavou pomstu, rozšiřujíce
pomluvu, jakoby křesťanští věrověstové
stáli ve službách panělů apokoušeli
se pod rouškou křesťanského nábo
ženství samostatnost japonska---zničíti.
Tyto štvanice a jmenovitě zlomyslné
pomluvy pohanů přinesly brzy smutné
ovoce.

“Mohutnýpanovník řídil tehdy osudy
japonské říše. Taikosama bylo jeho
jméno. Nadán neobyčejeným bystro
zrakem a odvahou, sjednotil japonskou
říši po staletí na mnoho částí rozdro

benou pod svým žezlem a zjednal
zemi, častými "občanskými válkami
rozvířeně, pokojnější časy. Jenom pro
jednu myšlenku žil tento neobyčejný
muž: zvěčníti své jméno slavnými číny;
jediná obava ovládala mysl jeho, obava,
že by ho nějaký nepřítel mohl jeho
panství zbaviti. jaký div tedy, že mstivé
žaloby zlomyslných modloslužebníků
velmi snadno podezření vzbudily u
muže, jakým byl Taikosama, kterého
sžírala nenasytná ctižádost a jenž všude
viděl jen samé vzpoury a spiknutí.

Vydal tedy rozkaz, aby křesťanství
bylo úplně vyhubeno. Ale jak se ulekl,
když uslyšel, že by celý jeden milion
křesťanů musil býti usmrcen. Toho
přece nechtěl, toho si přece nepřál,
aby krvavou řeží celé krajiny byly
vylidněny a v poušť obráceny. Počet
obětí byl stále snižován, až konečně
jenom šest španělských Františkánů
a dvacet japonských křesťanů k ukři—
žováni bylo odsouzeno.

Těchto š e sta d v a cet odsouzenců.
považoval císař za hlavní zločince.
jejich krvavá smrt měla býti odstra
šujícím příkladem. Ale křesťanů zmoc
nilo se svaté nadšení. jako na vítěz
ném pochodu doprovázeli svýchšesta

dvacet bratří, kteří z hlavního města
Kyoto do Nagasaki byli vedeni, celou
zemí. Vystupujíce na vozy vyznavačů
volali radostně: „Ať žijí mučednícil“
a prosili katany úpěnlivě: „Veďte_
i nás na smrt! Také my vyznáváme
tutéž víru jako těchto šestadvacet vy
volených. Proč nám chcete tentýž šťastný
osud odepříti?“

Za nevýslovných útrap drsného po
časí zímního dorazili vyznavači do
Nagasaki. Seřaděni po dvou _blížilí se
k městu. Tři nevinní hoši ve věku
10—14 let šli v čele průvodu. Byli
členy třetího řádu sv. Františka a byli
od Boha uznání za hodny, aby jako
mučedníci za něho život svůj položili.
Obličeje všech zářily radostí; jejich
srdce oplývalo blahým pocitem, když
si vzpomněli, že budou božskému
Spasitelí obětováni. Radost urychlo
vala jejich kroky. Velké zástupy lidí
chvátaly jim z města vstříc. Pohané,
i křesťané přišli z blízka i daleka,
neboť zpráva o nastávající hrdinné
smrti těchto 26 křesťanůbyla se všude
rozšířila. Všichni hořeli touhou, býti
svědky neobvyklého divadla. Mnozí
vrhali se před mučedníky na zem a
libali jim nohy.

Najednou zazněly ulicemi města
krásné nápěvy & vzbudily pozornost
křesťanů i pohanů. Mučedníci vešli
právě do města a zanotili onen úchvat
ný chvalozpěv, který zapěl kdysi kněz
Zachariáš při narození předchůdce
Páně sv. Jana Křtitele řka: „Veleben
budiž Pán, Bůh náš, neboť navštívil
lid svůj a přinesl mu spasení.“ A jak
dojímavě a nadšeně zpívali, vidouce
velké zástupy pohanských diváků,
poslední sloku chvalozpěvu: „Osvítiž
ty, jižto ve tmě a stínu smrti sedi, a
vedíž nohy jejich na cestu míru &
spásyl“ Pohané byli zpěvěm mučed
níků hluboce dojati a žasnouce voe
lali: „Co je to jenon za náboženství,
které lidi tak proměňuje, že iděti
s plesáním jdou na smrt!“

Najednou se průvod zarazil. Hlasitý
vzlykot se ozval. Muž a žena pronikli
řadou diváků a Vrhli se k nohám jed
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noho chlapce mučedníka. Byl to jejich
syn. Byli jinak dobrými křesťany &
když hlas Boží volal syna, aby chodil
k misionářům do školy, nikterak mu
v tom nebrániíi. Ano velká byla jejich
radost i tenkráte, když slyšeli, že syn
jejich má dosíci koruny mučednické.
Ale nyní sami se spáčili a přirozená
láska rodičů nutila je, aby přinesenou
již oběťod Boha nazpět žádali. Slova
rodičů a jejich slzy mohou zajisté
mnoho u dítěte dobře vychovaného.
Upěnlivě prosili rodičové svého syna,
aby Františkány, v jejichž službách byl,
opustil a od víry odpadl. Ze to zajisté
není vůle Boží, aby již nyní svůj mla.
distvý život odhodil za nauku, které
ještě dobře nerozumí. Aby vyčkal
tedy, až bude starší, zajisté i potom
nebude scházeti příležitost, za víru
mučednickou smrt podstoupiti.

S obavou naslouchali okolo stojící
křesťané slovům vrtkavých rodičů, plni
starosti pohlíželi na nevinného syna,
jehož út-locitnésrdce hlubokou soustrast
pocitovalo s hořkou duševní trýzní ro
dičů, vroucně milovaných. Vytrvá to
dítě v dosavadní statečnosti? tázali
se sami sebe. Kdož by neznal moc
milosti Boží? Tato zajisté dodala mu
tolik síly, že na prosby svých rodičů
odpověděl: „Doufám pevně, že mně
Bůh v tomto těžkém boji svou milostí
přispěje ku pomoci, abych palmy ví
tězné smrti mučednické si vydobyl.
Milí rodičové, přestaňte plakati &na

říkatil Nevydávejte svým chováním
naši svatou víru pohanům na posměch.
Buďte “přesvědčeni, že všecky vaše
pokusy zůstanou marny, neboť jsem
pevně odhodlán svou krev za vítěz
ství naší svaté víry procediti.“

Fazamburo, místodržitel v Nagasaki,
byl svědkem tohoto dojímavého výjevu.
Vroucí soustrastí pohnut, přiblížil se
ke statečnému chlapci a pravil: „Ne
odporuj přece úpěnlivým prosbám
svých rodičů. _lá tě přijmu do domu
svého a budu tě považovati za svého
vlastního syna. Hle, tvé nadání ti
připraví skvělou budoucnost. Dopo
ručím tě císaři a on tě odmění vyso
kými důstojnostmi a poctami. Nebuď
pošetilým a tvrdohlavým, uposlechni
prosby. svých rodičů a odpřisáhni svou
viru !“ Ale neohrožený chlapec se nedal
přemluviti, ale odpověděl místodržiteli:
'„Považuješ mne za tak pošetilého, že
bych mohl nepomijitelné radosti nebe
ské zaměniti za okamžité a nicotné vý—
hody pozemské? Přijal bych je jen pod
jednou podmínkou. Dovolíte, abych
slibovaných vyznamenání mohl užívati
v našem klášteře, spolu s mým du
chovním otcem P. Petrem a jeho
spolubratřími?“ — „Ne“, odpověděl
místodržitel. „Dobře tedy,“ vece pa
cholík, „pak brzy uvidíte, jak málo si
tohoto života vážím a jak toužím po
tom, abych mohl umřítiza Krista Pána,
jenž prve za mne život svůj položil.“
To-řka, obrátil sekmístodržiteli zády.

WW

Bl. Anna Maria Taigi.
Napsaljan Tagliaferro.

(Pokračování)

Anna Maria vyplnila věrně příkaz,
ale Otcové nevěnovali pozornosti jejím
slovům. Na to začal svatý obraz pů
sobiti zázraky a šířiti milosti, čímž
probuzena byla horlivost věřících a
mnozí přicházeli, aby uctili obraz.

Rovněž v ekstasi dala jí Panna Maria
modlitbu následující:

„Klečím u nohou tvých, Královno
nebeská, & uctívám tě s hlubokou
pokorou a vyznávám, že jsi dcera
Boha Otce, Matka věčného Slova,
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nevěsta Ducha svatého; tys klenotnice
i rozdavatelka jeho smilovánl. Tvé
srdce nejčistší je plno milosrdenství,
dobroty a lásky pro hřišníky a proto
tě právem zoveme Matkou milosr—
denství. Proto přicházím s velkou dů
věrou k tobě, matko milovaná; stojím
v zármutku a úzkosti před tebou; rač
ukázati, jak mne miluješ, když mi dáš
milost, o kterou prosim, pokud se ne—
protiví tvé svaté vůli a spáse mé
duše. Prosim vroucně, obrat své nej
čistší zrakyna mne a na všecky. kteří
se zvláště poroučeli mým modlitbám.
Viz, jak krutě bojují tělo, svět i satan
proti duším, a kolik je těch, kteříhynou.

Pomni, o nejdobrotivější Matko, že
jsme všichni dítkami tvými, vykoupe
nými drahou krví tvého jediného Syna.
Přimluv se za mne u nejsvětější Trojice,
aby mi udělila milost, bych pře—
máhal vždycky ďábla, svět i zlé ná
ruživosti svoje; onu milost, kterou
spravedliví se posvěcují, hříšníci se
obracejí, bludy rozptylují, nevěřící
osvěcují a židé se obracejí.

Vypros mi, matko nejmilejší, tuto
milost, pro neskončenou dobrotu Nej
vyššího, pro zásluhy tvého nejsvětěj
šího Syna, pro mléko, kterés mu dá
vala, pro oddanost, kterous'mu slou
žila, pro slzy, kterés prolévala, pro
převeliké bolesti, kterés vytrpěla při
jeho nejsv. umučení. Vypros mi vel
kou milost, aby celý svět tvořil jeden
lid a jednu církev, která by ctila a
velebila nejsv. Trojici a tebe, naši
prostředníci. Kéž se mi dostane této
milosti všemohoucností Otce, moudro
sti Syna a sílou Ducha svatého. Amen.

Matko, viz velké nebezpečí tvých

ditek; matko, ty můžeš všecko, měj
útrpnost s námil Panno mocná, oroduj
za nás. Zdrávas Maria (třikrát).

Věčný Otče, rozmnož v srdci věří
cích úctu Panny Marie, tvé dceryx

Věčný Synu, rozmnož v srdcích vě
řících úctu Panny Marie, tvé Matky.

Věčný Duše svatý, rozmnož v
srdcích věřících úctu Panny Marie,
tvé nevěsty. _Sláva Otci . . .

„Zavedl jsem tuto modlitbu“, vy—
pravuje kardinál Pedicini, „sám k sva
tému Otci Piu VII., jenž dne 6. března
1809 udělil vzácné odpustky. Byla
vytisknuta pod jménem některých zbož
ných osob, protože Anna Maria ne
chtěla býti jmenována, a šířila se po
celé Italii až knejzazším koncům kře
sfanstvaý“

Takto odměnila Královna nebeská
dětskou důvěru své služebnice a dala
ji nápadné důkazy své zvláštní lásky.

Vedle Matky Boží měla Anna Maria
i anděly za přátele a ochránce.

Archanděle Michaele, Gabriele a
Raiaele ctila velice; jeji anděl strážce
ukázal se ji někdy a pomáhal ji v
pracích domácích, a starostech rodin
ných.

Sv. josefa zvolila si za předního
ochránce a postila se jemu k poctě
každou středu; ctila sv. apoštoly Petra
a Pavla, kteří víru v Římě kázali a
svou krví zpečetili. Pak přijdou sv.
Filip Neri, jehož hrob často navště
vovaly sv. František z Pauly, sv. Alois
zGonzagy, sv. Filomena a jiní. Každý
večer po růženci, který se modlívala
s dítkami,vzývala tyto svaté a dopo
ručovala se jejich přímluvě.

(Pokrač.)

W
A. M. Kadlčák ová:

Večer v lese.

Zda znáte krásný, tichý les.
když soumrak v kraj se vkládá,

Když temně šumí vítr tam
a chlad se všech stran duje,

když zmlká ptactva zpěv a ples duch v Iesatichý spěchá chrám
a noci sen tam padá? a Boha oslavuje.
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Když rosa padá s nebička
a usínaji květy,
když zatemní se cestička
a houká sýček kletý?

A srdce v hrudi neboli
a velká smutná duše,
vždyt lesa chrám ji chlácholl
a žal s ní v dálku kluše.

Tam večer spěchej do lesa,
kdo bolest v duši máš,
tam radostně ti zaplesá
& žaíů všech se zhostíšl

TW?

Různé

„jděte do celého světa, učte
všecky národy“. Dvacet osm semi
narístů Propagandy předneslo před
sv. Otcem proslovy v dvaceti osmi
různých řečich: vlatinské, francouzské,
rumunské, vsanskritu, kurdské, řecké,
albánské, irské, gaelsko-škotské, ně
mecké, anglické, nizozemské, dánské,
norské, ruské, hebrejské, syrské, arab
ské, ethiopské, georgijské, tamulské,

_,mal„aborské madarske, finské, japon
fž“ské, annamitské a italské. Proslovy

střídaly se se zpěvy různých národů.
V závěrečné allokucí promluvil sv.
Otec o tom, kterak soulad všech řeči
v chvále Boží zobrazuje katolicitu
Církve a opěvuje všeobecnost vy
.koupeni.

V katolických misiích je činno dle
poslední statistiky celkem 14.316 misi
onářů. Zájem o misie v katolických
zemích v poslední době vzrůstá. Za
jímavé je, že mezi misionáři co se
početnosti týká jsou na prvém místě
staré řády, které tak věrně plní své
poslání. Františkáni maji nejvíc misi
onářů (2549), za nimi následují jesuité
(1879), kapucíni (1056), lazaristé (650),
redemptoristě (575), dominikáni (500),
oblati (440), salesiáni (407) a ostatní
novější řády misijní. Při 900 milionech
pohanů však i tento jinak dosti vysoký
počet katolických misionářů je nízký
a stále platí tu slovo Kristovo: Proste
Pána žni, aby poslal dělníky na viníci
svou.

zprávy.
Kříže do nemocnic. Dne 3. dubna

1923 byly za 'slavnostních obřadů
v kapli polikliniky v ímě posvěceny
kříže, jež určeny byly k zavěseni na
chodbách a v síních nemocnic. „Gi
ornale di Roma“ k tomu poznamenává:
„Díky energickému nařízení vlády
Mussoliniho budou tedy po školách
s větším ještě právem i nemocnice
míti opět symbol bolesti a lásky.“
Obřad byl také proto zvlášť význam
ným, že kříže neměly na poliklinice
mista od jejího založení, tedy po 27
let. —- Kdy najde i Československo
svého Mussoliniho?

„Aj, my jsme opustili všecko“.
Tak mohou se sv. Petrem mluviti katol.
misionáři v pohanských zemích. Aproto
mívají větší úspěch, než misionáři pro
testantští. Francouzský časopis pro
katol. misie vypravuje z Ciny: „jeden
ze tří protestantských pastorů, kteří“
v Ta-m-ing fu dělají konkurenci Církvi
katolické, umřel, byv potrkán od svého
býka. jeho ovečky o něm vypravovaly:
„Ze 100 dílů jeho náklonnosxi náleželo
50 jeho ženě, 30 jeho kravám, 15 jeho
topolům a zbytekjeho věřícím.“ Zajisté,
není to žádný hřích, jíti do Ameriky
neb do Číny, pěstovat tam dobytek,
prodávat mléko a umřít rohem býka.
Ale kdo chce býti apoštolem, má jiné
starosti.

Co jde nejlépe na odbyt? jest to
bible, již za loňský rok bylo rozšířeno
po světě 30 milionů exemplářů. Tři
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čtvrtě tohoto počtu připadají na biblické
společnosti a jsou z části rozdávány
darmo; jedna čtvrtina pak, totiž
7,500.000výtisků, rozprodává se ročně
v knihkupecke'm obchodě. Zpráva novo
yorské Biblické společnosti pozname
nává, že celkový prodej 10 nejoblíbe
nějších knih za poslední desetiletí nečiní
ani třetinu biblí do roka rozšířených.
Počet řeči a nářečí, do nichž bible již
jest přeložena, dosahuje 600, z nichž
_200připadá na jazyky africké a tolikéž
na asijské; australských a oceánských
_řečí zastoupeno jest 100, evropských
50 a amerických 40. Jak nepatrnými
jeví se proti tomu knihy tak rozšířené
jako „Chata strýce Toma“, jež byla
přeložena do 23 jazyků a „Cesta pout
nikova“, jež má čtenáře ve 40 řečích.
Kromě vydání již 12 různých textů
v typech pro slepce, novoyorská Spo
lečnost pak vydává bibli s universál
ními typy pro slepce všech národností
pod jménem Revised Braille Grade ] %.
První věc, které se dostává přistěho
valcům na půdě americké, jest bible
darovaná Biblickou společnosti.

Legionář Froidevaux — vzor
trpělivosti. Byl vyučen švýcarským
hodinářem. Když mu bylo 18 let,
vstoupil do cizinecké legie. Vedl do
brodružný život v Alžíru, v Maroku,
vTonkinu. Tu při práci zadřel si pod
nehet bambusovou třísku a otrávil si
krev jakousi sněti. Před deseti lety
začalo jeho utrpenía není ještě skon
čeno. Ležel 47krát na stole operačním.
Kus po kusu byly mu odňaty obě
nohy, pak prsty, pak ruce, pak obě
předloktí. A při tom si zachoval i ve
selou mysl a tvrdí: „ ivot je krásný,
musíme se ho držeti.“ Byl jmenován
rytířem čestné legie.

Apoštolská administratura vHor
ním Slezsku. Horní Slezsko, které
připadlo Polsku, jest kraj čistě prů
myslový. Má 1,100.000 katolíků, kteří
mají 144 far a 15 dekanátů. Protestantů
je 100.000; jsou to zámožní rolníci.
Katolická část je v počtu 600.000 čistě
dělnická, ostatní jsou malorolnici na
venkově. Apoštolským administrátorem

je salesián dr. Augustin Hlond, který
pochází z Horního Slezska, ale již
mnoho let zdržuje se ve Vídni. Sv.
Stolicí byl vyhlédnut proto, že má
patřičnou neutralitu k oběma národ- .
nostem, již žiji nyní v dosti napjatém
poměru. Ukolem apoštolského admi
nistrátora bude nyní pacifikovati zemi.
Za tim'účelem musí se kněžstvo obou
národností zříci politické agitace a vě
novati se vnitřní pastoraci. Celý ten
kraj nemá žádné organisace mládeže,
proto prvním úkolem administrátorovy
činnosti bude pr ;vésti organisaci mlá—
deže a postarati se o vyučování ná
boženství ve školách. Posud dle prus
kého zákona vyučovali náboženství
učitelé, nyní se jim nechce dotoho,
proto musejí to kněží převzíti. Má tedy
apoštolská administratura v Horním
Slezsku dosti úkolů do budoucnosti.

Mussolini není svobodným zed
nářem. je všeobecně známo, že ve
státech evropských rozhoduje zednář
stvo. Je také známo, že zednářstvo
první uznalo náš stát a dra Masaryka
za presidenta, poněvadž on i jeho po
mocníci jsou členy lóži zednářských.
V ltalii dnes tomu tak není. Fascismus
není ve spojení se zednáři a Musso
lini jest proti nim. Italští zednáři, když
viděli, že Mussolini nabývá vrchu, hned
se k němu tlačili. Tak velmistr římské
lóže velmi srdečně mu ruku tiskl, když
vtáhl Mussolini do íma. Dr. Torri
giani, velmistr italských lóží, poslal
mu hned velkou gratulaci, ale Mussolini
nesedl na lep. jemu oddaný list „Idea
Nazionale“ přinesl 5. listopadu 1922
článek proti zednářstvu, v němž do
kazuje zednářům italským, že nebyli
a nejsou národními a že zavinili celé
neštěstí Italie. jsme opravdu zvědaví,
zda tento směr Mussoliniho se dlouho
v Italii udrží proti zednářům, kteří do—
posud monarchie měnili iv republiky
a se státy čachrovali jako se starým
železem. Touto nebojácností protízed
nářskou nabývá Mussolini velké obliby
v Italii i za hranicemi.

Dar francouzského ministra vy
učování theologické fakultě v Praze
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a vOlomouci. Stykyfrancouzsko-české
jasně ukazuje velkodušný dar ministra
národní osvěty v Paříži, který poslal
na podzim 1922 theologické fakultě
v Praze 200 knih z oboru theologie
a filosofie. Tentýž dar obrdžela cyrilo
metodějská fakulta v Olomouci. Vě
decký svět francouzský je tedy ve styku
s,..našimi theologickými fakultami. To
by také mohlo působiti na naše vý
středníky, kteří ještě stále jsou pro
vyřazení theologické fakulty z univer
sity. Když francouzský ministr národní
osvěty, který jistě není „klerikál“, pošle
takový dar oběma našim fakultám, pak
z toho myslící člověk český musí usu
zovati, že theologické fakulty za hra
nicemi něco'ještě znamenají, proto je
nebudeme oddělovati od universit,
kam patří svým vznikem i spojitostí.
Bohoslovci naši budou jistě vděčni
francouzskému ministru za pěkný tento
dar, protože ve svých studiích budou
míti po ruce novou theologickou lite
raturu francouzskou, kterou by si jinak
nemohli opatřiti.

Morgan Pierpont u papeže. Svět
je celý zajímavý pro pozorovatele.
U nás se nemůže papeži přijíti na
jméno. Některým je každý věřící po
chopem íma! Americký miliardář
John Pierpont Morgan považuje si za
největší vyznamenání, když může býti
přijat od sv. Otce. Morgan vydal svým
nákladem sbírku fotografií rukopisů
koptických z 9. a 10. století. Sbírka
bude obsahovati 57 svazků. Nyní vyšel
teprve první svazek ve 12 exemplářích,
z nichž první přinesl Morgan osobně
sv. Otci do Vatikánu. Morgana dopro
vázel profesor orientalista Hyvernat
z katol. university ve Washingtoně.
Sv. Otec poděkoval Morganovi za jeho
obětavost pro biblické a křesťanské
studie a jejich vydávánL jako dřívější
bibliotekář v Římě, sám se o dílo velmi
zajímal a jako odborník dovede oceniti
velký podnik Morganův. Tedy Morgan
jde k papeži a nese mu dar ohromné
literární ceny. U nás však se bude dále

ímu i papeži nadávati. To asi proto,
že jsme národem humanitním, .jak se

stále tvrdí. Neškodilo by trochu se
nad tím zjevem zamysliti.

Náboženství ve školách italských
bude vyučováno a sice osobami schop
nými a bude tvoříti podstatnou část
výchovy mládeže. jeden bod však zů
stává rodičům: žádati za sproštění
vyučováni. Toho ovšem bude se do
máhati velice nepatrná část rodičů,
stojících nějak pod vlivem svobodného
zednářstva.

Křesťanská archeologie měla
slavný den v konsistorni síni vatikán
ské při stoleté památce narozenin Jana
Bapt. De Rossi. Pius XI., přijímaje pa
mátník Archeologické Akademie o zá
sluhách De Rossiho, použil krásných
slov na jeho chválu: jako velikého
a věrného syna církve, země, víry a
vědy.

Korunovace milostného marián
ského obrazu ve Švýcarsku. V létě
letošiho roku bude starodávný milostný
obraz Naší Milé Pani z Bourguillonu,
„ochránkyně víry“, biskupem ženev
ským msgrem Bessonem slavnostně
korunován. Od 30. června do 2. čer
vence bude ve všech farních kostelech
kantonu fryburského slavnostní tri
duum. 2. července bude korunovace.

Ulice Pia X. v Benátkách. Benát
čané nezapomněli na svého „svatého
papeže'f, jenž byl u nich devět let
patriarchou. Chtěli, by uctili památku
jeho, některou ulici svého města ozna
čiti jménem Pia X. Ale v Benátkách
není nových ulic. Našli tedy uličku
dosud bezejmennou, vedoucí zCampo
do Bartolomeo du Rialto a nazvali ji
Palizzata Pio X.

(Zasla'no).
Duchovní cvičení svatého Ignáce

z Loyoly. Díl ll. návod k rozjímavé
modlitbě. Na sv. Hostýně na Moravě.
Podává jaroslav Ovečka T. ]. Po dílu
1. tohoto výborného díla duchovního
vydáno pokračování, ač tato knížka
jest též samostatná. Poučuje o roz
jímání, v čem záleží, pak o nazírání,
v trojím způsobě modlení, o vnitřní
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modlitbě afektivní. Doklady ze života
svatých. Knížka tato je velmi dobrá
pomůcka těm, kteří duchovní život
vedou, nebo začínají se cvičiti v du
chovním životě. Proto ji vřele dopo
ručujeme všem přátelům duchovního
života.

Em. Žák: „Řeči o Nejsv. Srdci
Páně“. V. Kotrba v Praze 11. 198,
cena Kč 250. Obsah: ]. Původ a
význam úcty Nejsv. srdce Páně. ll. Mi

lující srdce Kristovo. lll. Rozbolněné
srdce Kristovo. Nová publikace pil
ného našeho konferenciera přináší tři
řečí krátké, průhledné, ale logicky
určitý cíl sledující řečí, které snášejí .
léky pro zraněnou duši věřící, jak
z říše nadpřirozené, tak i filosofie,
poesie a umění. Jsme přesvědčeni, že
naši kazatelé po nové Žákově knížce
s radostí sáhnou & že jim výborně
poslouží. Doporučujeme!

Obětování denního úmyslu.

Pane %ežíši Kristel Ve spojení s božským úmyslem, za kte 'm Ty sám nazeminejsv. rdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. vátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě celý
dnešní den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(ic), za příkladem nejsv.
Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky,
všeliké city a žádostí, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou
za den, Lev Vlll. S. Congr. lndulg. 12.prosince 1885. Díec. kurenda brn. 1886 č. l l).

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
za povolání ke stavu rnisionářskému a na všechny úmysly,
jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu
modlitby.

Pane Ježíši, zastříž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otcel Srdce
Ježíše a Marie! Zachraň církev, vlast naši a národ náš československýl O sladké
Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

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

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

Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!
Heslo apoštolské:Pane, pošli dělníky na vinici svoul
Úmysl v srpnu 1923: Katolíčtí spisovatelé.

Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.LAMAAMMMMAMMMMMAAAAAMAMMMMMMMMM
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ŠKOLA
BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ

RočLvu.j BRNO,LSRPEN 1923. | čmLos
O Srdce Ježíše, ty šípy lásky svojí jen hojně vysilej sem do rodiny svoji,“at sluhů Tvých

se ztráví jimi hrud, Ty Srdce Páně naší láskou bud l

Katoličtí spisovatelé.
(Hlavní úmysl.)

ježíš Kristus dal apoštolům rozkaz,
aby šli do celého světa a učili všecky
národy, aby kázali evangelium všemu
stvoření, což oni též rádi a ochotně
konali. Ale byvše vybídnuti a okol
nostmi donuceni také nám sepsali sv.
evangelia jako sv. Matouš, Marek,
Lukáš a jan. Ano i listy psali obcím
křesťanským, aby nově na víru obrá—
cené ve víře utvrdili. Tak psal svatý
Petr 2 listy, sv. Pavel 14 listů, svatý
jakub 1 list, sv. Jan 3 a sv. juda
Tadeáš ]. Kromě toho napsal svatý
Lukáš skutky apoštolské. Po svatých
apoštolech byli to opět sv. Otcové
prvnich století jako sv. Ambrož, sv.
Jeroným, sv. Augustin, sv. ehoř Ve—
liký a na východě sv. Athanáš, sv.
Basil, sv. ehoř Nazionský, sv. Jan
Zlatoústý, jejichž spisy mají až dosud
cenu nevyrovnatelnou. Knim se druží
církevní spisovatel Tertulian. V po
zdější době vzbudil Bůh jiné nadšené
spisovatelebohoslovné jako sv.Tomáše
Aquinského a jiné, kteří pravdu sv. víry
objasňovali a statečně hájili proti
povstávajícím bludům, nebo spisovali
dějiny cirkve sv. nebo psali knihy
v duchovním životě a naváděli věřící
ke ctnostnému životu. Těchto je řada
veliká. Důkazem toho je ohromné
množství knih. Ale i nejnovější doba

může se honositi zvučnými jmény
katolických spisovatelů ve všech obo
rech vědy a umění, čehož důkazem
je veliké množství nových knih a
časopisů v duchu křesťanském sepsa
ných. Třeba k tomu přičísti též knihy
a časopisy zábavné, kteréž poučují a
zušlechtuji mysl i srdce svých čtenářů
a bojují proti různým knihám & spi
sům víře a mravům křesťanským ne
přátelským. Všichni tito katoličtí pra
covníci a spisovatelé zasluhují nejen
chvály, ale také aby pojati byli do
modliteb členů Apoštolátu modlitby.
již sv._ Pavel dovolává se takové
modlitby v I. listu k Timoteovi, an
piše: „Prosím pak především, aby
činěny byly prosby, modlitby, žádosti,
díků činění za všecky lidí, za krále
i za všecky, kteří jsou ve vysokých
úřadech postaveni, abychom pokojný
a tichý život vedli, ve vší pobožnosti
a čistotě.“ Z modliteb našich nemáme
tedy nikoho vylučovati, ani přátele ani
nepřátete a tedy ani naše katolické
spisovatele, jimž za patrona ustanovil
sv. Otec Pius Xl. svatého Františka
Saleského.

Práce spisovatelská není tak snadná,
jak by si mnohý myslil. Ke spisova
telství je potřeba nadání, vzdělání &
pilně práce na př. při vydávání novin
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deníků. Má-li býti práce cenná a
poctivá, je k tomu potřeba veliké píle
a ustavičného sebevzdělávání a mnoho
studií, zejména ve vědeckém odboru.
Co se týká katolických spisovatelů,
mají čerpat sílu a nadšení v modlitbě,
ve svatém přijímání a v pobožnosti
k Duchu sv. Tak nabývají ducha Kri
stova,který je uvádí do vnitemého ži
vota ato života čistého, pokorného a na
zkušenosti bohatého. Tímto prostřed
kem totiž modlitbou, chce býti Apoštolát
modlitby katolickým spisovatelům ná
pomocen. Modlitba urovnává naše
touhy a vede mysl silou svou k ží"
votu asketickému. Modlitba, účast
mající na životě liturgickém v církvi,
uvádí do hloubky duchovního života.
Modlitba rozjímavá v duchovních
cvičeních očišťuje a k Bohu přibližuje.
Modlitba častá a denní urovnává práce
a povinnosti každodenní. Modlitba,
kterou vnikáme do tajů života Krista
Pána, nás ubohé spojuje s Mistrem,
věčnou pravdou a neskončenou mou
drostí. Modlitba, která nás pojí se
všemi bratry, přátely Božími, rozlévá

se do všech úhlů světa, proniká ke
svatým v nebi, působí i na ty, kteří
po pravdě a dokonalosti touží & vy
prošuje jim milost obrácení na víru
katolickou Slovem modlitba oživuje
veškeré smýšlení, jednání a řídí všecky
práce naše tělesné i duchovní. Kdo
nedbá tohoto prostředku mocného,
nebude také po křesťansku psáti a
nečítá se mezi katolické spisovatele.
Všichni katoličtí Spisovatelé jistě se
také modlí a život Svůj zařizují podle
zásad učení Kristova; jsou celými
katolickými křesťany. Za doby naší,
kdy nevěrci zaplavují svými bezbož
nými spisy celý svět, tím více si mu
síme vážiti našich katolických spiso
vatelů a obhájců víry a mravů křes
ťanských; tím více máme se za ně
modliti, aby Bůh žehnal pracím jejich
pro čest a slávu Boží a pro záchranu
duší nesmrtelných. Prosme tedy božské
Srdce Páně, aby vzbudilo hojný počet
takových bojovníků, kteří svou věr
ností aprávem hájí zájmy Boží, církve
sv. a katolického lidu.

W"
Marie Tesařova .

Tvojí stopou.
Tvou stopou, Kriste drahý,
zdobenou rudým květem,
chci jíti odhodlaně
a k nebi spěti letem.

Když trnitá ta cesta
zdát těžkou se mi bude,
pod kříž Tvůj, Pane, půjdu,
ten kyne všem a všude.

A byť i chladno v srdci
a v duši smutno bylo,
to Srdce Tvoje zlaté
mi sluncem zazářilo.

() sladký, drahý Kriste,
když Tys mé duše hostem,

pak bohatství mám celé
a nebe v srdci prostém.

Pak jistě půjdu cestou,
byt úskalím i vedla
mi nová naděj září,
jež v duši již již bledla.

W
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Nejčistší Srdce
Napsal Msgr. Dr.

Úvodem.

V časopise, který má býti čtenářům
„Školou Božského Srdce Páně“, nesmí
chybíti návod k úctě nejčistšího Srdce
Marie Panny. ]estíf Srdce Marie Panny

[Srdci ]ežíšovu nejblíže, jsouc nej
dokon'alejším jeho zrcadlem i obrazem.

Obraz Srdce Panny Marie.
Křesťanské umění rádo připojuje

jednotlivým světcům zvláštní znamení,
jež jsou čímsi význačným z jejich
života. Tak dává sv. Josefu do rukou
čistou lilii, sv. Petru klíč, sv. Pavlu
meč, kterým byl stat, sv. Cyrillu a
Methoději kříž a knihu, protože při
nesli nám s křížem i písmo a pod.
Nejčistší Srdce Marie Panny maluje
se probodené mečem a věnčené rů
žemi. Meč připomíná dle slov zbož
ného Símeona v chrámě bolestí Marie
Panny, růže pak ctnosti a radosti
jejího života.

Písmo svaté.

již Písmo svaté mluví o nejčistším
Srdci Marie Panny. Na 2 místech do
čítáme se o něm v evangeliu sv. Lu
káše. Vykládá, kterak „Maria za—
chovávala v srdci slova“ (2, 19),pro
nesená anděly a pastýřípři narození
Páně; totéž pronáší sv. evangelista
o Marii, když vyložil návštěvu 121etého
ježíše ve chrámu, jak nalezen byl
Marii a Josefem; čteme tam rovněž:
„Matka jeho uchovávala všechna
slova ta v srdci svém“ (2, 51).

Předmět.

Předmětem úcty je dle církevního
učení „nejčistší srdce“ Marie Panny,
Matky ježíše Krista, její skutečné,
živé Srdce, jako přirozený symbol její
čisté snahy, zvláště pak nejčistější
ohnivé lásky k Bohu a lidem. jako

Marie Panny.
Rudolf Z h á n ěl.

nelze odděliti matky od dítěte, po
dobně přirozeně souvisí úcta Srdce
Mariina s úctou Srdce Ježíšova. Svaté
neposkvrněné čisté srdce Marie Panny
je největším a nejpodivuhodnějším
dílem Božím, jest nejvzácnějším vý
tvorem božské všemohoucnosti, mou
drosti, dobroty, lásky a milosrdenství,
dokonalejší nad slunce, měsíc, hvězdy,
nad andělyi lidí, nad nebesa, „nebot
vše, co není Bůh, je menší než Maria“,
dí svatý Anselm.

Dějiny.

Nejčistší Srdce Marie Panny viděli
již v duchu proroci starozákonní a
oslavovali je nejkrásnějšími obrazy
i proroctvími. Srdce Mariino pozdravil
anděl Gabriel a nazval „milostí plným“,
Alžběta pak pozdravila a nazvala je
„požehnaným mezi všemi panenskými
& mateřskými srdci“. Srdce Mariino
oslavovala vždy církev jako předmět
zvláštní záliby a milosti Nejsvětější
Trojice, jako střed všech srdcí dobré
vůle.

Dějiny úcty nejčistšího Srdce Marie
Panny podobají se v mnohém dějinám
úcty nejsvětějšího Srdce Pána ]ežíše.
První stopy a počátky nalézáme již
v Písmě svatém i v křesťanském staro
věku, pozuěji zcela jasně o Srdci
Mariině promlouvali svatí Otcové a
učitelé církevní, zvlášt“ svatý Bern
hardýn Senenský a ctihodný Beda,
jejichž úryvky se čtou v kněžských
modlitbách na svátek nejčistšího Srdce
Marie Panny.
. Slaví pak se svátek nejčistšího Srdce
Mariina někde na 3. neděli po sv.
Duchu, t. j. totiž neděle po svátku
nejsvětějšího Srdce Páně, jinde pak
na neděli po NanebevzetíMaríe Panny.
Pro některé kraje a řády dovolila
církev zvláštní formuláře duchovních
hodinek a mše sv.
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Účel a užitek.

Účelem úcty nejčistšího Srdce Marie
Panny je jenom prohloubení Marian
ské úcty vůbec, nýbrž má se v nás
zvláště vzbuzovati a rozmnožovati dů
věra v její lásku, předvéstí její vzácné
ctnosti, rozníti horlivost, následovati
ctnosti jejího Srdce. Za tím účelem
zřizují se také bratrstva nejčistšího
Srdce Marie Panny.

Svatý Otec Pius IX., — o jehož
svatořečení se právě nyni vyjednává,
— nazval úctu Srdce Marie Panny
„nebeskou myšlenkou“l Ano, je to
právě tak nebesky vnuknutá myšlenka,
jako ji promluvila ona žena z lidu za
čaaů Spasitelových; slyšic totiž vzácná
slova božského Ježíše, volala nahlas
a blahoslavila před celým shromáždě

ným lidem tu, která byla hodna státi
se Matkou Jeho, jej v klíně svém
nositi a Jemu služby lásky mateřské
prokazovatí -— —

Ucta nejsvětějšího Srdce Páně je
v pravdě dílem Božím a nebesky
vnuknutou myšlenkou. Ctěme proto
i my upřímně nejčistší Srdce Mariino!

Církevní krásná modlitba k nej
čistšímu srdci M. P. zní:

Všemohoucí věčný Bože, jenž jsi
připravil v Srdci blahoslavené Marie
Panny důstojný příbytek Ducha sva—
tého, uděl nám, abychom ctíce nej
čistší Srdce toto myslí zbožnou, mohli
žíti dle Srdce Tvého, skrze Pána na
“šeho Ježíše Krista, Syna Tvého, v jed
notě téhož Ducha svatého na věky
věkův. Amen.

“Wl

Obřady.
Napsal Jarolím St. Pavlík.

Spasitel náš Ježíš Kristus byl by
mohl hluchoněmého jednoduchým způ
sobem uzdraviti. Mohl naň jenom ruku
položíti anebo říci: Chci, abys slyšel
amluvill Ale on toho neučinil, ale pro
táhl uzdravení, používaje zvláštních ob
řadů. On zavedl hluchoněmého stranou,
vložil prsty do jeho uší, poslinil jeho
jazyk, vzdechl a zvolal konečně: Eífeta,
otevři sel Proč to všechno? Proč jej
hned neuzdravil? Mohli bychom se
tu z téhož. důvodu tázati: Proč Pán
Bůh svět naráz nestvořil? Proč si vzal
k tomu čas? Plných šest dní, znichž
každý možná trval miliony let? Pro
tože Pán Bůh není jenom všemocný,
ale i nejvýš moudrý. Co on činí, má
vždycky svou dobrou příčinu. Též je
i ve svém jednání úplně svobodným,
jak on to a ono zařídí, tak to musí
býti.

Spasitel použil při uzdravení hlu
choněmého jistých obřadů, zevnějších
znamení a činů, jež měly něco zna.

menati, co se více duše týká! Pojal
jej stranou, aby nezpůsobil pozornost
a lidé jej nechválili; proto mu i za
kázal, zprávu o svém uzdravení roz
šiřovati. Do uší vložil mu své prsty,
aby ted slyšel nejen co lidé mluví,
ale i co Spasitel káže, a v něho
uvěřil. On poslinil jazyk jeho, aby jej
posvětil; on měl budoucně jméno Je
žíšovo zvěstovati a svatou hostii po
žívati. Spasitel pohlédl vzhůru, z tam
odsud přichází všeliká pomoc a spása.
On vzdyclíl, jako kdyby chtěl říci: Kéž
by jen uzdravený sluchu a řeči k hře
šení nezneužívall Konečně, řekl : Otevři
sel Otevři své uší k poslouchání na
uky Spasitelovy, otevři svá ústa ke
chvále Boží, otevři své srdce k víře
a lásce Boha.

Tyto obřady měly však ještě jiný
význam: ony znábožňovaly jduchovní
vyléčení, uzdravení duše svatými svá
tustmi, zvláště svátostí křtu a pokání.
Při svátosti křtu používá církev po
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dobných obřadů. Křtěnce zavedou
kmotři stranou kostela, do předsíně
nějaké, on ještě nepatří do společnosti
církve. Ti, co hluchoněmého přivedli,
prosili Pána, aby jej uzdravil; kmotři
přinesou dítě s prosbou, aby-je kněz
pokřtil. Tento vkládá dítěti svěcenou
sůl na jazyk, aby mu božské věci
chutnaly, aby měl na nich zálibu.
Kněz omočí slinou svůj palec a do
tkne se jím uší “křtěnce, a praví:
Efleta, otevři se! totiž slovu Božímu,
a nosu, pravě: K příjemné vůnil Abys
teď vůni ctnostného a svatého života
kolem sebe rozšiřoval. Jazyk, jejž
satan dosud držel jakoby uvázaný, má
se teď uvolnití ke chvále Boží a ucho
má naslouchati hlasu pravdy.

Ve svátosti pokání bývá člověk
z duchovních neduhů vyléčen;
toto vyléčení děje“ se stranou mezi
čtyřma očima, totiž ve zpovědnici, a
zde se jedná o uši a 0 jazyk,jež jsou
při tom činné: jazyk kajícníka zpo—
vídá se z hříchů, uši kněze zpovědi
naslouchají; jazyk kněze udílí kajíc
níku napomenutí a rozhřešení; uši
tohoto slyší potěšné slovo: Ego te
absolvo, já tě rozhřešujil Teď se mu
otvírá nebe jako při křtu svatém.

Při každé svátosti používá církev
jistých ceremonií neboli obřadů, i při
mši svaté, a jiných církevních funkcích.
Protestanté bezmála všecky obřady
odstranili jako zbytečný balast. Pro
testantská bohoslužba je tak jedno
duchou, že jednodušší již nemůže býti;
pozůstává z kázání (kázání je hlavní
věcí), zpěvu a modlitby, mimořádné
k tomu ještě večeře (přijímání). V naší
víře je mnoho obřadů, i u schismatic
kých křesťanů.

Jsou obřady nutné? Nevyhnutelně
nutné nejsou, v případě nouze udělují
se svátosti bez obřadů. Ale zbytečné
nejsou, nýbrž velmi“ dobré, užitečné,
poučné. Kdyby byly zbytečné, byl by
je Pán Bůh pro židovskou bohosluž
bu nenařídil. V židovské bohoslužbě
bylo mnoho obřadů, Pán Bůh je se
stavil až do nejmenšího. Fariseové je
na vlas zachovávali, ale bohužel byli

v důležitých věcech lehkomyslní; ome—
zili se jenom na to zevnější, aniž by
vnikli do ducha zákona. Platilo o nich:
Tento lid ctí mne rty, ale srdce jejich
je daleko ode mne.

Křesťanské náboženství nesmí zů
stati pozadu za židovským._ Mnohé
obřady starozákonní převzány tudíž
i do novozkákonní bohoslužby, jako
na příklad obzvláštní bohoslužebné
šaty, kadidlo, svěcená voda, sůl, světla,
mazání olejem. Starokřesťanská boho
služba byla ovšem mnohem jedno
dušší než nynější, časy byly ke ko
nání slavných bohoslužeb nepříznivy,
ale bez obřadů též nebyla.

Obřady dělají bohoslužbu krásnou
a slavnou; ony poutají nejen oko a
ucho, ale i srdce, líbí se každému a
účinkují na cit tak,že mnozí jinověrci
se začínají o katolické náboženství za
jímati, po pravdě pátrají a konečně
se k naší víře přidají.

Obřady mají pěkný význam; ony
jsou nejlepším poučením otom, co
se při mši sv., při svátostech a svá
tostinách děje a vůbec co patří ke
katolické víře. Cim je mše svatá, se
známe nejlépe z jejich obřadů; co
působí svátost křtu, vidíme jasně na
obřadech křestních. Jakou právomoc
má kněz, ukazují názorně ceremonie
při svěcení na kněžství. Co snoubenci
berou na sebe, je krásně znázorněno
při obřadech sdavkových či svateb
ních. Člověk není žádnou čistě "du
chovní bytostí, on má i tělo; on by
rád všude něco viděl, něco slyšel,
něco mluvil; pak nechá na sebe věc
působití. Ceremonie jsou již samy o
sobě mocným kázáním, jež mluví
k srdci.

Obřady vzbuzují v nás patřičnou
náladu, buď truchlivou nebo radostno a,
na příklad popelec, obřadypašijového
týdne, průvod božitělový a jiné. 10?
věk se docela vžije do církevního času
a nechá jej na sebe účinkovati. Jak
zcela jinak prožijeme svatopostní čas
než evangelíci, kteří ve svém kostele
nevidí žádného rozdíluí_?
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I ty nejjednodušší obřady dávají
nám dobré poučení; tak ku příkladu
klečení znamená poklonu, člověk se
udělá malým před Bohem; sepnutí
r_ukou znamená sebranost myšlenek,
povznesení srdce k Bohu; bití v prsa,
že k vůli hříchům trest od Boha za
sluhujeme; pokropení svěcenou vodou,
že máme lítostí srdce svě od všed
ních hříchů očistítí, anebo že chce
nám Bůh rosu milosti a požehnání na
nás seslati.

Ba opravdu, obřady jsou něco pěk
ného a povzbuzujícího; i slušnost
v našem chování se k Bohu je vyža
duje. Už v obcování se Spolubližními
používáme jakýchsi obřadů ze sluš
nosti a zdvořilosti; sděláváme na př.
klobouk, pomáháme hostí při oblékání
a vysvlěkání, necháme jej jíti po pravé
straně, podáváme navštívenky atd.
U dvora dává se ještě větší pozor na
.etíkettu; dvorní obřady jsou dopodrob
na předepsány a musí býti zachová
vány, jsou u dvora úředníci, kteří při
slavnostech na vlas určí, co se má

všechno dělati a dávají pozor, aby
všecko souhlasilo. Zdaž-li se tedy
nepatří, i v obcování s nebeským
králem jistou etiketu zachovávati? .Za
jisté, sluší se a patří, abychom se tu
vzorně chovali. Pří chrámech kathe
drálních, kdež je více ceremonií, než
v jednoduchých kostelích, obzvláště
při mši biskupské a prelátské, je
ustanoven zvláštní ceremoniář, kněz
jeden, jenž všechno řídí.

Važme si církevních obřadů a dá—
vejme na ně bedlivě pozor; dejme si
práci, abychom jím rozuměli; pře
mýšlejme o tom, čtěme rádi o jejich
významu, poslouchejme, když se v ká
zání vykládají. Nechť si každý vezme
čas, co by mohl býti přítomen obřadům
pašijovým. Nejpěknějšl jsou obřady
na Bílou sobotu; právě ty jsou velmi
slabě nebo vůbec nenavštíveny, velko
noční svíci světí kněz obyčejně sám.
Oči naše at jsou otevřeny pro krásu
naší bohoslužby, jazyk náš necht při
ní chválí Pána Boha.

“W"

A. M. Kadlčákova:

V přírodě.

Do přírody každý den
prožít chodím lásky sen,
slunce hřeje, stkví se květ,
rájem zdá se celý svět.

Ptáci pějí na poli,
zpěv ten kolem hlaholí,
všude život, ruch a smích,
hledí na mne z žírných lích.

A má duše vesele
zpívá jako v kostele,
zpívá píseň o štěstí,
by mi přišlo vykvěsti.

Vykvésti mi jak ten květ,
jež se směje v létě v svět,
když jej slunka líbá zář,
v uzardělou, sličnou tvář.

Do přírody v Boží chrám
z dusných ulic pospíchám,
neb tam srdce okřeje
a i duše štastná je.

"W
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Odvrat a návrat k Bohu.
Úvaha ke svátku sv. Augustina. Podává Ignát Zháněl.

Odvrat od Boha. Ku nejzna—
menitějším spisům, které byly kdy na
psány, přináleži kniha „Vyznání“, již
napsal svatý Augustin. S podivuhod—
nou otevřeností popisuje, kterak blou
dil, odvrátil se cele od Boha, kterak
se vzpamatoval, hledal, našel pravdu
a navrátil se k Bohu. Z tohoto jeho
spisu lze také poznati příčiny, které
způsobily jeho odvrat od Boha. jejich
mnoho, povšimněme si nejvýznam
nějších.

Pocházelze smíšeného man—
želství. Otcem měl pohana Patri
cia, matkou mu byla svatá Monika.
Vliv otcův byl tak značný, že nedal
svého syna pokřtíti, čímž byl zbaven
mnohých milosti, jež poskytuje svátost
křtu. Tím bylo také znesnadněno vy
chováni synovo, který ukazoval již
od prvního mládí velké nadání. Otec
se staral o výchovu těla a chtěl míti
z něho řečníka, což bylo v oněch
dobách zvláštní povoláni.

Jako pohan hledal otec cíl výchovy
ve zdárnosti těla, proto sdělil matce
svá pozorování, že syn má se k světu
a užívá jeho rozkoší. Zdvojnásobila
své výstrahy a prosby, ale marně.
Neboť, jak sám vyznává syn, lichotilo
mu. že se zavděčil otci nekřesťanským
životem, což se mu též zamlouvalo.
již toto manželství čtvrtého století po
Kristu dokazuje, jak nebezpečna jsou
smíšená manželstva a že jedná naše
svatá církev docela správně, když před
nimi varuje, ba i je zakazuje.

Vyspěv věkem, navštěvoval Augustin
veřejné školy, v nichž byl zúčastněn
převrácené výchovy. Cteme
li ve „Vyznání“ popis tehdejších škol
& výchovy, kterou podávaly, vidíme,“
že- byly docela nevěrecké. V krásné
formě přednášeli učitelé nejohavnější
mravní učení, přímo naváděli ke zlému
a chválili je. áci byli krutě trestáni,
učinili-li chyby ve psaní, v počtech,
anebo v jiných vyučovacích předmě

tech, ale chybili-li proti mravnímu
zákonu, nikdo si toho nepovšiml,
ušli všemu trestu.

Bohužel děje se skoro stejně i
v našich dobách v některých'školách,
někteří učitelé starají se, aby oboha
tili se žáci vědomostmi, týkajícími se
prospěchu časného, ale o spásu duše,
o pravdy naši svaté víry, k níž žáci
přináležeji, nikdo z učitelů se nestará ;
ba mnohdy se podobá, že se snaží
všechnu lásku k učení Kristovu ze
srdce žáků vypuditi a učení toto uči—
nití srdci jejich nemilým, nijak se ne
zamlouvajícim.

Augustin vyšel ze škol jako výtečný
odborník, řečník, byl mužem vědy,
ale neměl žádné víry, byl nevěrcem,
byl pohanem jako jeho otec Patricius.

B u j n ý ž i v o t odvrátil Augustina
od Boha. Když vyrostl v mladého
muže, od svých šestnácti let užíval
rozkoší světských. Sám přiznává ve
svých „Vyznáních“, že odvracel se od
Boha stále více a více, padal hlouběji,
až ho ovládaly nezřízené, nečisté žá
dosti a skutky. Otec mlčky přihlížel,
jenom napomínal syna, aby měl vždy
pohotově lahodné vypracované řeči a
dovedl je tak přednésti, aby se zavděčil
posluchačům — což se mu i dařilo.

Bujnost, nečistota otrávily Augustina;
otravují až d0posud nejen jednotlivce,
nýbrž celé rodiny i osady. Kde se
nezachovává přísně šesté přikázání
Boží „nesesmilníš“, tam není ani kázně
ani bázně “Boží.

Matka Augustinova Monika jistě
činila, seč byla. Mnohdy se podobalo,
že_nabývá vlivu na srdce synovo,
ale když jásala a těšila se, že syn
se vzpamatuje, vždy opět pokazily
zlé společnosti. Bylya jsou
studní, z níž teče otrávená, znečištěná
voda, kdo z ní pije, zapomene na
dobré předsevzetí, na dobré úmysly,
upadá ve staré zlozvyky a hříchy.
Augustin s bolestí přiznává, že se
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mnohdy ve společnosti svých špatných
soudruhů vychloubal i ohavnostmí,
jichž se nedopustil, jež vylhal, aby se
zdál býti horším než byl.

Co platilo v dobách, v nichž žil
Augustin, platí až po dnešní den:
špatné společnosti jsou zkázou ctností
a dobrých mravů, nutno se jich varo
vati. Když se v nich ocifujeme nevě
douce jak, nezbývá než útěk, v něm
je záchrana.

Velkou pobídkou ke špatnostem
byl Augustinovi, jak sám vyznává,
špatný příklad, jejž viděl v diva d
lech, jež rád a pilně navštěvoval.
V nynější době jsou kromě divadla
zkázou nejen mládeže, nýbrž všech
lidí přečetná kina, jakož išpatná, ná
ruživá četba špatných, nemravných
románů, v nichž se velebí smyslnost,
líčí se barvami tak vábivými, že
ovládne obrazotvornost čtenářovu,který
pak věří, že hřích je krásný, jak se
to dočetl v těchto krásným slohem,
ale špatným obsahem oplývajících
knihách.

N á v r at k B 0 h u. Dvacetdevět
let žil Augustin, odvrácen od Boha,
nestaraje se o spásu duše své, ne
dbaje na napomenutí své zbožné
matky. Co Bůh slíbil (Luk. 11, 10)
vyplnilo se, Bůh vyslyšel zbožné mod
litby matčiny, Augustin se odvrátil od
světa a vrátil se k Bohu. Boží pro
zřetelnost vedla ho pomalu sice, ale
jistě na pravou cestu. Odešel ze své
otčiny, z města Karthago do Říma,
kde se doufal státi učitelem řečnictví.
Tu onemocněl. Ponejprv počal se
obírati jinými“ myšlenkami, napadlo
mu, co by se stalo sjeho duší, kdyby
zemřel? Přemýšlel o sobě, o svém
špatném životě.

Brzy znechutil se Augustinovi pobyt
v Římě, Boží prozřetelnost řídila kroky
jeho do Milána, kde biskupova! velký

velekněz sv. Am brož. Nabízelo se
tam Augustinovi místo učitele řečnictví,
radostně Spěchal a vrhl se nevědomky
do náruče svatého biskupa Ambrože.
Chtěje se zvelebiti ve svém oboru,
navštěvoval jeho kázání, ale pozne
náhla stal se z obdivovatele násle
dovník, milovník pravdy, již biskup
hlásal. Pochybnosti, jež měl o víře,
zmizely, marnotratný syn našel cestu,
po níž se vrátil k matce. Opatříl si
knihy jednající o naší svaté víře,
četl je velmi pilně a vytrvale. Sezná
mil se osobně s velkým biskupem
Ambrožem.

Milost Boží vydatně pomohla. Při
znává, že snad nejvice mu pomohlo
k návratu vyzvání „vezmi a čtí“, jež
uslyšel ze sousedního domu a jehož
uposlechl. Otevřel listy sv. Pavla a
hluboce dojat četl opět a opět v jeho
listě k Římanům (13, 13) vyzvání,
„jako ve dne poctivě choďme; ne v ho—
dování a v opilství, ne ve smilstvech
a nestydatostech, ne ve sváru a zá
visti, ale oblecte se v Pánu Ježíše
Krista, a nemějte péče o tělo podle
žádostí.“

Toto stalo se v září 386. Celou
zimu strávil Augustin v úkrytu, při
pravuje se na svatý křest, který při
jal na Boží Hod velikonoční následu
jícího roku v Miláně z rukou svatého
Ambrože.

Bůh nechce smrti hříšníka, ale aby
se obrátil od cest zlých a živ byl
(Ezech. 33,1). iďme se dle' napome
nutí,- kteréhosi učitele duchovního ži
vota, který praví: „Když jsi následo
val Augustina v jeho odvratu od Boha,
následuj ho iv jeho návratu k Bohu!“
Opakujme si často slova, jichž užíval
sv. Augustin pobízeje se k vytrvalosti
v dobrém: „Mohli-li oni a ony, proč
bys nemohl ty, Augustine ?“

W
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A.- M. Kadlčákova :

V letní večer.

Slunce se za hory sklání,
červánky naposled líbají zem,
tíchounké větérku vání
ovívá hlavinky květinkám všem.

Pod mezi křepelka volá
a v háji usíná znavený pták,
umdleni lidé jdou s pole,
po práci zmořený každý je tak.

Na nebi měsíček svítí
a západ červánky ozářen jest,
hlavinky níž sklání kvítí,
jež roste kolkolem klikatých cest.

Posvátné ticho je všude,
ba i ten vzduch je tak utichlý kol,
cvrček jen pod mezí hude,
zahání s duše všem smutek a bol.

A s oblak rosy chlad padá
na pole, sady, zahrady, háj,
tichá noc ve kraj se vkrádá,
v lese jen slavík pěje svou báj.

W
Z uvah o evangellu.

Napsal biskup Otakar P r o c h á z k a. — Autor. překlad B. K y s el é h o.

(Pokračování),

5. Ježíš zjevuje se Matce své.
a) Svatá Parma očekávala ]ežíše,

očekávala ho uvíře, vždyt pravil Pán:
vstanu z mrtvých. Toť slovo Boží, na
které následoval teď skutek Boží.
Zatím co dějí se veliké ty věci, čeká
milá máti ]ežíšova,čeká, věří,doufá a
modlí se. Modlitba její iest vroucí,
ze zraku září celá duše její, rty její
šeptají: „exsurge“, „exsurge“ '— vstaň,
vzejdí slunce mé, silo a radosti má!
Povstaň, probuď se; matka tvá bdí &
čeká; zkrat svaté její bdění! — Tak
i my stojíme před Bohem. Věříme ve
veliké, božské zjevení a očekáváme
skutky Boží; jemu se svěřujeme, naň
spoléháme s nadšenou oddaností. I
my tedy volejme, abychom vzbudili
Pána: Pane, vzbud moc svoua panují
Nechť zazáří pravda tvá a svítí duše
jarním, křísícím světlem obnoveného
křesťanství. My věříme, že i nyní, tu

mezi námi stvoříš svět nový. „Exsurge
Dominel“ Povstaň, Hospodinel

b) 1 Pán toužil po svaté Matce své,
sladký Pán zatoužil po nejsladší duši
Panny. Touží,-protože věrná mu zů
stalaivjeho mukách, protože ho mi
lovala i tehdy, když nebylo na něm
krásy a leposti; šla za ním po cestě
křížové a stála pod křížem. Takovou
duši naplňuje Pán útěchOu, s ní zapo
míná na vlastni bol a trní, sdílí s ní
slávu a moc svou a vlévá do ní vlastní
život svůj. Protož i já musím vytr
vat, stihne-liduši moji suchopár, po—
kleslost a rozladěnost, ano, v takových
chvílích mohu ukázati, že cením výše
Pána, nežli jeho útěchu, nežli sebe.

c) Tyto tužby svaté Parmy vyplnil
Syn. Zjevuje se jí v oslavené kráse
své a máti klesá na kolena a klaní
se Synu. O, jaká to blaženost Matky
Boží! Jak utěšená byla noc Božího
narození, tak sladké a skvělé jest
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jitro vzkříšení. ježíš vine k srdci
matku svou a v nezměrné hlubiny ra
dosti mění moře jeji bolesti. Ona
líbá rány ježíšovy a z nich dýchá
ohnivou, krásnou lásku duše své.
Vidí je, vrhá se na ně, rozplývá se,
odpočívá v nich. Ted již blaze jest,
dobře jest, milený Pane můj; blaze
mi, nebot blaze tobě; život tvůj jest
život můj; ty žiješ; Allelujal

Tot velikonoce Panny, jakých není
a nebylo. Tot radost, jaké může po
skytnouti jenom Bůh. „já budu radost
tvá i odplata“ — dí také jí —-„a když
tě obveselím, pocítiš, jakoby loutna
a harfa hrála ti v duši, „exsurge psal
terium et cithara“.

A tyto radosti svaté Panny sdílíme
v antifoně: Regina coeli. (Raduj se
nebes královno.)

6. Alleluja.
a) Srdcím, v nichž bytuje Duch

svatý, je třeba radosti. Radosti je po
třebí duším obtíženým křížem, duším
tesklivým a raněným, duším bojujícím
v krutých zápasech. Kde Bůh, tam i
radost a to proto, že radost znamená
silu, nevrlost pak slabotu. Radovati
se jest tolik, jako cítiti sílu života,
truchliti pak jest tolik, jako ochabo
vati. Proto také radost často dovede
uzdraviti, žal však přivádí churavost;
život jde ruku v ruce s veselosti a
rozmarem, smrt pak s trudem a zár
mutkem. Každý, kdož nám dobrý, kdož
nám přeje, nás obdařuje, rozmáhá
zároveň naši radost, a naopak, kdo
nás obírá a ochuzuje, působí nám
i zármutek. Není v člověku činorodé
síly, neni-li radosti. A k životu du
ševnímu jest potřebí síly nemalé, ježto
život ten pozůstává z věrnosti ve vě
cech i nepatrných, z celé řady drob
ných služeb od rána až do večera.
Tu není lákadla veřejnosti, ani strhu—
jich effektů slavnostních shromážděni,
ba často jsme nuceni potýkati' se
sprotivnými obtížemi všedního života,
Proto třeba chopiti se radosti, již nám
podává Duch svatý.

_b)Radost je nezbytnai ztoho dů

vodu, že tvoří vlastně nejlepší způsob
obcování s lidmi. jsme-li rozladěni,
snášíme se těžce s bližními, s čela
a líci prchá znamení rozmaru, jenž
ovládal naše city, kořenil naše slova.
Nejtěžší břemeno klade na bedra lid
ská ruka spřízněná, přátelská...
jsme-li dobré mysli, nedbáme obtíží,
ale běda nám i jiným, zmocní-li se
nás nedobrá nálada. Tu se nám zdá
celý svět nesnesitelným a v každém
vidíme nepřítele. 'Dobrá nálada je
dobrým lékem, jemuž se 3; nepříleži
tostech nic nevyrovná. Clověka nic
nepřekvapí, nic nepodráždí, nic nepři
vede z míry; není nevrlý, nevykládá
vše ve zlé, hledí na lidí po jejich
dobré stránce, o každém smýšlí ochot
ně dobře, nenaráží, nepozastavuje se
a přemáhá hravě malé nepředvídané
obtíže. Duše jeho není dolinou hoře
a žalu, k němuž se přimísil nářek, kde
roste pouze šťovík a trpký pelyněk,
kde bují trní a hloží, kde hořkne i
celé ovzduší.

c) Třeba nám radosti, bychom se
dovedli zapírati. Evangelium klade
důraz na kříž a proto nás musí také
vychovávati k radosti. Radost jest to
právě, která uschopňuje duši k sebe—
záporu; láskou hořící duše jsou také
obětavé duše. Nedivme se, že ne
uslzené oči, ale usměvavé duše přiná
šejí největší oběti. Radost jest prame
nem obětavosti. Ponurou zdá se zed
klášterní, železné mříže drží i pohled
v zajetí, aby nezabloudil do veselého
ruchu světa, ale nemysleme, že bydlí
tam smutek; život klášterní udržuje
se jen radostí a pohotovosti k obě
tem. Toto radostné sebezapření osvo
bozuje srdce od pout sobectví a také
je uschopňuje, aby zahrálo výše, čili
aby milovalol Proč jsme opustili sebe
zapírání? Protože jsme ochabli, za
ostali. A když jsme ještě dbali sebe
mrtvení, tentokrát se nám zdálo, jako
by se nám dmula hruď svěžím, jarním
kořenným vánkem, na každé travičce,
na každém kvítku chvěla se rosa -—
a teď všecko zvadlo, všude vypra
hlost, prach proč?l
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d) Radost čerpáme ze svátosti a'ze
zbožné modlitby. Sámi si dosvědčíme,
že naše duševní ožití stalo se jen pů
sobením radosti. Když srdce naše
šířilo se vnitřní útěchou a nadšením
pro dobro, tu jsme cítili, jak sílime
a rosteme. A co by z nás bylo, kdy
bychom se nikdy nerozehřálí pro
dobro ?

Právem lze tedy říci,že
radost jest život, vzrůst, duševní roz
pětí a sesílení, jako utěšeným jarem
nalévají se větve strOmu, puči, zelenají
se až k dozrání ovoce, kdežto zimou
bezradostnou strom se v buňkách
secvrká, živoří, ale nežije! Hleďme

dete in Domino semper. (Radujte se
v Pánu vždycky). Snažme se, abychom
ze sv. přijímáni, ze svých modliteb
vyzískali smýšlení pravé, načerpali
útěchy a radostíl

Nelze vůbec omluvití nedbalců a
netečníků. Sami zaviňují své trudy a
těžkostí a snad i nám jen proto do
stává se málo radosti, že vězí v nás
ještě mnoho sobectví, malomyslnosti,
nelásky; jsme tolik nevázání v roz
mluvách, tolik neukáznění v obraz
nosti a pocitech, bážíme tolik po zá
bavě, užívání světa a ctí, vůči Pánu
však vedeme si s trouíalou zarputi
losti a neochotou. — Změňme se u

tedy, abychom se mohli veselítil Gau- věci té! (Pokrač.)

Syn zeme.
Napsala Maria C 2 e s k a- M a c zy n s k a. Z polštiny přeložil O. S. V e t t i.

(Dokončení),

Odmlčel se,... vjeho blankytných,
široce rozevřených očích, upřených na
chrám, zablyštěly se dvě slzy...

Na západě sklánělo se slunce a kr
vavým jasem odráželo se od příčelků
svatyně, od zlatých střech, kryjících
„svatyni svatých“... a jerusalem —
zdálo se — stál v plamenech. ..

Všecko to se rozpadne . ..
Z těch obrovských zdí, z toho ne

poskvrněného bílého mramoru, z té
chlouby a pýchy lsraele,.. . ze všeho
toho zbude jenom hromádka kamení,
do něhož čelembijice, oplakávati budou
příští pokolení dávné slávy otců svých!

Maria vzhlédla, spatřila ony dvě
jasné slzy, chvějící se na řasách sy
nových a nesměle přitulila jako kdysi,
když byl ještě malým chlapcem, jeho
hlavu ke svým kolenám . . .

Přivřel'vička, mateřská láska, nej
krásnější, nejčistší, jež se v nebi zro
dila, obestřela l-lo tichou peruti bez
měrného, blaživého pokoje . . .

* *
*

Skalnatým pobřežím Cedronu chvá
tal člověk. .. Třpyt západu chvěl se
na vodě krvavou jako skvrnou, stíny
stromů protahovaly se víc a více a ro
zechvělévětrem,kladly se přes cestu

Clověk šel, chvílemi se zastavoval,
odhrňoval si s čela spoceného zrzavou
čupřinu, šílený nepokoj hleděl mu v té
z očí, potvorná nenávist, . .. stín po
sledních rozpaků . ..

jak květiny voněly, vůně růží nesla
se prostorem,... rouno mladého obilí
jen jen šumělo, ježíc se...

Fíky u cesty širokým, zlatým listím
šeptaly:Vraťse,... vrat...ještě čas...

Člověk čím dále tím více pospichal,
až posléze dostihl prvnich uliček před
městských, ovanulo ho těžké, dusné
ovzduší, prosycené- výpary kanálů,
špínou lidských doupat, . . . obestřela
ho plotna úzkých uliček, halasivý lomoz
trhový. .. Křik kupujících, vyvolávání
obchodníků, jednotvárné prosby že
bráků, vášnivé handrkování trhovců,
vyzývavý smích děvčat, tlačenice, ruch,
život...
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Člověk zvolnil krok...
Už nepospíchal. . .
Už nic na něho nevolalo: Vrať se,

Jídášil Naopak všecko v něm a
kolem vybízelo: Jen ho vydej, synu
zeměl...

* **

„Mám za to, že třeba s jetím Je—
žíše z Nazaretu jako s naprosto ne
proveditelným při obecné náladě lidu
na čas coufnout . . .“

„Coufnout ? !“
„Proč?l“
„Každý odklad může nám být

osudný. . .“ Velekněz Annáš přimhouřil
svoje kulaté, supí oči zvadlými víč
kami a nepohlížeje na tváře členů
velerady vedl svou dále: „Musíme se
ozbrojiti trpělivostí a vyčkati pěknější
příhodnosti jako pavouk, jenž upřede
uměleckou síť a potom čeká na
shlédnutou mouchu. Prostřed lidu
v chrámu nemůžeme na něho rukou
vztáhnouti, nebot tisíce hrudí zaštítilo
by ho hradbou, tisice paži by ho
bránilo, a neuspěšný útok mohl by
míti pro nás neočekávané následky,
ztráta panství a snad i životů.“

„Třeba tedy Ježíše tajně jat a lid
postaviti před hotovou událost, —
padlá veličina není už — veličinou.
Mesiáš, bitý a vlečený žoldnéři jeru
salemskýmí ulicemi, nebude mít už
v očích lidu oslony Boží moci, na
obrat, až ho uvidí v takovém poní
žení, vzplanou nenávistí k němu za
všecky nesplněné naděje, za všecka
zklamaná očekávání, ne k obraně
zdvihnou se potom paže, ale spíše po
kamení se vztáhnou . .

Znám lid, náš lid, vrtkavý jest a
nestálý, a právě těch jeho chyb mu
síme využitkovati. Zmocniti se Ježíše
podskokem, získati někoho z jeho
okolí, by nám ho vydal, a nelitovati
stříbrňáků, slibů nešetřiti — —

„Z učeníků Nazarejčíka nikdo nám
ho nevydá, . . .“ leda že . . .“ Kaifáš
se zamyslil, hladě si netrpělivě bradu,
vzpomněl si na Jidáše z Karjotu, ale
dnes jest asi z něho důvěřívý učeník

Nazarejčíka, jeden z dvanácti nedo
stupných.

„Leda že . ..
Gamaliel.

„Mezi učeníky Nazarejčíka jest jeden,
jenž kdysi byl v mojich službách...“

A?“

co?“ nadhodil rabbi

„Zklamal moji důvěru.“
„Ted snad zase zpronevěří se mistru

z Nazaretu Zkus ho získati, Kai
fáši.“

Velekněz na to: „Sám-li přijde.“
„Tedy i po tvém bylo by bezpeč

nější a výhodnější posečkat až po
svátcích ?“

„Rozhodně . . .“
„Až se lid rozejde, bude snáze

možná přikročití k jeho zatčení,“ při
tvrdil Annáš.

Rabbi Gamaliel rozesmál se uště
pačně: „To tedy vynesení ortele byla
vůbec zmýlená?“ Rabbi Hillel učil:
„Miluj pokoj a buď pilen pokoje,
miluj lidi a veď je k zachovávání
zákona. Kde lidí není, hled býti člo
věkem,“ . . . a Ježíš z Nazaretu učí . . .
podobně: „Miluj Boha, miluj bližního,
o chválu lidskou nestůj, ale číň, co
je spravedlivého“ Rabbiho Hillela ctí
každý z nás,... ale na Ježíše z Na—
zaretu vydán ortel smrti . . . Odvo
lejme výrok, nechejme ho dále nám
se posmívati . . .“

„To nikdo nechce... Rabbi Hillel
netvrdil, že je synem Božím, nerušil
zákona, nebojoval proti nám, naopak . . .
byl jedným z nás. . . Běží jenom o
vykonání výroku co nejdokonaleji, co
možná bez hluku; jak jsi sám pravil,
rabbi Gamaliele, ——padlá veličina není
už — veličinou . .. Onehdejší vjezd
do Jerusalema poučil nás, jak velice
ho miluje lid . .. Třeba ho odstraniti,
by nás neodsunul, jak to udělal pro
davačům v chrámě,... jenom jak?
jak?“

Annáš vstal, vztáhl hubené ruce
k nebi, třesoucí se jako podzimní
listí, stařecký pak hlas jeho zmo—
hutněl a zvážněl, když se modlil:
„Ty, který jsi se zjevil Mojžíšovi na
Síoně, mocný, mstivý Bože otců na
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šich i náš, vyslyš mne, vydej ho
v ruce naše, a krev jeho at padne
na nás i na naše dětil

Nastalo nenadále hrobové ticho,
jakési nejasné zděšení zrychlilo tlukot
lidských srdcí.

Vztáhnuté ruce veleknězovy sklesly . . .
V tom okamžiku objevil se ve

dveřích poradní síně Jidáš lškariotský,
jeho těkající oči rozhlížely se po
hledem stíhaného zvířete — — —

„Co 'chce ten člověk?“
„Kdo ho vpustil?“
„Proč? . . .“
Kaifáš ztěžka vstal: „To je Juda,

syn imona z Karjotu, učeník Naza
rejčika, můj . .. placený špehoun. Co
nám neseš, . .. mluví“

jidáš mlčel, slovo špehoun švihlo
ho jako švihnuti karabáčem, . .. krev
vlnou sběhla mu ze tváří do srdce,
na skráně vystoupil mu pot, když
hlasem ochraptělým, jemu samému
cize znějícím, pravil: „Přišel jsem
zradit vám — — — ježiše zNazaretu.“

Kaifáš div ho pohledem neprobodl:
„Proč?“

„Nenávidím ho . . . jak i vy . . .“
Aleksander Fiabi odvrátil hlavy,

pocit ošklivosti a hnusu projel jim
ven a ven, když pravil: „Nepřijal bych
služeb člověka toho, i kdyby mio
život běželol“

„Zaplatí se mu . . .“ odvrčel Kaifáš
a obrátiv se k jidášovi, tázal se:
„Kdy nám ho vydáš?“

„Jen co se pěkná k tomu naskytne
příhodnost, v noci, až se půjde modlit, ..
dnes, . . . snad zítra . . . Nenávidím
ho, . .. můžete mi důvěřovat — _“

Annáš jal se na mramorovou desku
klásti střibrňáky, tiše zvonice kutá
lely se z jeho stařeckých rukou.

„Tu máš závdavek . . . Na! . . .“
Jidáš okamžik váhal, potom však

peníze v šos pláště shrnul . ..

V uličkách Betsedy zapadl stín
člověka.

“W

Obrázky z katolických misií.
Podává Maximilian W e in b e r g e r.

japonští mučedníci.
Hluboce dojat poslouchal lid a

díval se upřeně na chlapce„ jako u
vytržení tu stál; oheň nadpozemské-ho
nadšeni zářil mu z nevinných očí.
Odloživ své modré svrchní roucho —
bylo to krásné roucho sváteční, nebot
všichni mučednici byli schválně svá
nejlepši roucha oblekli na cestu po
slední — a dal je svým rodičům řka:
„Co vám mohu dáti, to vám dávám,
ale má duše náleží Bohu. Buďte sta
teční, milí rodičové. Važte si toho a
buďte na to hrdi, že máte syna mu
čednikem. Neplačte, s nebes budu stále
na vás patřiti a mé modlitby vás
budou provázeti. Neplačte nade mnou,
ale plačte raději nad těmito pohany,
kteří neznají toho, jenž jediný jest naší

radostí a útěchou. Žijte blaze, drazí
rodičové. Zachovejte si pokladsvaté
viry neporušený a ukažte se hodnými
mučedníka, jenž jest synem vaším. —“
Antonin skončil; vítězně překonal po
kušení svých rodičů a stkvělé sliby
mistodržitelovy odmitl.

Když Fazamburo viděl, že jeho úsilí
není s to, aby statečného chlapce
k odpadu přimělo, obrátil se na de
vítiletého Ludvika, jenž byl rovně
ministrantem Františk ánů a členem
třetího řádu. „Milé dítě,“ pravil místo
držitel přivětivě a: něžně jako otec,
„tvůj život spočívá v mých rukou;
všecko, co si budeš přáti, dám tobě,
vstoupiš-li do mých služeb.“ — „Ale
já již stojím ve službách dobrého P.
Petra; všecko, co on řekne, učinim.“
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'spatříli

Požádal tedy Fazamburo P. Petra, jenž
stál vedle, aby hocha ze svých služeb
propustil. Přivétivě naklonil se P. Petr
k Ludvíkovi a pravil: „Rci misto
držíteli, že rád vstoupiš do jeho služeb,
když ti dovolí, aby's zůstal křesťanem.“
-— „Nikdy nikdy,“ zvolal Fazambura,
„nikdy toho nedovolím; v mých služ
bách musíš žíti jako pohan.“ ——„Nuže,
pak nechci déle žíti,“ odpověděl Ludvík
radostně, byl bych pošetilcem, kdy
bych životu pozemskému dal před
nost před životem věčným; nikoliv, to
by byla špatná záměna“ Místodržitel
uznal, že jeho námaha je bez úspěchu:
osud obou chlapců byl rozhodnut.

Průvod ubíral se dále. Radostné
nadšení naplnilo srdce 26 obětí. Zdálo
se, že víc a více spěchají, neboť již
viděli horu toužebně očekávanou,
jeviště to jejich posledního zápasu.
Došli k úpatí hory, která nahoře se
rozkládala v malou planinu a připo
mínala svou polohou horu Kalvarii.
Prvni byli na hoře tři chlapci. Na
planině leželo 26 křížů, na každém
z nich bylo napsáno jméno toho mu
čednika, jemuž byl určen. Vyznavači

kříže. Plamen svaté lásky
k Bohu urychlil jejich kroky; přišedše
ke křížům klekli před nimi a objavše
je radostně líbali. Výmluvný P. Martin,
jenž byl na dlouhé bolestné cestě
z Kyoto do Nagasaki své spoluzajatce
kvytrvalosti povzbuzoval, roznítil ještě
jednou přesvědčivými slovy statečnost
svých druhů. S úžasem poslouchali
ho katané, němě naslouchal slovům
jeho i lid, kolem hory rozložený. Když
skončil, pokoušel se lid zábradlí, které
popraviště ohrazovalo, prolomiti a
mučedníky zulíbati. Ale vojenská stráž
jim to zabránila.

Radostně se tváříce lehli si mučed
níci na kříže. Katané byli tím, co vi
děli a slyšeli, tak pomateni, že na
svůj krvavý úkol docela zapomněli.
Přísný povel upomenul je na jejich
povinnost. Železnými kruhy připevnili
odsouzence na kříže. Zazněl povel a
26 křížů vztyčilo se současně k ne
besům. Šestadvacet křesťanů, kněží a

věřící, muži a dítky, viseli na kříži a
obětujlce svůj život hlásali, více nežli
slovy, moc a vznešenost křesťanské
v1ry.

Dole pod návrším rozkládalo se
město. Nepřehledné zástupy hemžily
se kolem. Z blízka i z daleka přišly
a hluboce dojaty patřily na neobvyklé
divadlo: jak letití mužové a mladiství
chlapci s radostnou tváři svůj život
obětují za 'víru, kterou přijati a vy
znávati byl císař zakázal. Celé město
Nagasaki bylo na nohou. Okna a
střechy byly diváky hustě obsazeny,
všichni neodvratně upírali zraky na
horu, kterou 26 křížů zdobilo. Čestné
místo uprostřed zaujímalo šest špa
nělských Františkánů ; byli totiž po
važováni za hlavní zločince. Po pravé
a levé straně stály kříže devíti ja
ponců, mezi nimi tří jesuitů. Všichni
ostatní byli členy třetího řádu svatého
Františka.

Když japonský jesuita Miki s kříže
svého viděl zástupy kolem stojící, ne
mohl se zdržeti, aby k nim nepro
mluvil; ještě jednou a naposled chtěl
víru křesťanskou hlásati. jeho řečni
cké umění bylo známo v celém Ja
ponsku. S této kazatelny, zajisté nej
krásnější, se které byl kdy mluvil,
pronesl nadšená slova k čekajícím zá—
stupům. „japoncí,“ volal a napjatě
naslouchal lid jeho slovům, „Japonci,
poslyšte mnel Já nejsem cizincem,
nikoliv, ale _Iaponcem jako vy a členem
tovaryšstva ]ežišova. Hle, jsem od
souzen k smrti, ne pro nějaký zločin,
ale jedině proto, že jsem jméno ježíš
zvěstovat svým bratřím. Nicméně ra
dují se z toho a děkuji Bohu, že
mohu pro něho umříti; považuji totiž
smrt za nejkrásnější odměnu svých
prací. íká se, že umírající mluví
pravdu. Nuže, jsa blízek smrti volám
k vám: Opustte své bůžky, zřekněte
se pohanství, neboť není jiné cesty,
která vede do nebe, mimo cestu kře
sťanské víry. Naše víra nám před
pisuje, abychom svým nepřátelům od
pouštěli a dobře činili těm, kteří nás
pronásledují. Hle, proto odpouštím
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Taikosamovi a všem, kteří se o mou
smrt zasadili. Nejenom nemám žádné
nenávisti a zášti proti ním, ale naopak
modlím se za ně. Jenom jedno přání
mám pro ně: aby jim Bůh byl mi

lostiv a je, jakož ivšecky méjaponské
bratry, cestou křesťanské víry ku pravé
blaženosti přivedl.“ To byl obsah
této nadšené řeči.

(Ostatek příště).

W

Různé
Z řádu Redemptoristů. Nedávno

vydán byl seznam klášterů řádu Re—
demptoristů za rok 1922. Některá čísla
z něho jsou zajímavá pro rozvoj tohoto
řádu. Řád má 279 klášterů a celkem,
4.628 členů. Z tohoto počtu je 2.462
kněží, 1.261 bratři, ostatní jsou kleri
kové a novicové. Celý řád má 20 pro
vinci-í a 16 víceprovincií v misijních
zemích. — Vídeňská provincie byla
oslabena po převratě v roce 1918. Na
100 členů odešlo do klášterů v repu
blice československé. Za války síce
počet kněžívřádu poklesl, nyní však,
jak z uvedených čísel je patrno, počet
opět vzrůstá.

Kterak kážou jesuité ve Švýcar
sku. P. Muckermann nemůže jako
jesuita ve Svýcarsku kázati v koste
lích, jelikož mu vtom brání čl. 51
konstituce. Proto koná své postní kon
ference ve veřejném sále vSv. Havlu.
Zvolil si velice časový předmět pro
své přednášky, káže o rodině. Pro
testanté stejně jako katolíci hrnou se
k jeho konferencím. Tak i cirkvi ne
přátelský zákon pracuje pro šíření
království Božího.

Palác pro kardinály. „Epoca“
oznamuje, že na nádvoří Sv. Officia
uvnitř Vatikánu bylo počato se stavbou
velkého paláce určeného pro kardinály
žijící v Římě. Stavba byla projektována
od Pia X., návrhy doplněny od Bene
dikta XV., aie teprve nyní bylo se
stavbou začato. Budova bude obsa
hovati deset bytů pro kardinály, kteří
nemají bytů vlastních. Asi patnáct
kardinálů je ubytováno v apoštolských
palácích aneb v budovách kongregací.

Ničení katolických ústavů v Ka
nadě. Katolická útulná pro nezhoji

zprávy.
telné, která byla v Montréalu požárem
zničena, jest již osmnáctým ústavem
katolickým zapáleným během posled
ních několika měsíců. Skoda těmito
požáry způsobená páči se na 5 mi
lionů dolarů, nepočítaje v to umělecké
předměty a relikvie takto ztracené.
Veřejnost jest nad tim velmi roz
hořčená.

Rázný postup proti nemravnosti
v Italii. Generální ředitel resortu ve
řejné bezpečnosti v Italii generál de
Bono vydal všem prefektům oběžník,
v němž je vyzývá, aby s největší přís—
nosti prováděli zákonná nařízení na
zachování veřejné bezpečnosti a proti
nemravnosti. Všechnynemravné obrazy
a spisy musí býti v obchodech a knih
kupectvích zabaveny.

„Svoboda“ ve Švýcarsku. Ve vě
deckém světě vynutil si všestranné
uznáni známý jesuita P. M u c k e r
ma n n. Ve St. Gallen a Wílu ve Švý
carsku měl oznámené přednášky. Toho
se lekla církevní představenstva pro
testantská a telegraficky žádala po
spolkové a vládní radě odvolání před
nášek. To se také stalo z rozkazu
vládního rady ve Wilu ve svobodném
státě švýcarském, kde všechny možné
politické mrtvoly, anarchisté i bolševici
najdou přístřeší!

Sv. Otec a universitní knihovna
ve Vídni. Jelikož rakouská koruna
nic neplatí, není možno kupovati za
hraniční věci. Věda a bibliotéky uni
versitní jsou tím ohroženy, proto
ředitel vídeňské universitní knihovny
obrátil se na různá místa o podporu.
Také sv. Otci prostřednictvím vyslance
dr. Pastora podán byl spis pamětní
o stavu universitní knihovny, která si
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nová dila nemůže zakoupíti. Sv. Otec
poslal na podzim 1922 mnoho nových
theologických knih do Vídně. _leviděti,
že má sv. Otec velké pochopení pro
vědecké „a knihovnické snahy.

(Zasláno.)
Ze Šlapaníc. Čtenářka Skoly B.

Srdce Páně děkuje B. Srdci Páně, P.
Marii a sv. josefovi za náhlé uzdra
vení z těžké nemoci. Všechny čtenáře
těchto řádek vybízí, aby se v jakých
koli potřebách obraceli k sv. ]osefu,

pomocníku ve všech potřebách, o
přímluvu. Dík, čest a sláva bud bož.

Srdci Páně, P. Marii a sv. _loseful.3K. .

(Díkůvza'a'm).
Z Kroměřížska. Plníc svůj slib,

vzdávám veřejný dík P. Marii svato—
hostýnské, nejsv. Srdci P., sv. Tade
áší a sv. Antonínu za pomoc vjistých
záležitostech. Všem souženým pomoc
jejich odporučuji.

Odběratel a čtenář.

Obětování denního úmyslu.
Pane ježíši Kristel Ve spojení s božským úmyslem, za kter'm Ty sám na

zeminejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. vátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonáni světa, obětují Tobě celý
dnešní den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv.
Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky,
všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou
za den, Lev Vlll. S. Congr. lndulg. 12.prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. l l).

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
za katolické spisovatele a na všechnyúmysly,jež doporučeny
jsou na tento' _měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane ježiši, zastříž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce! Srdce
ježíše a Marie! Zachraň církev, vlast naši a národ náš československýl O sladké
Srdce mého ježiše, 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! (Pokaždé odpustků 300 dní.
Pius IX. 1852.) '

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

Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!
Hesloapoštolské:Pane,žachovejarozmnožkatol.Spisovatele
Úmysl v z áří 1923: Obrácení Číňanů na víru katolickou.

Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.*
OBSAH:

Katolíčtí spisovatelé. (Hlavní úmysl.) Tvoji stopou. (Báseň) —Nejčistší Srdce Marie Panny,
-—Obřady. '— V přírodě. (Báseň). — Odvrat a návrat k Bohu.— V letní večer. (Báseň). _
Z úvah o evangeliu. — Syn země. — Obrázky z katolických'jmissii. -- Různé zprávy. —

Zasláno.—- Díkůvzdání. ——Obětování denního úmyslu.

“Tiskem a svým náklad. vydává Občanská tískárna v Brně. — Za redakci odpovídá—LudvíkKučlín.



ŠKOLA
BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ

Ro Č. LV11. | BRNO, 1. mm 1923. [ (3151.09.
O Srdce Ježíše, ty šípy lásky svoji jen hojně vysilej sem do rodiny svojí, at sluhů Tvých

se ztráví jimi hrud, Ty Srdce Páně naší láskou bud'l

Obrácení Cíňanů na víru katolickou.
(Hlavni úmysl.)

Říše Číňanů je ohromná říše. Plošni
výměra její obnáší 11,081'100 km?.
Cina čítá nyni 427,285'659 obyvatel
dle sčítání r. 1922. Křestanů je 2,143.166,
o něž se starají 1.030 domácích kněží,
1438 kněží z Evropy z různých řádů.
Vikariatů apoštolských je 56 a bi
skupů 61. Proti počtu celkovému oby
vatelstva je přece jen počet katolíků
nepatrný. Zbývá ještě 425,142.493 po
hanů a jiných bludařů k obrácení na
víru katolickou. Jaká to rozsáhlá práce!
jaká to široká vinice, kde 'třeba
mnoho dělníků — misionářů! Cíňané
jsou střídmí, v práci vytrvali, dobří
zemědělci a v rodinách spořádání a
tvoří jednolitý národ a to ohromně
veliký. Kéž by se podařilo během času
získati je ježíši Kristu! Pokusy po
křesťaněni dály se již na začátku
14. století, tedy od roku 1305 a sice
františkánem Janem de Monte Corvino,
který přišel 1293 do Pekingu jako
první misionář a biskup. Po něm při
cházeli opět jiní misionáři jako sv.
František Xav., který zemřel v Sanci—
anu r. 1552. R. 1570 P. Matouš Ricci
z Tov. Ježíšova. Zemřel 1610. Kromě
kněží : Tovaryšstva ježišova přichá
zeli též Dominikáni, Františkání, aby
tu pracovali na viníci Páně. Bohužel,

že práce jejich byla často zmařena
vypuklým pronásledováním křesťanů.
Pronásledování povstávala za mno
hých panovníků čínských, kteří byli
popuzování od čínských pohanských
kněží a mandarinů. Stihlo-li nějaké
neštěstí tu neb onu krajinu, hned to
připisovali křesťanům, kteří pak byli
krutě pronásledování a ukrutně vraž
dění, kněží i nekněží, a tim mnohá
utěšená misie byla zničena. Než krev
mučedníků stala se semenem křesťanů.
Od 14 století až do naší doby bylo
177 evropských misionářů vČíně a
též řeholní sestry pro víru Kristovu
umučeno anebo následkem utrpení v
žalářích zemřelo. První čtyři, sv. Mi
kuláš z Tolentina a spolubratří byli
r. 1321 na cestě do Číny v Thana
umučení. V dalších 60 letech bylo
103, v roce 1900 od Boxerů bylo
46 umučeno. Z těch 177 mučedníků
bylo 13 biskupů a 19 řeholních sester.
Kromě těchto misionářů, zemřelo smrtí
násilnou &pronásledováním tisíce křes
tanů, mužů i žen.

Před dvěma roky poslal P. Alfons
Gaspermont Tovaryšstva Ježíšovu vy
zvání ke všeobecnému křižáckému ta
žení modlitbou za obrácení Číňanů na
víru katolickou. lak křesťané v Číně
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samé tak po celém světě mají mod-'
litbou vroucnou takřka útočit na nebe,
aby se Bůh slitoval nad těmi 425
miliony pohanských obyvatel. Netolíko
jednotlivci, ale větší společnosti, jako
řeholní rodiny, semináře, celé farnosti
a hlavně Apoštolát modlitby ať se
připojují k této vroucné prosbě za
obrácení Číňanů na víru katolickou.
Toto hnutí nabývá vždy více rozsahu.
Dne 19. května 1922 pochválil karuinál
Van Rossum tento misijní podnik.
Každý at třikrát denně se ze srdce
modlí: Nejsvětější Srdce ježíšovo, at
se království Tvé rozšíří po celé Číně.

Každý může ještě připojiti tuto prosbu:
Nejsvětější Srdce ježíšovo, prosíme,
neváhej dále, zapuď z čínské říše
ďábla a jeho pomocníky, smiluj se
nad velikým množstvím pohanů a přiveď
je brzo do lůna sv. církve své. Amen.
Kdo si přeje ještě více učinit, at dobré
skutky, obět mše sv., sv. přijímání,
skutky sebezapření na ten úmysl obě
tuje. Proto s chutí do práce misijní,
pomáhejme modlitbou a dárky apo
štolským misionářům při obrácení tak
velikého, míllionového národu pohan
ského. Kéž vzrůstá počet katolíků po
tisících a opět tisících.

W
Marie Tesařova :

Po .sv. příjímání.

Ú přeštastná ta chvíle tajemná,
kdy ježíš s duší mou se pojí,
kdy závdavek jí žití podává,
by nezhynula v děsném světa boji.

O vítej, mystický Ty Květe bělostný,
kdy opojím se Tvojí vůní,
jak včelka v Tvůj se kalich ponořím
a ssaji med z Tvého Srdce tůní.

Čím jsou mi všechny světa rozkoše,
kdy napájíš mne lásky vínem
a sytíš duši moji ovocem,
jež vyrostlo na kříže kmenu stinném.

() prchněte již, klamné moje sny,
jen Miláčkova láska srdci stačí,
když v-jeho loktech usnu blažená,
to štěstí každou bolest z duše zatlačí.

W.

Svatý Václav, ——náš vzor.
vov.

Napsal Msgr. Dr. Rudolf Z h a 11čl.

Úvodem.

My, příslušníci národa českosloven
ského, jsme tak šťastni, že máme vy
nikající světce národní. K těm vedle
sv. Cyrilla a Methoděje, našich věro
zvěstův, náleží svatý Václav, vzácný
odchovanec první křesťanské babičky,
sv. Ludmily, věrný následovník nej
světějšího Srdce ježíšova, vzorný kře

sťanský vladař, jak má ho málokterý
národ na zemi.

Věrným následovníkem nejsvětějšího
Srdce ježíšova jeví se svatý Václav
hlavně proto, poněvadž byl horlivým
ctitelem velebné Svátosti oltářní, a
poněvadž vynikal obzvláště upřímnou
pokorou a tichosti, jak žádá toho od
nás nejsvětější Srdce ježíšovo.
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Zbožný ctitel velebné Svátosti.
Veškeren život našeho národního

světce, Václava, je provanut upřímnou,
opravdovou láskou í úctou k nej
světější Svátosti oltářní. Tak umělci
rádi předvádějí nám ho, jak mínistruje
knězi Pavlovi. Dle legendy Kříšfanovy
žil kněz Pavel na dvoře sv. Ludmily
na Tetíně, kde také vyučoval našeho
světce. Později odebral se Václav na
Budeč, kde kníže Spytihněv založil
několik chrámůva proslavenou školu.
Starobylé pověstí vykládají o vinicích,
vštípených sv. Václavem na hradě
pražském, nedaleko Staré Boleslavi
a na Mělníce, na kterých místech prý
sv. Václav s babičkou svou sv. Lud—
milou častěji diíval. Mělt již jako
hoch, jinoch i jako kníže zvláštní zá
libu v tom, kněžím víno, hostie, svíčky
a rozličné jiné ke mši svaté potřebné
věci připravovati. UPřívor ve farnosti
všetatské je dodnes vinice svato—
Václavská; na tamních polích požínal
prý pšenici, na vinici sbíral hrozny,
z nichž pak víno sám lísoval, a tak
chystal posvátné způsoby ke mši svaté.
Ve Staré Boleslavi ukazuje se ještě
dnes neveliká kuchyňka dole při pů
vodní kryptě, kde svatý Václav pe—
kával z nejčistější mouky pšeničné bílé
hostie a pak kněžím rozdával. V Praze
navštěvoval sv. Václav kostely i v
noči, aby se tam klaněl velebné Svá
tosti oltářní; provázíval ho obyčejně
jeho věrný druh a sjuha Podiven. Ale
itaké po celých Cechách stavěl a
navštěvoval o svátcích patronů kostel
ních jednotlivé svatyně, projevuje takto
svou nelíčenou úctu k nejsvětější Svá
tosti a k domu Božímu, ve kterém je
Ježíš v nejsvět. Svátosti přítomen.

Vladař dle Srdce Ježíšova.

„Učte se ode mne, neboť jsem tichý a
pokorný srdceml“ (Mat. 11,28). Toto
napomenutí božského Spasitele zapsal
si hluboce do srdce náš národní světec
Václav, ano učinil je takořka heslem
celého všeho života, všech skutkův,
myšlenek a podnikův.

Kníže pokoje.
Sv. Václav naučil se od božského

Srdce Ježíšova tichosti, mírností, míru“—
milovností, takže zovou ho dějiny
knížetem pokoje. Měl pokoj sBohem,
jsa k němu poután svazkem nejsvě
tějším, totiž vírou, naději a láskou.
Snažil se rozšířovati čest Boží tím, že
upevňoval víru křesťanskon, jež byla
do vlasti našich uvedena jeho dědem
Bořivojem a babičkou Ludmilou. —
Měl svatý pokoj a mír v duši své.
S Bohem svým býti sám, nerušeně
s ním se obírati, hluboce pohroužeti
duši svou do svatých tajemství víry
naší, to bylo jedinou jeho vroucí
tužbou. Proto v noci navštěvoval
chrámy, klaněl se tam svátostnému
Bohu, proto opouštěl hluk a ruch kní
žecích Hradčan a putoval o slavno
stech posvěcení chrámů po vlastech,
aby mohl obcovati jenom s Bohem
svým. — Měl však také pokoj s lidmi.
jedinou slasti jeho bylo činiti dobře!
V noci, nikým nepoznán, rozdílel tajně
dary chudým, opuštěným, nemocným,
navštěvuje chýše chudých, jakož i vězně.
Svou mírnost projevil ve válce své se
zlickým knížetem Radslavem. „Vrať se
v pokoji domů, měj dosti na svém,
já tvého nežádám !“ Tak laskavě děl
světec ku přemoženému odpůrci.

Vzor pokory.

Jíž všechny předešlé řádky a my
šlenky dokazuji vzácnou pokoru,kterou
vynikal svatý Václav. Zvláště dojemný
příklad své pokory dal ve válce s'ně
meckým císařem Jindřichem Ptáční—
kem. Aby ušetřil vlasti hrůz válečných
a zjednal pokoje, uvolil se raději dávati
poplatek; příkladu jeho následovali
jeho nástupci: Boleslav, též i rekovný
Břetislav I. Smír svatého Václava
s Jindřichem ukazuje nám pravou
moudrost křesťanskou a vladařskou,
kterou dovedl sv. Václav obrátiti zlo
v dobro a z nepřítele učiniti přítele.
Císař prominul dokonce Čechům po
platek, protože si knížete Václava pro
jeho statečnost, moudrost a výbornou
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povahu velice oblíbil. —- Ač jindy byl
hotov položiti život svůj za lid svůj,
volil světec tentokráte ve své pokoře,
předvídaje dobro lidu a vlasti, raději
smír. —

Ctěme a následujme sv. Václava!
Doslovem stůjtež tu slova prvního

našeho dějepisce Františka Palackého.
Tento otec národa, ač rodem pro
testant, napsal ve svých „Dějinách
národa českého“, I. díl, str. 121 do
slovně toto:

„Václav, pobožný a spravedlivý,
utrpěvší konečně za svou horlivost
o náboženství, považován a vyhlášen
jest od veškerého lidu hned po smrti
své za mučedlníka svátěho. Dříve
nežli minul věk, ano pokud ještě

bratrobijce seděl na trůnu, roznesla
se pověst o zázracích u hrobu jeho
zběhlých až do dalekých zemí. Ale
Cechové sami'ctili památku jeho co
nejsvětěji; ano úcty k němu přibývalo
vždy po celá století; národ vzýval ho
jakožto dědice země české, jakožto
předního přimluvcea orodovnika u Boha
za všechny věrné Cechy; knížatai pa
novníci kladli obraz jeho na peníze,
pečeti a korouhve své; množství
chrámův i oltářův postaveno v čest
jeho jména po všech krajích; ano ko—
nečně vše, co národ náš chtěl ve cti
míti jako své vlastní, to až podnes
obvykl nazývatí „svatováclavským“.
Takž samo jméno výtečného panovníka
tohoto, jako před stoletími, ještě i nyní
nepřestává buditi v millionech srdcí
českých city a úmysly nábožné.“

“W"

Kříž, náš vůdce.
Napsal Ignát 2 h á n ěl.

Kříž, na němž visel náš Spasitel,
použivá všeobecnou úctu. Všude se
s ním setkáváme; je ve všech našich
kostelích a to ne jednou, nýbrž vice
kráte. Není žádného domu u nás, v
němž by neměli kříže. Visivá tu na
čestném místě. Křížem zdobíme hroby
svých drahých zemřelých. Křížem nebo
Božími mukami vídáme ozdobeny cesty
veřejné i soukromé, setkáváme se
s nimi v polích, lesích, lukách.

]e—likříž tak význačným pro naši
svatou víru, je jistě záhodno, o něm
častěji uvažovati a to obzvláštně o
slavnosti Pozdvižení svatého kříže.
Naše nohy dotýkají se každodenně
zemské půdy, nohou používáme k chůzi,
podobně má kráčeti naše duše každo
denně po cestě ke věčnosti, musí
jíti, státi nemůže, proto hledá úzkost
livě vůdce, který by jí byl při této
chůzi nápomocen.

Tímto vůdcem na cestě ke spáse
e nám _všem kříž Kristův. ježíš na

kříži ukřižovaný řekl: „já jsem cesta.“
jan 14, 6. „Kdo mne chce následo
vati, vezmi kříž svůj anásleduj mne.“
Luk. 9, 23. Kdo šel za tímto křížem,
nezbloudil. Vise na kříži, promluvil
_ležíš sedmero slov. Znějí až do dneška
v našich uších, jimi chceme se říditi
na své pouti životní, až do dneška
jsou vůdcem celého našeho života.

1. Viz, kdosi jde po cestě. již
zdaleka pozorujeme, že je nějak na
kvašen. Hází rukama, mluvi sám ksobě,
koulí očima, chvílemi sevře prsty“ v
pěst a hrozí jí kamsi do vzduchu.
Stalo se mu hrozné bezpráví, krutě
ho urazili, je na cestě žalovatí, pomstili
se, uškoditi nepříteli. Tu však jde
okolo kříže. Jak dosud vždy činíval,
i nyní smeká zbožně a třeba jenom
ze zvyku žehná se svatým křížem.
jako ozvěnou však zavzněji mu v duši
známá slova: „Otče, odpust jím, nebot
nevědí co činí“. Luk. 28, 34; hlavou
mu proletí myšlenka: ltvůj nepřítel
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nevěděl, co činil Srdce, které dosud
tak rychle tlouklo se ponenáhlu upo
kojuje, je po bouři, „uklidní“ se.

Ano cesta msty a zlosti nebyla
pravá, nutno kráčeti cestou pokory,
odpuštění. Svatý Karel Boromejský
nežil poměrně mnoho let, dočkal se
toliko čtyřiceti šesti roků. Vykonal však
v tomto ne příliš dlouhém čase tolik
dobrého, že byl prohlášen již za dvacet
še“st let po své smrti za svatého.
Hlavně miloval po celý svůj život
pokoru. Měl zvyk, že v místnostech,
v nichž bydlil, nebo tam častěji za
vítal, umístňoval na místech, jež měl
často na očích písmenu H, což zna
menalo humilitas, po našem pokora.

2. jiný kráčí po cestě, ale je za
rmoucen, má sklopenou hlavu, jde
pomalu. Těžce se prohřešil, může
s Kainem zvolati: „Větší jest můj
hřích, než aby mi mohl býti odpuštěn,“
I. Mojž. 4, 13. jsem ztracen, věčně
ztracen, myslí si. Ale tu zazní “mu
v duši slovo Kristovo: „ještě dnes
budeš se mnou v ráji.“ Luk. 23, 43.
je to balsám pro jeho těžce zraněné
srdce. Uvažuje: mohl-li dojíti od
puštění lotr, visící po pravici ježíšově,
proto že litoval svých neřesti, mohu
i já býti spasen, jest-li budu lítovati
svých poklesků a polepšim se, což
chci učiniti, chci svůj život naprosto
změnili.

Svatá církev naše učí: Není hříchu
tak velikého, který by nemohl :býti
odpuštěn, vykoná-li hříšník, co církev
předpisuje, totiž lítost, opravdová před—
sevzetí a zadostučínění, kromě skrou
šeně a úplné zpovědi. Hřišník tento
kráčel po cestě zoufalosti, což byla
falešná cesta, zvolil si cestu naděje,
doufá v Boží milosrdenství, kráčí po
cestě, kterou mu ukázal svatý kíž.

Svatý Filip Neri byl volán jednou
k umírajícímu, kterého hrozně sužo
valy výčitky svědomí, byl velký škru
pulant. Světec trpělivě chvíli poslou
chal vzdechy a nářky umírajícího, pak
se ho tázal: „Milý synu, řekni mi,
proč přišel Kristus na svět, za koho

zněla odpověd nemocného. „Patříš i ty
k těmto hříšníkům ?“ tázal se dále
světec. „Ovšem,jsem největší hříšník,
jaký byl kdy na světě!“ „Nuže, zvolal
světec, Kristus se zrodil a zemřel
i za tebe, nemáš pražádné příčiny po
chybovati o jeho milosrdenství, je ne
skončeně veliké.“ Tu se nemocný
upokojil a zemřel odevzdán cele do
vůle Boží. '

3. Cestou kráčí zarmoucená matka,
zarmoucený otec. jdou z pohřebu
svého jedináčka,'byl jedinou jejich
radostí ve světě, od něho očekávali
vše. již nemají slz, všechny vyplakaly.
Povšimnou si však kříže, jejž nedaleko
zří. Pronikne duší jejich jako meč
slovo s kříže Kristova: „Ženo, ejhle
syn Tvůj“ jan 19,26. Popřejte svému
dítěti věčnou radost, v níž vzato bylo
z tohoto slzavého údoli. Ano, slyšme
všichni, kteří jsme ztratili někoho ze
svých drahých a milých, kterak tiše
vlévá se v naše srdce slovo umírají
cího Krista na kříži: „Synu, ejhle
matka tvál“ jan 19, 27. María, matka
Kristova, matka bolestí je také matkou
naší, matkou všech opuštěných. Cesta
nemírné bolesti není pravou cestou,
po níž máme kráčeti, vyvolme si cestu
úplné odevzdanosli do vůle Boží, na
tuto poukazuje nás pohled na kříž
Kristův.

Kdesi žila chudá sice, ale právě
křesťanská rodina. Otec byl náden
níkem, živil poctivě své domácí. Přišel
k úrazu a náhle zemřel. jeho rodina
octla se v hrozné bídě. jednu neděli
odpoledne — bylo to v městě — šla
vdova s dětmi na hřbitov. Cesta vedla
je okolo kostela, v němž se zastavili.
Byl právě mariánský svátek, proto ne
říkala se, jak obyčejně, loretánská
litanie, ale slavnostně ji zpívali. Sotva
klekla tato opuštěná matka s dětmi
do lavice, naslouchala zbožně co se
zpívá a tu jako hojící kapky zavznělo
jí v rozbolavěné srdce volání: „Ty
útěcho opuštěných, oroduj za násl“

Považovala tato slova jako prst,
který "ji poukazuje k Marii, matce

zemřel?“ „Aby hříšníky vysvobodil“, všech opuštěných. Šla k marianskěmu
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oltáři, vroucně prosila Marii o pomoc
a ne nadarmo. Druhého dne přišel
k ním do domu příbuzný, který se
jich ujal. Potřeboval pomocných rukou,
vzal je k sobě, staral se pak otcovsky,
aby matka i děti netrpěly nedostatku.

4. Jsou lidé, kteří jdouce v městě
okolo nemocnice, zbožně smeknou a
pronesou krátkou modlitbu, aby Bůh
požehnal a dal svatou trpělivost všem,
kteří v tomto domě pláče a bolestí se
se zdržují. Ke všem, které Bůh bídou
všeho druhu navštívil, volá Kristus
z kříže: „Zízním.“ Jan |9, 28. Proto
uvažujme u sebe, když nás trápí něco:
Z lásky ke mně bídnému tvoru sestoupil
Ježíš Kristus na svět, žil tu v bídě,
v chudobě, úplných tříatřicet let, snášel
bídu, bolesti, žízeň, hlad, proto i já
chci skutečně vše snášeti z lásky
k němu.

K nám všem řečeno: „Pojdtež ke
mně všichni, kteří jste obtiženi, já vás
občerstvím.“ Mat. II, 28. Ten, který
živí ptactvo, odívá květiny pole pe
strým rouchem, neopustí nás, zůsta
neme—lijeho věrnými dětmi. Tato slova
nejsou prázdné fráze, ale jsou božská
přislíbení. Cesta přílišných starostí,
nadobyčejné péče není pravou cestou,
ale nutno doufati v pomoc Boží, býti
přesvědčen z celého srdce, že ne
opustí Bůh svých věrných. Z kříže
plyne v srdce naše podívuhodná síla,
vše trpělivě snášeti.

5. Mnohdy naléhá na nás bída líd
ská tak velice, že se cítíme opuště
nými, že si. myslíme, nelze nám býti
živu. Někdo třeba vyhořel, v několika
málo hodinách pozbyl vše, co na

hromadila neúnavná, úsilovná práce
mnoha let. Jinému zničilo krupobití
všechnu naději v krásnou žeň, jinde
zle řádila povodeň, někde náhle ně
kolik členů rodíny onemocnělo. Zdá
se nám tak těžce skoušeným: není
pomocil

Zapomínáme, že máme volatí
s Kristem, visícim na kříži: „Otče, proč
jsi mne opustil ?“ Mat. 27,46. Považme:
Ten, který visí na kříži v nejhrozněj
ších bolestech, učinil tak nenucen, do

brovolně, Jeho lidská přirozenost bo
lestmi přemožena, tak kvílela. Vy
trvejme, jak tu vytrval. Jak často jsme
se sami přesvědčili, že právě tehdy,
když již byl mnohý nešťastník blízek
zoufání, když myslil, že Bůh o něm
neví, že je příliš vzdálen od něho,
velmí bědujícího, byla pomoc Boží
nejbližší.

Každý člověk prožívá v životě ne
jednou, ale častěji Velký Pátek, pře
svědčil se však z vlastní zkušenosti,
že dva dny na to následovalo Vzkří
šení. Bylo zle, velmi zle, ale Bůh vy
slyšel naše prosby, pomohl, neopustil
nas.

6. I nejvytrvalejší pracovník unaví
se dlouhou, neustálou prací. Potřebuje
posily, útěchy, povzbuzení, aby vy
trval. Jsme-li docela vysílení prací
buď tělesnou nebo duševní, pozastavme
se 'u kříže a poslyšme, jak vniká v
srdce naše slovo umírajícího Spasitele:
„Dokonáno jest.“ Jan 19, 30. Svoji
přítomnou práci jsme dokončili, kdy
bude dokonáno naše celoživotní dílo?
Dříve než bude nám možno říci „do
konáno jest“, potřebí s kořenem vy
trhnouli onen hřích, tento zlý návyk,
vykonati tu onu dobrou věcl

Kdo je ve všech věcech, ve všech
svých skutcích pamětliv svých posled
ních věcí, na věky nezhřeší Sir. 4, 10.
Na tyto poslední věci poukazuje pohled
na Kristův kříž, tak stane se nám
vůdcem ke šťastné věčnosti. Není pro
spěšno, odkládati s pokáním, ale nutno
ihned se opravdově polepšíti. Sv.
Ambrož napomíná takto: „Ciní-lipo
kání umírající a zemře-li smířen
s Bohem, nejsem jist, zda dobře
zemřel. Svátost mu mohu podali, ale
ne jistotu. Pravím, že je zatracen?
Nikoliv, ale nepravím, že jest úplně
čistým. Měl jsi se polepšiti, pokud
bylo možno hřešíti. Když se však po
lepšíš, až nemůžeš hřešíti, pak Opustily
tebe hříchy a neopustil jsi ty hříchů.
Jediný případje zaznamenán ve svatém
Písmě, že se obrátil hříšník přímo
před smrtí, abys nezoufal; je jedíný,
aby nikdo nehřešíl spoléhaje na tuto
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chvíli.“ Nikdo neodkládej polepšiti se,
řiď se naším příslovím: „Neodkládej
díla, dokud stačí síla.“ Pokud jsme
při síle, při zdravém rozumu, 'vyko
nejme vše, čeho potřebí, aby náš život
se líbil Bohu a mohl býti odměněn
věčnou spásou.

7. Poslední a sedmé slovo, které
promluvil Kristus na kříži, znělo:
„Otče, v ruce Tvé poroučím duši svou.“
Luk. 23, 46. Není V životě důležitěj
šího okamžiku nad smrt. Písmo nás
poučuje, řkouc: „jak padne strom, tak
zůstane ležeti. Padl-li k severu, padl-li
v jinou stranu světovou, zůstane tam
le'žeti, kam padl.“ Podobně je s námi
lidmi.

V jakém stavu duševním za
stihne nás smrt, tak nás bude nejvýš
spravedlivý Bůh soudití. Často, snad
až příliščasto pamatujeme a odvolá
váme se na Boží milosrdenství, ale
málo si připomínáme, že je Bůh zá

roveň nejvýš ;spravedlivým, který vše
zlé potrestá!

Není nikoho mezi námi, kdo by ne
nesl kříže. jeden nese velký, druhý
menší kříž, ale nikdo nenese dle slov
Písma sv. většího kříže, než jaký
unese, jakýTsnesou jeho síly. Pán ho
zvážil, změřil ho dokonale, aby ne
přesahoval našich sil. KřížKristův má
nám býti vůdcem celého našeho života.
Co jsme prodělali, známe, víme co
nám přinesla minulost, ale neznáma
je nám budoucnost. Všichni si pře
jeme,?gaby se utvářil náš další život
tak, abychom říci mohli s umírajícím
Kristem ;;na kříži: „Dokonáno jest,
v ruce tvé poroučím Pane dušisvoul“
Učiňme kříž Kristův častým předmětem
svých rozjímání. Vzpomínejme si často
na sedm slov, která promluvil Kristus
vise na kříži a pak nebude nám po
třebí báti se smrtí, budeme k ní dobře
připraveni. Amen.

W
A. M. Kadlča'kova:

Pomněnka.

Pomněnečka, modrá všecka
zas rozvila něžný květ,
když jdu z pola, neodolá
touze po ní hled ni ret.

Nad potokem, modrým okem
zírá tiše do vody,
ptáček malý Boha chválí
a zve tě k ní na hody.

Sednout v trávu, sklonit hlavu
a věnečky něžné vít,
na své boly, jež tak 'bolí,
při nich tiše zapomnít.

Zapomenout, nepovzdechnout,
pomněnky ti šeptá hlas,
dokud láska srdce laská,
uchovej ji v srdci zas.

Pomněnečka modrá všecka
k vzpomínkám tě navrací,
od potůčka modrá očka
k tvojí tváři obrací.

"W
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Pomněnka.
Napsal jarolím St. Pavlík.

Velmi líbeznou květinkou je Myo—
sotis palastris neboli pomněnka. Divá
se na nás jako blankytná očička 'ne
vinného dítěte. Zdaž-li nebyla blaho
slavená Panna Maria nevinným dí
tětem po celý svůj život? Zajisté!
Bylat pouhá nevinnost. Hřích znalajen
od doslechu. Zůstala nedotknutá kolem
hříchu jako holubice Noemova, jež se
nepokálela blátem z potopni vody.

ádné skvrny nebylo na ní, ani skvrny
hříchu prvotního, ani skvrny hříchu
osobního.

Sama nevinná, je Panna Maria při
telkyní nevinných duší ; je čistotnou
nevěstou paniců, vůdkyní půvabného
kůru panenského, jenž chodí v nebi
za Beránkem Božím a zpívá novou
píseň. Milujte čistotu, zůstaňte čistými
na duši i na těle, odporujte nečistým
náklonnostem a pokušenim. Přijde-li
nějaké pokušení na nás, tu volá na
nás Panna Maria: Nezapomeň na mnel
Pomni na mne, pamatuj na mne, a
nezhřešíš.

Pomněnka či nezabudka je od pří
rody modrá. Milá modroblankytná
barva — marianská barva — znamená
nebeskou mysl, snahu po nebi. Srdce
Boží Rodičky bylo odloučeno od věci
pozemských; zdržovalo se ponejvíce
vzhůru u Pána Boha. Modlitba a roz
jímání nesly je na perutích pobožnosti
vzhůru k modrému nebi. Teď je v nebi
a rozprostírá svůj modrý plášt nad
všechny své děti, které se dosud na
zemi zdržují, berouc je pod svou
ochranu. Ach jak je ten plášt velikýí
Obepiná celý svět. Tak jako kvočna
shromažďuje kuřátka svá pod křídly
svými, tak shromažďuje Matka Boží
děti své pod pláštěm svým. I my
hledejme tam místečko v nebezpečen
stvích a pokušeních, když ohrožuje
nepřítel duši naši, když nám strachu
naháněji mocnosti pekelné. Pod tvou
ochranu se utíkáme, svatá Boží Ro—
dičkol Opatruj nás pod svým pláštěm

ochranným proti útokům ducha zlého,
vypros nám nebeskou mysl, řiď zraky
naše vzhůru k nebi blankytnému, kde
trůniš; my chceme pohrdati světem a
jeho slávou, chceme hledati království
Boží a jeho spravedlnost, chceme se
vynasnažiti, abychom se k tobě do
nebe dostali. Pomoz ty nám k tomu
svou přímluvou.

V prostředku je pomněnka žlutá,
jako kdyby měla zlaté srdce. Blaho—
slavená Panna Maria i_má skutečně
zlaté srdce, srdce mateřské. Miluje
nás, pomáhá nám, těší nás v nouzi a
trápení, v zármutku a práci. Na místech
poutnických je mnoho zlatých srdcí;
jsou to záslibné dary od věrných
ctitelů marianských na poděkování za
vyprošenou milost, věnované Matce
Boží. jsou jenom slabým stínem a
obrazem zlatého srdce Mariina. Kdo
spočítá všechna dobrodiní, všechny
skutky lásky, jež Rodička Boží lidem
již prokázala! Kdybychom chtělisebrati
všecky příklady na důkaz, jak lásky
plnou se svatá Panna lidu křesťan
skému ukázala a d osu d ukazuje,
opravdu, byla by z toho celá knihovna.

Pomněnka je skromnou květinkou.
Květ jeji je maličký, ale on nás více
vábí než ty velké květiny barev ohni
vých. Vidíme v tom obraz pokory
Panny Marie, jež se ráda činila malou
a se ponižovala, chtějíc býti jen děvkou
Páně. Ale právě ty pokorné a poní
žené má Pán Bůh rád. Kdo se smý—
šlením svým malým činí jako dítě,
ten je převelikým v nebeském krá
lovstvi.

Pomněnka se daří u vody, milujíc
vlhkost. Rozumějme zde pramen mi
lostí, jenž teče ze Srdce Ježíšova. Na
blízku toho pramene daří se ctnost,
a člověk dělá velké pokroky v dobrém.
Panna Maria byla mu zcela blízko;
s radostí- čerpala vodu ze studnice
Spasitelovy, jakž lsaiáš prorok před
pověděl; proto dělala v dobrém tak
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veliké pokroky. Cerpejme pilně milošt
Boží ze svátostl církve, a porosteme
v dobrém; ctnost naše bude zkvétati.

Pomněnka kvete celé léto, a kvetla
by celý rok. „kdyby tomu povětrnóst
dovolovala. Ucta blahoslavené Panny
trvá celý rok, a není měsíce bez
marianských svátků; ba každý týden
má svou sobotu. Když přijde sobota,
volá na nás' Rodíčka Boží: Pomni na
mnel Pamatuj na Marii, modlí se rů
ženec,loretanskou litanii, rozžni
lampičku před obrazem jejím. Pomni
na Marii, když se zvoní anděl Páně.
V každý čas roční kvete květina úcty
mariánské, ponejvíce však v létě, když
jsou poutní místa přístupná. Radost
je dívati se na ty četné poutníky marian
ské, kterak oživují cesty a železnice,
růženec se modlí a mariánské písně
zpívají. Každé poutní místo je ma
ríanským rájem, rozkošnou zahradou
zbožnosti, mistem vskutku nebeským.

Nezapomeň na mnel Písmo svaté
nás napomíná: Nezapomeň na bolesti
matky své! Můj milý křestane, ne
zapomeň ani na bolesti Matky bož
ské. Jméno její připomíná tobě i její
bolestí. Přípouští různý výklad; dle
jednoho toho výkladu znamená: Hořké
moře, trpké moře. Veliká jako moře

je bolest tva, dcero sionská. Právě
v měsíci září slavíme sedm bolesti
Panny Marie. Křesťanský otče, křesťan
ská matko, nezapomeň na Marií, když
ti děti tvé bolest a starost způsobují;
modlí se k ní vo útěchu a pomoc.
Zůstaň trpělivýml Maria Panna též
mnoho trpěla, a k vůli dobrému Synu.
V každém kříží a trápení pomněme
bolestně matky.

Maria na nikoho nezapomene; ona
ví o všech dítkách svých; ví o jejich
starostech, má útrpnost s nimi, po
máhá jim tím neb oním způsobem,
jakž je to k jejich dobru. Co praví
Bůh o sobě ústy proroka, platí i o
Marií: Zdaž-li může matka zapome
nouti na dítě své, aby se nesmilovala
nad plodem života svého? A kdyby
ona měla zapomenouti, já na tebe
nikdy nezapomenu.

O milá matko, Matko Boží i naše
matko, ty stále na nás pamatuješ; ty
pamatuješ na nás i tenkrát, když my
na tebe zapomínáme. Pamatuj na nás,
v 01 a m k to b ě jako Mardocheus
k Esteři, když stojíš před obličejem
Krále, Boha našeho, abys slovo za
nás ztratila, za nás se přimluvíla, at
odvrátí od nás hněv svůj.

"W"
A. M. Kadlc'a'kova:

Z rána.

Zlaté slunko s lože vstalo,
v svět se s nebe sladce smálo,
hřálo luhy, pole, les,
změnilo vše v samý ples.

Ptáci pěli sladké písně,
z duše prchly bol i tísně,
blahem smál se smutný zrak,
v duši bylo klidno tak.

A na trávě rosa stkvěla,
z květu med si brala včela,
vůni prosycen je vzduch,
okřeje v něm lidský duch.

Všecko z rána pěje, jásá,
kam zrak vzhlédne, všude krása,
ozvěnu tu nese luh,
to že dal nám všecko Bůhl

W
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Z úvah o evangeliu.
Napšal biskUpOtakarProcházka. — Autor. překladB. Kyse'lého.

(Pokračování).

7. Nábožné ženy u hrobu Páně.
„Na skonáni pak soboty, když již

svítalo.-.. aj, zemětřesení stalo se
veliké: nebo anděl Páně sestoupil
s nebe a přistoupiv odvalil kámen a
posadil se na něm. Byl pak obličej
jeho jako blesk a roucho jeho jako
sníh-. A pro strach jeho zděsili se
strážní & učinění jsou jako mrtvi.
lpromluviv anděl řekl ženám: Ne
bojte se vy, nebot vím, že ježíše,
kterýžjbyl ukřižován, hledáte. Nenít ho
tuto '; vstalt jest zajisté, jakož byl řekl.“
(Mat. 28, l.-—6).

a) Nebójte se vy, kteříž Krista hle—
dáte, ale potěšte se, rozradujte se . ..
iza—hrobu, nebot nekonečně veliký,
“mocný a slavný jest Pán váš. Ont jest
vzkříšení a život a na odvaleném
kameni náhrobním nestojí postava
mramorová, nýbrž já, živý anděl Nej
vyššího jsem tu pomníkem . ..

jako o vánocích anděl Vtělení zvě
stoval pastýřům radost velikou, tak
o velkonocich' anděl Vzkříšení zvě—
stoval evangelium, radostnou zvěst síly
a vítězství, že vstal Pán. Na místech,
kde právě nevěra slavila vítězství, když
byl konečně ]ežiš zahuben, když ne
zbylo po něm, po Messiáši, jinaké
památky leč kříž a hrob, děje se dnes
úřední, slavnostní, veřejné ohlášení
čehosi důležitého milionům lidí. Ruka
Boží odvalila po třech dnech kámen
náhrobní, zapečetěný znakem všech
soudních úřadů a v ucho celého _Ieru
salema hřmí zvěst o prázdném hrobu
a nejnovější zpráva: „není ho tuto,
vstalt jest.“ To jest v každém ohledu
největší znamení, Kristův nejzřejmější
“zázrak. Vžádném jiném není zjevnost
tak drtivě usvědčující. _

K tomuto divu prOvází v'l'ast'něKrista
na tisíce nevěřících lidi, na tento zá
zrak upozorňují se všecky úřady ži—
dovstva, nanejvýš hlučný průvod bur

cuje lid z povznešené nálady svá
teční a zve ho, aby šel popatřiti “na
pokoření Kristovo, aby se stal svědkem
jeho potupné smrti na kříži — ale
zároveň i svědkem hrobu prázdného.
Sv. Petr dí: „Mužověžidovští a všichni,
kteříž bydlíte vJerusalemě: ]ežiše Na
zaretského, muže osvědčeného od Boha
mezi vámi mocmi a zázraky a zna
meními... ukřižovavše usmrtili jste,
jehožto Bůh vzkřísil. (Sk. ap.2, 22—24).
Tohoto ježiše vzkřísil' Bůh, čehož my
všickni svědkové jsme (32). To pak
uslyševše, zkoušení jsou v “srdci a
řekli k Petrovi: Což učiníme,' muži,
bratří?“ (37).

b) Vzkříšeníjest zároveň nejslavnost
nější proklamací křesfanské viry, zá
zrakem tím prohlásilo se její zveřej
nění. Divuplné zmrtvýchvstání zaujalo
zprvu 3000, potom 5000 duši v témž
jerusalemě, jehož obyvatelstvo vidělo
na Golgotě kříž a v zahradě hrob.
Svědectví to bylo hlasité a zřejmě,
jeho prohlášení slavné, podání usta—
vičné a když sv. Jan tvrdí „quod vi
dimus et manus nostrae contrecta
verunt“ (co jsme viděli, čeho se ruce
naše dotýkaly), nemyslí to pouze o
sobě, nýbrž o stech a tisících, .kteři
všichni jsou svědky Krista Pána.

c) Div tento jest největší, protože
nejvic božský, nebo aleSpoň nejméně
lidský, ježto v něm ztráci se, mizí
příměsek lidský. A Kristus k němu
připjal naši víru, s nim spojil napra
veni pádu prvního člověka, abychom
nepochybovali .o jeho božství. Víme,
jak daleko až sahá naprostá nemož
nost člověka mrtvého, když-o něm
nutno říci,že „byl“. Člověk může něco
působiti jen pokud v něm síla, pruž
nost tělesná i duševní, výmluvnost,
pokud chová vřelý cit v srdci a jiskru
v oku, jak i Kristus působil mocně
"v životě svém jako „vir potens in
“opere et sermone“ (muž mocný ve
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skutcích i v řeči). V tom ukázal ještě
cos mimořádného, neboť využil síly,
která se zjevila při smrti jeho, ještě
ku zvláštnímu průkazu své moci: „Od
počinu-lí, povstanu; zahubí-li mne,
zvítězím; zemru-li, nebude-li mne,
pomine-li člověk Kristus, teprve uzříte,
že jsem Bůhl“ Pane, věřím v Tebe,
věřímpro divy tvé. „Operibus credite“,
řekl jsi sám. (Věřteskutkům. jan, 14,10).
Apoštolové neumdlévalí hlásatí ne
slýchané svědectví o divech Páně,
o nich svědčí obce křesťanské i jednot
livci ústy i krví. Svatý Matouš zmi—
ňuje se o 42, sv. Marek o 37, sv.
Lukáš o 43, sv. jan o 14 divech.
V evangeliu, které čítá sotva 200 stran
malé osmerky, vypočítává se tedy přes
sto divů, jako jest vskříšení mrtvých,
přerůzná uzdravení, rozmnožení chlebů
a konečně zmrtvýchvstání. Můj ježíši,
věřím v Tebe, nebot hojnými divy
zjevil jsi se nám.

8. Ježíš a Maří Magdalena.

„Maria pak stála venku 11 hrobu
plačíc. A když plakala, naklonila se
& nahlédla do hrobu: i uzřela dva
anděly v bílém rouše sedící, jednoho
u hlavy, u druhého u nohou, kdež
bylo oloženo tělo ježíšovo. Ti jí
řekli: eno, co pláčeš? Dí jim: Vzali
Pána mého, a nevím, kam ho položili.
To když řekla, obrátila se zpátky, a
uzřela Ježíše, an stojí, ale nevěděla,
že by to byl ježíš. Dí jí _Iežíš: Ženo,
co pláčeš? Koho hledáš? Ona do
mnívajíc se, že by to byl zahradník,
řekla jemu: Pane, vzal-lis ty jej, pověz
mi, kams ho položil a já jej vezmu.
Dí jí ježíš: Maria. Obrátivši se ona,
řekla jemu: Rabboni (což se vykládá,
Mistře). Dí jí ježíš: Nedotýkej se
mne . . . (jan, 20, 11—17).

a) Maria miluje a má na spěch;
hledá zemřelého, chce ho ještě viděti,
ráda by mu i nyní posloužila; chtěla
by ho vzíti, jako Tobiáš nosival mrtvé
k pohřbení, jako někdejší „íossores“
dopravovali těla zesnulých .do kata
komb. Takovým způsobem chce tato
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silná, nebot milující žena odněsti —
koho? Ach, onoho, u kterého dll srdce
její. l jiní lidé shánějí cos u hrobu,
jako Petr a Jan, ale tato jediná se
pozastavuje, nahlíží dovnitř, pláče a
jako zmatena hovoří. — Pronikavé na
zírání, hloubka citu, toť zřídlo činů,
povrchní zkoumání však zabíjí skutek.
Avšak Maria snad přepíná? Kdyby
přeplnala, jaká škoda? Kde jest jaké
přehánění ve svatém, věrném milování?
Tu věru nikdy není dosti. — O pra
cujme srdcem a citem: milujme, ra
dujme se, plačme, tužme. Víme
z vlastní zkušenosti, že obtížnější jest
pracovati o spasení duše, dáme-li se
do .hloubání, lehčí pak, dáme—lise do
modliby. jsou práce, které pouze
srdcem se dají vykonati. Veliká, obě
tovná, věrná láska, tot geniální výkon
srdce.

b) Tuto věrnou, roztouženou, lnoucí
duši ježíš utěšuje. Velebné evangelium
sv. Marka má tyto řádky: „Vstav pak
z mrtvých ráno, první den po sobotě,
ukázal se nejprv Marii Magdaleně,
z nížto byl vyhnal sedm zlých duchů.“
(16, 9). V této větě zřiti pathos evan
gelia, z ní bije Srdce ježišovo velikou,
překypující láskou. Mnohá krátkozraká
duše pozastaví se tu s otázkou: Což
miluje Kristus více obráceného hříš
níka nežli člověka bez poskvrny hříchu?
Avšak duše opravdu bezúhonné, které
Ježíše nezištně milují a v lásce své
nemají ani pokdy k podobnému srov
návání a zpytování, takové duše v
tom nevidí žádné závady. My milujeme,
ale nikomu nezávidíme. Nepoukazu
jeme na svou ustavičnou neporušenost,
ale radujme se z obrácení bližního a
to bez obtíží, nýbrž rádi & netoužíme
vybudovati si práva a přednosti. Ra
dujme se, že jsme neklesli., jaká to
milost, již Magdalena postrádala! Pro
tož milujme, milujme horlivěji, vřeleji.,
vždyt máme větší povinnost, dlužíme
více právě proto, že jsme nepadli. —.
Byli-li jsme však tak neštastni jako
Magdalena, ó budme příště horliví
jako onaaježíš nás neodmítne. Vždyť
to dokázal. jedno jedínké slovo pro



nesl a Maria klesla na kolena. Pro
mluvil slovo hřejivé, jimž duše se
rozechvěla. mistře, mistře, kterak
dovedeš mluvitil Mluv tedy. zahovoř
i k nám a duše naše jest podmaněnal

c) Maria chtěla objati nohy jeho,
Mistr však děl: Nedotýkej sel Duše
z onoho světa jsou takřka něco vyš
šího, aristokratického. Tu na zemi je
člověk jako dítě, jež všecko dává do
úst, hledajíc smyslného požitku. Pán
poroučí jistou svatou zdrželivost, ob
klopuje i svoji lidskou důstojnost
jakousi úctou, již od nás vyžaduje.
A jest toho třeba, jest nezbytno,
abychom uchovali v sobě svatou, po
kornou— uctívbst vůči ježíši. Po té
musíme toužiti'vždycky, při modlit-n
bách svých a zvlášť při sv. příjímání.

9. Vzkříšení — zázrak hrozný.
„Jděte, povězte učedníkům jeho

i Petrovi... A ony vyšedše, utekly od
hrobu, nebo přišel na ně strach a
hrůza.“ (Marek, 16, 7. 8.)

Na odvaleném kameni náhrobním
zjevuje se jako na vyvýšeném stolci
tajemná, nad smrtí a hříchem vítězící
moc, tak že se nás zmocňuje i svatá
jakás hrůza. Ano, Kristovo vítězství
“nad nevěrou otřásá a děsí.

a) Triumf Kristův jest jasná zář,
která plaší pochybnosti, jest nezdolné
uklidnění, které konejší vzkypělé vlny,
jest jistota, s jakou odpovídáme na
všecky úzkostlivé námitky: On jest
Syn Boží. již v pátek podvečer vy
šlehl tento paprsek, ale byl to jen
červánek večerní. Tehdy pravil setník:
jistě byl to Syn Boží. Co tam při
sklonku dne, to děje se tu při žhavém
východu slunce. Nikoliv na kříži, ale
při slavném vzkříšení stalo se nám
zjevení Boží, že Kristus jest Syn Boží.
Nevěra, rouhavý zločin ukřižování,
vítězné spojení, v němž si líbovalo
popírání pravdy, to vše přímo vynu

covalo nejčelnější tento důkaz: Vstal,
proto jest Bohem.

b) Kristus Pán sám ukazuje na
tento vývoj tajuplné pravdy. Kolem
něho šeptá si pochybovačnost; smr
telná jeho bytost a smrt zahaluje ho
dvojnásobnou temnotou. Pravda ovšem,
apoštol stoji podle Mistra s lampičkou
víry, když dí: „Ty jsi Kristus, Syn
Boha živ_ého“. Ale tato lampička
uhasla na Veliký pátek. Messiáš umřel,
konec všemu. Palmová větev důvěry
zvadla i v ruce apoštolů. Třeba teda
znova rozžati lampu tu, nikoli však
ohněm pozemským, nýbrž světlem
věčným — luce perpetua. Oheň ten
zanítil Bůh na hrobě Kristově a uka
zuje nám ho: „Lumen Christi — Deo
gratias“. — Tot světlo Kristovo, Bohu
díky!

c) Všecko to musilo se státi tak,
právě tak: Kristus musil vítěznou ko
rouhev svou zatknouti ve bráně smrti ;
Pán života musil se zjeviti v rámci
smrti'; černý tento rámec ukazuje
světu nádherný obraz slávy v lesku
tisíckrát oslnivějším než betlémská
půlnoc, svatý děj vánoční. jen zuřte
proti mně, mám trůn svůj i podnoží
nohou svých; vítězný věnec svůj vy
náším právě z oněch hlubin, v nichž
ztroskotaly všecky vaše naděje, vnichž
jste všichni, všichni utonuli, i Fara
onové, i Caesarově, satrapové, mudr
cové, věštcové, básníci, krasavice; a
vlající ratolest svého vavřínu trhám
si na luzích života věčného. Vizte,
jakou zpívám píseň vítězství a budete
ohlušeni, oslepení, pakli mne nemilu
jete, pakli milujete, otevrou se oči
vaše u vytržení a v úžasu zašeptáte
s dechem utajeným: ježíši, ježíši náš,
cesty tvé. jsou cesty velebné slávy;
jen ty můžeš po nich kráčeti; blaze
však nám, že po těchto svých cestách
slávy a síly přicházíš k nám a při
cházíš pro nás.

(Pokrač.)&%
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Svatba.
K 501et. jubileu sv. povolání s. Amáty Ku talo v ě, představené kláštera v Boskovicích
' Z něm. přel. Frant. C hrá m.

Dnes pějí nebes slavné sbory,
Beránka k svatbě plesně zvou,
a země ptá se s všemi tvory,
kdo je as jeho nevěstou.

O jezu, nebeštanů kráso,
ty's Otce blesk, všech původ sil,
ty's krasší slunce, duší spáso,
kdo Srdce tvoje okouzlil?

Hle 'Seraf Boží láskou vzňatý,
tvář svojí kryje perutí,
s ním v slavném sboru: Svatý, svatý,
t_ipějí světci v pohnutí.

Snad “krásajejich vzňala tebe,
že's v lásce své se svěřil jim.
0 ne, zde na zemi ty rajský chlebe,
chceš sňatek slavit s nevěstou.

Vincence světce dcery volí
tvé sobě srdce planoucí,
chti mírnit žaly, které bolí
a stírat slzy kanoucí.

— Mně srdce dej! — dí láska tvoje.
Hle, k srdci jak jej přivinou,
tu zkrotnou vášně, ztichnou boje,
tam svaté city veplynou.

Nuž, spočiň nyní, duše drahá,
mé lásky v svatém objetí,
to přísaha má, stálá snaha,
tě šťastnou věčně viděti.

Své Srdce dám ti v obět věčnou,
jak Beránek ve lilijích,
budu já touhou nekonečnou
se pásti v sadě ctností tvých.

Mou vůli měj i volnost moji,
za ně mí pouta lásky dej,
nic na světě nás nerozdvojí,
jen ty mně lásky popřávej.

At v srdci povždy láskyplamen
k Bohu i k bližním stále plá,
byt zasáh mne i zloby kámen,
můj ženichu, vždy budu tvá.

Má nevěsto, dí ježíš slavně,
hle, smlouva krve s pečetí,
kdo stoupá ke mně neúnavně,
tomu jest mnoho trpěti.

jen nezdráhej se kříž můj nésti,
zrak k Matce mojí zdvihni výše,
ta tobě cestu trním sklestí,
že ji pak mužně nastoupíš.

A nevěsta ta slova svatá
v svém srdci věčně ukrývá,
k Bolestné Matce v slzách chvátá,
když tm se v duši zarývá.

Dnes koruna ji zdobí jasná,
let padesáte dal jí Pán,
by sloužila mu duší krásná —„
Bud za to věčně milování



Obrázky z katolických misii.
Podává Maximilian w e ín b e r g e r.

(Dokončení).

Sotva dozněla poslední slova, za
zněla nová píseň. P. Petr, vůdce mu
čedníků, zanotil Te Deum, Bože chvá
líme Tebe a hlasy všech ostatních se
připojily. Radostné zvuky tohoto chva
lozpěvu snesly se s křížů a roznesly
se přes diváky a město až k moři a
odrážely se od blízkých hor jako
ozvěna. A když dozněla posledni
sloka, obrátili tři chlapci mučedníci
zraky své k P. Petrovi, ježto jim byl
slíbil, že po Te Deum zanoti žalm:
„Chvalte dítky, Pána.“ Ale čekali na
darmo, P. Petr mlčel. Nepohnutě
hleděl k nebi, neboť byl za ambro
siánského chvalozpěvu se octl u vy
tržení, ze kterého se asi probudil až
v nebi. Tu dodal si srdce malý
Antonín a svým jasným hláskem za
notil žalm: „Chvalte, dítky Pána,
chvalte jméno jehol“ A nyní vpadli
oba jeho druhové a jako hlasy andělů
zněla z úst jejich slova: „Od východu
slunce až do západu chvály hodno
jest jméno Páně. Povznešen jest Pán
nade všemi národy a sláva jeho předčí
nebesa. Kdož jest jako Pán, Bůh náš,
jenž bydlí na nebesích a na ponižené
milostivě hledí na nebi i na zemi?“

Křesťané i pohané naslouchali po—
hnuté tomuto zpěvu. Zdálo se jim, že
slyší hlasy ne lidi umírajících, ale
andělů; tak dojemně mučedníci zpi
vali. Mezitím chodili dva kněží jesuíté
od kříže ke kříži a vyznávače k vy
trvalosti povzbuzovali. Byli dostali od
místodržitele, jenž nebyl nepřítelem
křesťanů, dovolení mučedníkům v po
sledním boji přispěti.Přistoupivše také
k 191etému ]anovi Goto, japonskému
to jesuitovi, vypravovali mu o ra
dostech nebeských, jež ho čekají. Načež
odpověděl ]anjako u vytržení : „O, nebe
mám již ve svém srdci.“ Slyše tato
slova starý otec Janův protlačil se až
k samému kříži svého syna a klekl

si u jeho nohou. S radostí obětoval
ho v myšlenkách Bohu a pokládal se
za šťastného, že má syna mučedníka.
Tak chodili oba jesuíté _od kříže ke
kříži, všude vypravovali mučedníkům
o radostech nebeských & loučili se
s každým řkouce: „Budiž :; Bohem a
na shledanou v nebil“

jako omámeni stáli katané pod kří
žemi vidouce tento nepopsatelný výjev
a zapomněli docela na svůj krvavý
úkol. Tu zazněl uprostřed slavného
zpěvu povel mistodržitelův na ho-'
lomky. Bylo však zapotřebí opětného
vyzváni se strany velitele, aby upo
slechli; tak velký byl jejich zmatek a
jejich pohnutí. Konečně chopili se ka
tané svých kopl a okamžik popravy
se přiblížil. Hrobové ticho nastalo;
bylo slyšeti jen dojemný zpěv mu
čedníkůna křížích a tlumený vzlykot
přítomných křesťanů. Pohané stáli tu
plni úžasu a nemohli pochopiti, že
k smrti odsouzeni zpívají a jásají,
křesťané však pláči a vzlykají.

Zazněl posledni povel. Mučednik za
mučednikem vykrvácel. Holomci za
sadili každému dvě rány kopím, první
od levé strany k pravému rameni a
druhou od pravé strany k rameni
levému, tak že obě rány uprostřed
prsou se setkaly. Františkánu Blanko-vi
zasadil kat ránu" tak prudce, že jeho
pravá ruka z kruhu se vysmekla. Ale
neohroženýbojovník Kristův, ač
smrtelně raněn, ruku do kruhu sám
opět zastrčil. Očekávaje klidně druhou
ránu, pronesl slova svého božského
Mistra: „Otče, do tvých rukOu po
roučím ducha svého.“

Františkánu P. Martinovi způsobila
první rána nevýslovnou bolest. Uder
kopím byl totiž tak prudký, že se
kopí zlomilo a železný hrot: v ráně
zůstal trčeti.. Měla-li druhá rána býti
zasazena, bylo třeba nejprve železo
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: rány vytrhnoutí. Surový kat si po
radil. Vylezl rychle na kříž a vytrhl
násilně hrot z rány i s vnitřnostmi.
S chladným klidem zasadil potom
ránu druhou. Ale surovost katovu
překonal mučedník nebeskou radostí.
Zádné známky bolesti nebylo viděti

na jeho oslavené tváři. Klidně do
zpíval slova žalmu „Sláva Otci i Synu
i Duchu svatému“ dokonce, načež
následoval druhý úder, který mu otevřel
nebesa.

Malý Antonín nemohl již žalm
„Chvalte _dítky Pána“ na zemi do
končiti._ Uder'kop'ím vzal mu dříve
hlas i život; v nebi dokončil jej za
jisté společně s anděly. Za to malý

_Ludvík žalm právě dokončil. Ježto si
však uminil, jenom zpívaje umříti,
díval se na P. Petra, “jenž vísel vedle
něho, vyzývaje ho zraky svými, aby
nějaký nový chvalozpěv zanotil. Avšak
právě když byl své zraky na P. Petra
obrátil, zasadil mu kat smrtelnou ránu.
Ještě se jeho malé tělo na kříži chvělo,
ale čistá duše už se radovala v nebi.
Teprve před desíti měsíci stal se
Ludvík. křestanem & nyní už byl
světcem.

Posledni dokonal P. Petr, vůdce
mučedníků; tak si to byl vymínil.
Uprostřed duševního vytržení proklálo
chladné železo jeho srdce.

Křesťané stáli okolo popraviště
plačíce a hořekujíce a záviděli po
praveným vyvoleným jejich osud. Kdy
koli některý z mučedníků dokonal,
volali hlasitě: „Ježíš, Maria! Ježíš,
Marial“ Jejich voláni bylo tak hla
sité, že je bylo i dole v městě slyšetí.
A když všichni mučednici dokonali,
tlačili se zástupové nezdolnou mocí
k ohraženému popravišti. Vojáci musili
ustoupiti a. křesťané vrhali se před
křížemi na kolena a líbali a blaho
slavili své bratry.

Blížil se večer tohoto významného
dne. Stkvělý průvod veden biskupem
Japonska a misionáři z Nagasaki
ubíral se za zpěvu a modlitby na
pahorek. Všichni skláněli před sva
tými mučedníky kolena a prokazovali

jim první veřejnou poctu. Den ode
dne průvody tak se množily, že je
místodržitel pod nejpřísnějšími tresty
zapověděL

Dva měsíce visela mrtvá těla na
kříži; ale o hnilobě nebylo ani po
tuchy. Hltaví draví ptáci, kteří jindy
chtivě na těla popravených se vrhají,
kroužili bázlivě kolem popraviště a
neopovážili se zesnulé vyznavače zo
haviti. Za to každý pátek večer
naskytovala se obyvatelům Nagasaki
podivuhodné divadlo. Jasná záře spou
štěla se s nebe na kříže a vracela se
zase k nebi zpět.

Slova Tertullianova: „Krev mu
čedníků je semenem nových křesťanů“
osvědčila se i zde nápadným způ
sobem. Jediný jesuita P. Baesa pokřtil
rok potom 32.000 pohanů. V Naga
saki, kde v době mučedníků bylo
jenom asi l000 křeštanů, vystoupil
brzy jich počet na 40.000. Neočekávané
hnutí zmocnilo se najednou srdcí po
hanů; ve třech letech vstoupilo jich
300.000 do lůna církve svaté. Zdálo
se; že Japonsko bude za krátko říší
úplně křesťanskou.

Zatím hrozné pronásledováni, které
brzy na to jako divoká vichřice na
japonskou církev, v nejkrásnějším
květu stojící, se přivalilo, zničilo tyto
krásné naděje. Téměř 50 let pracovali
kati. Neobyčejně ukrutně byly muky,
které si vymýšleli. A neustáli dříve,
až poslední katolický kněz byl ze země
vypovězen a křesťanství v krvi svých
statečných vyznavačů bylo udušeno.
Teprve po 2001etém vyhnanství vstou
pili katoličtí mísionáři znovu na půdu
japonskou. Ze zřícenin kvetoucí kdysi
církve mučedníků, vystavěli obec novou
a je oprávněná naděje, že krev nes
četných mučedníků japonských u příš
tích pokolení bude přinášeti ovoce
vždy hojnější.

Sirotčinec v Akitě.

Kcharitativní činnosti misijních sester
v dalekém Japonsku náležejí také vý
chova opuštěných sirotků. Ze sirotků,

176



když dospěli, stávají se katechisté,
kteří potom víru křesťanskou mezi
svými krajany rozšiřují a na jejichžto
pomoc jsou misionáři více méně od
kázáni

Velká byla proto radost misij
ních sester v Akitě, když slyšely,
že tam zřízen bude nový sirotčinec;
a ještě větší byla jejich radost, když
v únoru t. r. první sirotek, čtyrlelý
chlapec, se dostavil & jejich výchově
svěřen byl. Malý japouec přijel drahou.
Aby se s cílem své cesty neminul,
pověsili mu v jeho domově velkou
cedulku na záda a na ni stálo jeho
jméno a místo určené. Také skutečně
šťastně cíle došel. Za několik dní na
to přišla jeho starší sestřička & později
dalších několik sirotků. Mezi nimi byl
šestiletý chlapec, který chtěl mermo
mocí nazpět do svého domova. Opět
a opět pokusil se o útěk. Znenáhla
si však zvykl a tu prozradil příčinu,
proč chtěl utéci; domníval se totiž, že
ho chtí v sirotčinci zabiti, usmažiti a
snísti.

Památným dnem pro sestry a dítky
byla bílá neděle. _Sestra malého Na
vjana, jenž byl první do sirotčince
přišel, byla pokřtěna a obdržela na
křtu sv. jméno María. Byl to dojímavý
pohled, jak pohanské dítko v bílých
šatkách a bílém závoji ke křtitelnicí
pospíchalo a jak po křtu sv. radostí
zářilo.

Největší však radost způsobilo
sestrám přesídlení z posavádní pro
zatímně budovy do nového sirotčince;
Když byl dostavěn,.přenášel se nábytek
a náčiní do nového domova a k večeru
mohl sám Spasitel v nejsvětější Svátosti
slaviti svůj vjezd do nového svato
stánku, aby tam od toho dne jako
dobrý pastýř mezi svými ovečkami
přebýval.

Sestry s hořícími svícemi šly v prů

vodu a uvedly Spasitele do domácí
kaple krásně ozdobené.

Má tedy Akita sirotčinec, jehožto
účelem jest, osiřelé dítky anebo takové,
jejichžto rodiče pro chudobu, nemoc,
neštěstí a podobné příčiny nejsou sto,
aby o svou rodinu se starali, náležitě
vychovávali. Dítky se vychovávají pro
život, buďto aby jako dobří katolíci
a řádní 'občané japonského státu.
anebo jako dobří učitelé a schopné
učitelky, po případě jako věrní kate
chisté prospěli cirkvi í vlasti. Výchova
spočívá v rukou sester a jedné japon
ské učitelky. Lonského roku navštívil
školu japonský ministr vyučování a
o výsledku své návštěvy vyslovil se
velmi pochvalně.0pětně poctil i biskup
msgr. Berlioz ústav svou návštěvou.
On to byl též, jenž nový dům sám
posvětil.

Počet ditek stále vzrůstá.
jak křesťanská výchova duše pohan
ských dítek zušlechtuje, toho dokla
dem je malý Navjar, o němž hned na
počátku byla zminka. Když totiž
jednoho dne za odměnu své pilnosti
dostal několik sladkých bonbonů, po
spíšil pln radosti do kaple a dárek
sobě tak milý Rodičce Boží nabízel.
Vůbec cokoliv od někoho dostane,
neopomene s ostatními sirotky oto
se poctivě rozděliti. Kéž by tento
šlechetný ráz jevící se v povaze tohoto
mladého sirotka byl zárukou pozdější
jeho nezištně lásky k bližnímu!

Na svátek sv. josefa bylo několik
děvčat sirotků slavnostně pokřtěno.
Také bylo sestrám popřáno, několik
dítek připraviti na první sv. přijímání.
Také na dětské zahrádce a na škole
ručních prací spočívá očividně Boží
požehnání. Kéž by též nový sirotčinec
za pomoci a přispění našich dobro
dinců v Evropě splnil naděje, které
se založením jeho byly spojeny!

W
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M. Tesařova:

Srdce Panny Marie.

Srdce Tvoje, Matko moře nedozírné,
bolesti a lásky — nemá ani břehů,
v hlubinách svých tají matky sladkou něhu,
bolem skláno bylo při oběti smírné.

U kříže, když z něho mučenky květ zářil,
nejsvětější Krev kdy rosou jemu byla,
nová naděje se z něho v duše lila
a té lásky jeho svět přec nevyvážil.

Srdce Tvoje svaté láskou k lidem buší,
nebt duše lidské Ježíš krví koupil —
co jen za tu lásku jemu dát seisluší?

() kdo by se tedy hořce nezarmoutil,
lásku Srdce Tvého, Ježíše když vidí,
nezměrná ta láska nevděk že jen klidí?l

“W

Bl. Anna Maria Taigi.
Napsaljan Tagliaferro.

(Pokračování)

8. jeji láska k duším v očistci.
jako přátelům Božím v nebesích,

tak věnovala Anna Maria svou lásku
a úctu i duším v očistci, které jsou
též milovanými přátely Božími. je
ctila, je litovala milosrdně.

Anna Maria milovala duše v očistci,
protože tyto duše jsou hodny lásky
Boží. Věděla, třebas je spravedlnost
Boží kárá podle svatých svých úsudků,
přece jeho dobrota je k sobě volá a
očekává v nevýslovných radostech
své odměny; věděla, že Pán ježíš
rád slévá svou krev na toto místo
lítosti, kde její občerstvujicí rosa jako
proud pokoje se vine očistnými pla
meny. Milosrdnou touhou Pána našeho

a neštěstím těchto duší ubohých bylo
srdce její dvojnásob dojato; aby zmír
nila jejich muky, neše řila modliteb &
povzdechů, kajících skutkův a obětí;
dle svědectví kardinála Pediciniho lze
říci, že sama se ponořovala do usta
vičného očistce, aby tyto duše Vy
svobodila.

„Moje zbožná matka,“ pravi jedna
dcera její, „měla zvyk chodívati na
hřbitov, aby se tam modlila. Návštěvy
konala vždy čtyřicet dní po sobě,
& konala je za každého počasí, za
slunce, deště, zimy i sněhu vždy bosá;
modlívala se na každém z 300 hrobů
třikrát „Odpočinutí . . . a modlitbu.
Zatímco matka se modlila u hrobů,
prošla jsem hřbitov, modlila se kří—
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žovou cestu a čekala pak na matku
u kaple růžencové.“ „Mějte,“ říkala
blahoslavená, „velkou lásku k duším
v očistci,zv1áště kduším kněží; může
te-li, dejte sloužiti mši svatou za ně a
zvykněte si každý den modliti se
100 Odpočinutí věčné . . . za tyto duše.
Slyšite-li mši sv., obětujte ji za jejich
vykoupení. Tato pobožnost uchová
vás i' vaše rodiny před mnohým ne
štěstím.

Modlívala se při prvních padesáti
„Odpočinutí . . .“ „Svaté rány mého
Pána, z nichž teklo tolik krve, mě te
milosrdenství s dušemi v očistci & se
mnou hřišnicí.“ Při druhých padesáti
modlila se: „Svaté duše. které jste
svět opustily a nyní v očistci očeká—
váte brzké přijetí do ráje, vyproste mi
milost u Boha, až před ním se ukážete.“
Pán dovolilněkdy, že duše, modlitbami
blahoslavené, vysvobozené, se jí zje
vovaly, aby jí poděkovaly. Jednou
chtěla v chrámě sv. jana v Lateraně
sv. přijímání obětovati za osobu ze
snulou. Při první mši sv., kterou sloužil
jeji zpovědník, pocítila najednou ne—
výslovné muky duševní spojené s prud
kými bolestmi tělesnými; ale nedala
se tím v modlitbě rušiti, a obětovala
svoje utrpení božské spravedlnosti jako
dostičinění. Na to začal kardinál Pedi
cini svou mši svatou; při Gloria pro
měnila se bolest zbožné ženy najednou
v převelikou radost a veselost. Anně
Marii zdálo se, že umřeštěstím, když
duše z očistce osvobozená se k ní
přiblížila řkouc: „Děkuji ti, sestro, za
tvou účast; budu na tebe pamatovati
před trůnem Božím, & nyní jdu, díky
tvým modlitbám, do nebe, abych byl
šťasten po celou věčnost.“

9. její láska a úcta k Církvi
bojující.

Vedle církve trpící věnovala Anna
Maria církvi bojující značnou část
námah a utrpení. Církev je pozemskou
vlasti dítek Božích; plodí je, vycho
vává a vede je k věčné blaženosti
jako vyvolené nebeské. Pán ježíš, její
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ženich a král, žije, trpí, pracuje a
roste ve svých údech. Nic divného
tudiž, že blahoslavená žila stále celým
srdcem ve vzpomínce a myšlence na
matku podle milosti, na nevěstu Kri
stovu a matku všech křestanův. Právě
tak neváháme říci, že svatou církev
milovala s něžností, horlivosti a od
daností, jak ji zřídka nalézáme u sva
tých, kteří nebyli právě učiteli a
apoštoly. Později uvidíme, jak tato
láska k církvi a k jejím údúm z ní
učinila nějak apoštola;

Její láska k církvi jevila se předně
úplnou poddaností k jejím naukám a
zákonům. Při každé příležitosti hájila
církve oproti osobám, jež opovrhovaly
jejími naukami & kázala jeji předpisy,
ať se to dělo z kterékoli strany; za
chovávala jeji zákonv s věrnosti, jež
zabihala do tvrdosti. Žádala-li nutnost,
by rodina se odchýlila od její přiká
zání zvláště v postě újmy a zdrželi
vosti, nespokojila se dobrozdánim
lékařů, kteří vtom ohledě mají široké
svědomí, ale bylo k tomu třeba vý
slovného rozkazu zpovědníka.

Tuto úctu k sv. církvi přenesla
Anna Maria též na údy duchovní
hierarchie, zvláště hlubokou úctu měla
k svatému Otci, mluvila o něm s nej—
větší uctivosti, jak svědčí jeji často
opakované slova. „Jest náměstkem
Božím na zemi“.

Tímto smýšlením Žavedena modlila
se za jeho zachování, prosíc Pána,
aby ho chránil před nástrahami ne
přátel. Obětovala za něho Otci věč
nému drahou krev ježíše Krista, své
vřelé modlitby, pronásledování, ne
snáze a nemoci, které ji Pán Bůh
seslal, nemluvě o kajících skutcích,
jež si ukládala. Od svatého Otce se
stupovala její úcta ke kardinálům,
biskupům, kněžím a ieholnikúm; za—
pomínala při tom na člověka, aby
viděla jenOm náměstka věčného kněze,
svého Spasitele; a tato myšlenka oza
řovala v její očích všecky, kteří po
výšeni byli k hodnosti kněžské. Ne
strpěla, aby v její přítomnosti posu



zovány byly jejich osobnost, slova
aneb skutky. Vkročil-li kněz do jejího
domu, povstala a políbila uctivě jeho
ruku, k tomutéž vedla i své děti;
v celé její bytosti jevila se největší
uctivost a se vší pozorností vítala
vzácného hosta, jakkoli byla právě
zaměstnána osobami, jež svět pro bo
hatství aneb tituly výše cení jako
kněze.

10. Její vytržení a ekstase. _
Sv., Augustin dí hřišníku výstražné,

že hledá štěstí pod stínem smrti. Tam
ho nenaleznete, di dále, očistte svou
lásku; plyne jako voda do vyprahlé,
neplodné země; obratte jeji běh do
jiné země, jež rodí květy a ovoce.

Bl. Anna Maria následovala radu
sv. Augustina, nepřestala milovati, ale
dala lásce své jiný směr. Od světa
a jeho pošetilosti obrátila ji k ne
besům a nesmrtelným nadějím. Proudy
lásky jeji byly tak svobodné a velko
myslně, že je Pán Bůh chtěl ozdobiti
leskem neobyčejným. Kdežto mystická
činnost života nadpřirozeného oby
čejně v stínu svědomí a víry působí,
chtěl Pán Bůh, aby jinak temné a
tiché cesty jeho milosti u omilostněné
služebnice pro ty, kteří ji znali, se
jevily jasné a osvícené, a tak nám
poskytnul dojemný -pohled jak ve
vnitřním životě této chudé a skromné
ženy působnost duše a Boha stále
se- spojují v lásce vzájemné a září
v světle společném.

Tato vzájemná láska byla tak hlu
boká a vroucí, že blahoslavená se
bez námahy postavila do přitomnosti
Boží. jeji božský ženich jí řekl, že
zaujme srdce její a v něm svůj pří
bytek učiní, aby stále byl u ní a ji
nikdy neopoustěl. Zbožná žena mu
sela nějak zápasiti s milostí, aby
neupadla stále v ekstase a vytržení,
které by jí překážely v domácích po
vinnostech. Divný zápas lásky! Skromná

Anna Marie béře metiu, aby dům vy—
čistila, a hned vystupuje před její oko
duševní její božský ženich. Vidouc ho,
spěchá, aby zraky od Něho odvrátila,
ale hlas milovaného zni ji v uších;
slyší sladké zvuky, pokouší se ještě
jednou utéci, ale nedovede mu odo
lati, upadá do ekstase, ztrácí vládu
smyslů, a stojí nepohnuta jako socha,
metlu držíc v ruce. Když se vzpama
tovala, spěchala, aby dohnala větší
pilností čas ztracený. Někdy byla právě
v kuchyni, když ji strhovala neodo
latelná moc božské lásky; připravo
vala oběd pro rodinu, a náhle přinutila
ji sila útěchy duchovní, by se opřela
o stěnu aneb do konce si sedla, protože
nohy jí unést nemohly. ! při stole se
někdy stávalo, že náhle, právě když
ditkám sloužila, ztrnula .a dlouhý čas
zůstala nehybnou, držíc nůž aneb vi
dličku v ruce a oči upírajíc na před
mět neviditelný.

Muž jeji jsa poněkud obmezený a
drsných způsobů, volal na ni několi
kráte, a když neodpovídala ji zatřásl.
Domníval se někdy, že dostává pa
doucnicí, a naléhal, aby užívala léků
aneb nápojů utišujicích. jindy připi
soval všecko její ospalostianeb mdlobě ;
když pak se vzpamatovala, a veselá,
usmívajíc se práce se opět chápala,
říkal jí: „Jak můžeš u stolu spáti, jsi
celá ospalá.“ Když Maria, nejmladší
její dcera viděla, že matka nedává
známky života, plakala a křičela:
„Moje matka je mrtval moje matka
je _mrtval“ Žofie, nejstarší dcera, která
lépe chápala, říkala, že matka její
trvá na modlitbách. Ale Pán Bůh za
halil oči jejich, že nepoznali příčinu
její ekstasi. Taktéž bývala vytržena,
když večer předříkávala společnou
modlitbu. Když ke konci šli k ní, aby
ji řekli, že jsou u konce, nalezli jí
bez- vědomí; a muž jeji zas našel
příčinuhubovati, že usnula přimodlitbě.

(Pokrač.)
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A. M. Kadlčákova:

Co to?

Co to tuká v hrudi lidské,
co to budí každý cit,
co to skáče jako ptáče,
ptáš se, co to může být?

Co to zpívá v hrudi lidské,
co tě budí ze spaní,
co to stále hrud tvou zvedá
i když duše tiše sní?

Co to ťuká, co to zpívá,
mnohdy sebe sama se ptáš;
jest to srdce, které v hrudi
k žití svému skryto máš.

Ono tluče ve dne, v noci,
někdy prudce, tiše zas,
neumlká v žití světa
nikdy jeho bouřný hlas.

W

Různé zprávy.
Kolik zednářských loži je v čes

koslovenské republice? Obstovy
„ l. noviny“ oznamují, že v republice
je 5 zednářských loži, a sice „j. A.
Komenský“ v Praze, „Sincentas“
v Plzni, lože „Republika“, „Bohemia“
a „X. Y. Z.“.

Zánik katolického časopisu ně
meckého. „Historisch-politischeBláter
fiir das katholische Deutschland“ po
ukončení 171. svazku v červnu 1923
přestaly vycházeti. Poslední jejich vy
davatel Jiří M. v jochner zemřel 3.
května 1923 v Niede'randorfu v Hor.
Bavorsku. Založeny byly r. 1838
Gorresem a konvertitou Phillipsem,
později vydával je publicista _Iórg
sám a od r. 1857 do 1901 řídil je
s Fr. Binderem. Po Jorgově smrti
spojil se Binder s pravnukem josefa
Górrose Jochnerem. Po státním pře
vratu v Německu rozhodly se „I—list.
pol. Blátter“ pro směr monarchisticko
konservativni s bavorským zbarvením.

„Věže“ děti opuštěných. VeFran
cii, strachující se o budoucnost svou
následkem nedostatečného dorostu,
doporučují někteří lékaři znovuzřízení
„věží“. Co to bylo tyto „věže“? Byly
to okrouhlé otáčivé skříně (na způsob
známých starých svatostánků), které
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se nalézaly před branami špitálů a
kam byly odkládány děti, kterých se
chtěly matky zbaviti, aby je odevzdaly
veřejné péči. Vložily dítě, třeba v noci,
do otevřené skříně, otočily ji, zatáhly
rukojeť zvonku na znamení sestře,
která uvnitř bděla, a odešly, nebyvše
od nikoho poznány. První taková „věž“
byla založena od pana Kvidona
z Montpellieru v dubnu 1.P. 1198 pod
záštitou papeže Innocence 111.,který
zřídil bratrstvo Ducha svatého, by
údové jeho se zabývali výchovou
malých dětí. Během staletí rozmnožily
se velice tyto ústavy, ale zákonem
byly povoleny teprve v lednu 1811.
Následkem dekretu Napoleona 1. bylo
ve „Francii v činnosti 269 „věží“ a
sebraly ročně 33.000 opuštěných dětí.
Od r. 1849 jich ubývalo, jelikož úsudek
o jejich užitečnosti nebyl jednotný.
V r. 866 fungovala jediná „věž“ v Mar
seille, a ta byla brzy na to minister
ským nařízením zrušena. '

Hold vězňů milánských Piovi XI.
Dne 21. listopadu 1921 navštívil arci
biskup milánský kardinál Ratti ústřední
vězení v Miláně, aby kárancům přinesl
útěchu slova biskupského a projevil
jim svou otcovskou péči. Ve výroční
den této návštěvy poslali vězňové mi



lánští svému vznešenému otcovskému
příteli, jenž mezi tím sám se stal
vězněm vatikánským, umělecky pro
vedenou adresu na pergamenu toho
znění: „Vězňové, kteří trpěli a trpí
dosud v ústřední trestnici v Miláně,
pykajíce za své chyby, vzpomínajíce
na vznešenou promluvu kardinála
Achilla Ratti, jenž jim dne 2l. listo
padu r. 1921 svým slovem otevřel tak
krásné obzory naděje a víry, a ujišťu
jíce znovu, že se chtějí polepšiti,
žádají pokorně na papeži Piovi XI.
jeho vzpomínku a modlitbu.“ Vězňové
dali mimo to svým nákladem zasaditi
v trestnici bronzový medailon s obra
zem Pia XI. I sbírku mezi sebou uči—
nili v upomínku této návštěvy ku pod

' poře propuštěných trestanců, která
vynesla 2.000 lir.

Řeholnice umělkyní. V egyptském
, klášteře Františkánek žije jedna sestra,

která je umělkyní v malbě. Cizinci
obdivují její práce a hojně navštěvují
klášter, aby si prohlédli její díla. Ně
které obrazy, označené zvláštní komisí
za díla vysoké ceny umělecké, byly
převezeny sv. Otci-, který dal si od
ní namalovati dva obrazy a věnoval
je anglickým královským manželům.
jméno umělkyně není veřejnosti známo.

Katolický katechism vjaponském
parlamentě. Budhisté v Japonsku
zdvihíi velký odpor proti zřízení ja
ponského vyslanectví u Vatikánu a to
ztoho důvodu, že katolicism neu
znává královskou rodinu za nejvyšší
moc a že tedy vyslanectví u Vatikánu
bylo by urážkou mikadovou. Aby po
učil japonskou vládu \o katolickém
pojetí čtvrtého přikázání dal katolický
generál Yamamoto, který. doprovázel
japonského korunního prince “nacestě
po Evropě, ministrům i členům par
lamentu k nahlédnutí katolický kate
chism. Ministrům i poslancům se ka
techísm velmi zamlouval, takže při
debatě o vyslanectví ve Vatikáně mlu
vilo se všeobecně o katolické církvi
a papeži s velkým uznáním.

Ruský lid proti bolševickým ná
silnostem. Ruské listy přinášívají ča

stěji zprávy o tom, že ruský lid jest
již syt krutovlády nevěreckých sovětů. '
Pádným dokladem toho je odpor oby
vatelstva přístavního města Batum (Za
kavkazsko), s kterým se postavilo
proti p ustém u řáděníbolševických
úřadů. Stalo se to zejména, když se
vážně jednalo o to, aby batumská
katedrála byla proměněna v biograf.
Lid všech vrstev městských postavil
se do jedné fronty proti zlotřilým so
větům. Bolševické úřady však z po
čátku protestní projevy velkopansky
ignorovaly, takže ke kino-představení
v katedrále došlo. Učiněn však byl
jen jedinký pokus, který měl bouřlivou
dohru. Mezi představením totiž vnikl
do znesvěcené katedrály popuzený
lid, který zde zničil veškeré kino
přístroje a kromě toho dalbolševické
mládeži, jež představení uspořádala,
ještě na pamětnou, aby jí zašla chuť
na podobná zvěrstva. Uřady zalar
movaly rudou gardu na pomoc, která
však odepřela poslušnost a připojila
se k občanstvu, které se rázně do
máhalo, aby mu byla vrácena ka
tedrála.

jesuité v Uhrách zřídili v poslední
době tři nové domy: noviciát v městě
Erd, kolej pro filosofii a socialni vědy
v Szegedině, a misijní dům v Mezó
kovesd. Tento misijní ústav, při němž
je prostranný a vkusně provedeny
kostel, zbudovalo zbožné Obyvatel
stvo svou obětavosti bez pomoci
státní. Když tam přidělení jesuité s ruč
ními kufříky přijeli, to bylo celé jejich
„bohatstvi“, nalezli vše v domě za—
řízeno: pokoje, kolej, kuchyň, špižírnu
——vše dobře zásobeno. S velikou ra
dostí je lid přivítal.

Ubi Arcana Dei, první encyklika
sv. Otce, zůstane trvalým pomníkem
jeho. „Morning Post“ věnovala jí
úvodník, v němž praví, že katolík
i protestant nejen že budou souhlasit,
nýbrž že přípustí oprávněnost stesků
papežských, které uvádí první část
encykliky: třídní boj, přepjatý naciona
lism, a přepjaté sebeurčení atd. „JOurn.
d. Deb.“ píše, že katolíci ji přijmou
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se synovskou zbožnosti a celý svět
i s úctou, že slova, řízená k biskupům,
upoutají pozornost nejen národů, ale
i vlád.

Pražští obchodníci a živnostníci
pro státní svátek sv. Václava
a svatého jana Nepomuckého.
Spolek pražských obchodníků a živ
nostníků uveřejňuje projev, v němž se
žádá, aby svátky sv. .Václava a sv.
jana Nepomuckého byly prohlášeny
za svátky státní. Co se týče svátku
sv. Jana Nepomuckého, poukazuje se
na velký národně- obrodný jeho význam.
Vídeň za ]osefa lí. chtěla svátek tento
zakázat, ježto už tehdy Praha německá
stávala se o svátku svatojanském
Prahou českou, dostaveníčkem všech
Slovanů. Den svatojanský budila roz
plameňoval české vlastenectví, o sv.
Janu byl položen základní kámen kNá—
rodnímu divadlu, konal se prvý sokol
ský slet a nesčíslné množství porad
a národních sjezdů, takže svátek tento
je nerozlučně spojen s dějinami na
šeho národního probuzení. V tradici 
národa je tak pevně zakotven, že nedá
se vůbec vymititi z jeho paměti. Svátek
má dále pro Prahu velký význam ná
rodohospodářský. Znemožnéni svátku
svatojanského zanechalo by v duši
lidu nábožensky cítícího osten proti
republice. Projev končí: „Tento svátek,
který má takové zásluhy o národní
probuzení naše, jistě nezaslouží si
zrušeni od našeho nového útvaru stát
ního, jemuž svým národním prou—
děním vlastně před 200 lety již půdu
připravoval.“

Bezkonfesni mladá Praha. „Věst
ník katolického duchovenstva“ píše
v Přehledu církevně-politickém: Bez
koniesijního žactva přibývá. Ani sektář—
ské hnuti nezabraňuje jeho rozmachu.
Průměrně jest ve Velké Praze 1712
procent žáků bez konfese. V Praze
l.—Vlll.jest 16'33 procent, na Karlinsku
až 2840 procent, v Proseku 52'20
procent. Ani vnitřní Praha není tak
zlá po této stránce, jako agrární &
socialistické jeho okolí venkovské.
Bude nutně třeba co nejdříve uvažo

vatí o nových prostředcích pastorač
ních a podívali se též do okolních
států, hlavně do Německa, a co tam
se osvědčuje, zavésti i u nás. Za ny—
nější přetíženosti duchovních správ
namnoze tuze rozsáhlých, nepůjde to
ovšem bez pomoci laiků.

Prst Boží? Ve středu před svátkem
Božího Těla ptal se dilovedoucí děl
níků, kteří pracují na stavbě nové
silnice, kterou vedou z Mirošovic (okr.
Říčany) do Senohrab, zdali zítra přijdou
do práce? Otázka byla bez jakého
koliv nátlaku. Přítomní katolíci-lidovci
řekli: je zítra velký svátek, nač
bychom ho znesvěcovali, přijdeme až
v pátek. Opodál pracující mladík F.
Železný z Cer. Voděrad, okr. Cerný
Kostelec, slyše toto určité rozhodnutí,
řekl: „No jo, to ponesou zítra nebesa!
Já je ponesu taky první.“ A netrvalo
to ani půl hodiny, už ho neslína
improvisovaných nosítkách a tu zase
ti dělníci řekli: Koukejte, už nesou
jeho! A co se stalo? jak vezl železný
vozík s nákladem materiálu po kolej
nicích s prudkéhovnávrší, vybočil vůz,
brzda povolila a Zelezný, stoje vzadu
na vozíku, náhlým nárazem v setrvač
nosti učinil přemet do výšky a spadl
na kamení s rozbitými údy. Byl od
vezen k lékaři dru Vlčkovi do Mni
chovic, který jej jako těžce zraněného
ihned nejbližším vlakem odvezl do
nemocnice do Benešova. Lékař řekl,
že má přeraženou ruku, otřesení mozku,
vnitřní poranění — byl samá krev.

Boži soud. Pařížský „Le Figaro“
přinesl pod tímto nadpisem na titulní
stránce pou ruhodnou- zprávu z Feld
kirchu v Tyrolsku. Muž jakýsi jménem
Strumer, obžalovaný, že otrávil svou
ženu, aby mu mohla býti vyplacena
její životní pojistka, skončil svou ob
hajobu před soudem slovy: „Ať mě
Bůh Všemohoucí na místě usmrtí,
pakliže jsem vinen“ Sotva že tato
slova vyřknul, skácel se k zemi a lékař
okamžitě přivolaný mohl konstatovati
pouze smrt neštastníka.

Křesťanskéhoobyvatelstva v lndií
za posledních 10 let hodně přibylo.
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lánští svému vznešenému otcovskému
příteli, jenž mezi tím sám se stal
vězněm vatikánským, umělecky pro
vedenou adresu na pergamenu toho
znění: „Vězňoré, kteří trpěli a trpí
dosud v ústřední trestnici v Miláně,
pykajíce za své chyby, vzpomínajíce
na vznešenou promluvu kardinála
Achilla Ratti, jenž jim dne 21. listo
padu r. 1921 svým slovem otevřel tak
krásně obzory naděje a víry, a ujišťu
jíce znovu, že se chtějí polepšiti,
žádají pokorně na papeži Piovi Xl.
jeho vzpomínku a modlitbu.“ Vězňové
dali mimoto svým nákladem zasaditi
v trestnici bronzový medailon s obra
zem Pia XI. [ sbírku mezi sebou uči—
nili v upomínku této návštěvy ku pod

' poře propuštěných trestanců, která
vynesla 2.000 lír.

Řeholnice umělkyní. v egyptském
klášteře Františkánek žije jedna sestra,
která je umělkyní v malbě. Cizinci
obdivují její práce a hojně navštěvují
klášter, aby si prohlédli její díla. Ně
které obrazy, označené zvláštní komisi
za díla vysoké ceny umělecké, byly
převezeny sv. Otci, ,který dal si od
ní namalovati dva obrazy a věnoval
je anglickým královským manželům.
jméno umělkyně není veřejnosti známo.

Katolický katechísm vjaponskěm
parlamentě. Budhisté v japonsku
zdvihli velký odpor proti zřízení ja
ponského vyslanectví u Vatikánu a to
ztoho důvodu, že katolicism neu—
znává královskou rodinu za nejvyšší
moc a že tedy vyslanectví uVatikánu
bylo by urážkou mikadovou. Aby po
učil japonskou vládu —o katolickém
pojetí čtvrtého přikázání dal katolický
generál Yamamoto, který doprovázel
japonského korunního prince na cestě
po Evropě, ministrům í členům par
lamentu k nahlédnutí katolický kate
chism. Ministrům i poslancům se ka
techism velmi zamlouval, takže při
debatě ovyslanectví ve Vatíkáně mlu
vilo se všeobecně o katolické církvi
a papeži s velkým uznáním.

Ruský lid proti bolševickým ná
silnostem. Ruské listy přinášívají ča
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stěji zprávy o tom, že ruský lid jest
již syt krutovlády nevěreckých sovětů.
Pádným dokladem toho je odpor oby
vatelstva přístavního města Batum (Za
kavkazsko), s kterým se postavilo
proti p ustém u řáděníbolševických
úřadů. Stalo se to zejména, když se
vážně jednalo o to, aby batumská
katedrála byla proměněna v biograf.
Lid všech vrstev městských postavil
se do jedné fronty proti zlotřilým so
větům. Bolševické úřady však z po
čátku protestní projevy velkopansky
ignorovaly, takže ke kino-představení
v katedrále došlo. Učiněn však byl
jen jedinký pokus, který měl bouřlivou
dohru. Mezi představením totiž vnikl
do znesvěcené katedrály popuzený
lid, který zde zničil veškeré kino
přístroje a kromě toho dalbolševícké
mládeži, jež představení uspořádala,
ještě na pamětnou, aby ,ji zašla chuť
na podobná zvěrstva. Uřady zalar
movaly rudou gardu na pomoc, která
však odepřela poslušnost a připojila
se k občanstvu, které se rázně do
máhalo, aby mu byla vrácena ka
tedrála.

Jesuité v Uhrách zřídili v poslední
době tři nové domy: noviciát v městě
Erd, kolej pro filosofii a socialni vědy
v Szegedině, & misijní dům v Mezo
kovesd. Tento misijní ústav, při němž
je prostranný a vkusně provedeny
kostel, zbudovalo zbožné obyvatel
stvo svou obětavostí bez pomoci
státní. Když tam přidělení jesuité s ruč
ními kufříky přijeli, to bylo celé jejich
„bohatstvít', nalezli vše v domě. za
řízeno: pokoje, kolej, kuchyň, špižirnu
— vše dobře zásobeno. S velikou ra
dostí je lid přivítal.

Ubi Arcano Dei, první encyklika
sv. Otce, zůstane trvalým pomníkem
jeho. „Morning Post“ věnovala jí
úvodník, v němž praví, že katolík
i protestant nejen že budou souhlasit,
nýbrž že přípustí oprávněnost stesků
papežských, které uvádí první část
encykliky: třídní boj, přepjatý naciona
lism, a přepjaté sebeurčení atd. „journ.
d. Deb.“ píše, že katolíci ji přijmou



se synovskou zbožnosti a celý svět
i s úctou, že slova, řízená k biskupům,
upoutají pozornost nejen národů, ale
i vlád.

Pražští obchodníci a živnostníci
pro .státní svátek sv. Václava
a svatého jana Nepomuckého.
Spolek pražských obchodníků a živ—
nostníků uveřejňuje projev, v němž se
žádá, aby svátky sv. .Václava a sv.
Jana Nepomuckého byly prohlášeny
za svátky státní. Co se týče svátku
sv. jana Nepomuckého, poukazuje se
na velký národně- obrodný jeho význam.
Vídeň za joseía ll. chtěla svátek tento
zakázat, ježto už tehdy Praha německá
stávala se o svátku svatojanském
Prahou českou, dostaveníčkem všech
Slovanů. Den svatojanský budil aroz
plameňoval české vlastenectví, o sv.
Janu byl položen základní kámen kNá
rodnímu divadlu, konal se prvý sokol
ský slet a nesčíslné množství porad
a národních sjezdů, takže svátek tento
je nerozlučně spojen s dějinami na
šeho národního probuzení. V tradici 
národa je tak pevně zakotven, že nedá
se vůbec vymítiti z jeho paměti. Svátek
má dále pro Prahu velký význam ná
rodohospodářský. Znemožnění svátku
svatojanského zanechalo by v duši
lidu nábožensky cíticího osten proti
republice. Projev končí: „Tento svátek,
který má takové zásluhy o národní
probuzení naše, jistě nezaslouží sí
zrušení od našeho nového útvaru stát
ního, jemuž svým národním prou
děním vlastně před 200 lety jíž půdu
připravoval.“

Bezkonfesní mladá Praha. „Věst
ník katolického duchovenstva“ píše
v Přehledu církevně-politickém: Bez
konfesijního žactva přibývá. Ani sektář—
ské hnuti nezabraňuje jeho rozmachu.
Průměrně jest ve Velké Praze 1712
procent žáků bez konfese. V Praze
l.-Vlll. jest 16'33 procent, na Karlínsku
až 2840 procent, v Proseku 52'20
procent. Ani vnitřní Praha není tak
zlá po této stránce, jako agrární a
socialistické jeho okolí venkovské.
Bude nutně třeba co nejdříve uvažo

vati o nových prostředcích pastorač
nich a podívati se též do okolních
států, hlavně do Německa, a co tam
se osvědčuje, zavésti i u nás. Za ny
nější přetiženosti duchovních správ
namnoze tuze rozsáhlých, nepůjde to
ovšem bez pomoci laiků.

Prst Boží ? Ve středu před svátkem
Božího Těla ptal se dílovedoucí děl
níků, kteří pracují na stavbě nové
silnice, kterou vedou z Mirošovic (okr.
Říčany) do Senohrab, zdali zítra přijdou
do práce? Otázka byla bez jakého
koliv nátlaku. Přítomní katolíci-lidovci
řekli: je zítra velký svátek, nač
bychom ho znesvěcovali, přijdeme až
v pátek. Opodál pracující mladík F.
Železný z Cer. Voděrad, okr. Cerný
Kostelec, slyše toto určité rozhodnuti,
řekl: „No jo, to ponesou zítra nebesa!
já je ponesu taky první.“ A netrvalo
to ani půl hodiny, už ho nesli na
improvisovaných nosítkách a tu zase
ti dělníci řekli: Koukejte, už nesou
jeho! A co se stalo? Jak vezl železný
vozík s nákladem materiálu po kolej
nicích s prudkého vnávrší, vybočil vůz,
brzda povolila & Zelezný, stoje vzadu
_na vozíku, náhlým nárazem v setrvač
nosti učinil přemet do výšky a spadl
na kamení s rozbitými údy. Byl od
vezen k lékaři dru Vlčkovi do Mni
chovic, který jej jako těžce zraněného
ihned nejbližším vlakem odvezl do
nemocnice do Benešova. Lékař řekl,
že má přeraženou ruku, otřesení mozku,
vnitřní poranění — byl samá krev.

Boží soud. Pařížský „Le Figaro“
přinesl pod tímto nadpisem na titulní
stránce pozrruhodnou- zprávu z Feld—
kirchu v Tyrolsku. Muž jakýsi jménem
Strumer, obžalovaný, že otrávilsvou
ženu, aby mu mohla býti vyplacena
její životní pojistka, skončil svou ob—
hajobu před soudem slovy: „Ať mě
Bůh Všemohoucí na místě usmrtí,
pakliže jsem vínem.“ Sotva že tato
slova vyřknul, skácel se k zemi a lékař
okamžitě přivolaný mohl konstatovati
pouze smrt neštastníka.

Křesťanskéhoobyvatelstva v Indii
za posledních 10 let hodné přibylo.
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R. 1911 bylo napočítáno indických kře
sťanů 3,976.203, nyní je jich 4,754.79,
což znamená přírůstek 22 procent.

Vzrůst katolicismu v Dánsku. Dle
nejnovější statistiky stoupl počet ka
tolíků v Dánsku s 3600 v roce 1890
na 22.000 v roce 1921. Kodanský nový
biskup msgre Br e m 3 byl 25. ledna
roku 1923 kardinálem M e r c ie r e m
v opatském kostele v Averbode v Belgii
na biskupa vysvěcen. Za titul obdržel
staré dánské biskupství Roskilde.

Blahořečení papeže Pia X. 14
francouzských biskupů vysvěcenýchpa
pežem Piem X. zaslalo Sv. Stolicí
přípis, v němž se žádá blahořečení
papeže Pia X., který zachránil katoli
cism ve Francii. Podobnou žádost
projevil kard. Mercier, který v dopise
kard. Merry del Valovi u příležitosti
posvěcení pomníku papeže“ Pia X. na
dómě svatopeterském toužil, aby brzy
došlo ke chvíli, kdy Pius X. bude
prohlášen za světce.

Obětování denního úmyslu.
Pane Ježíši Kristel Ve spojení s božským úmyslem, za kte 'm Ty sám na

zeminejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. vátostí 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 blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky,
všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou
za den, Lev V111.S. Congr. lndulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. 11).

Obzvláště Tí je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
za obrácení íňanů na vírulkatolickou a na všechnyúmysly,
jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu
modlitby.

Pane ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce! Srdce
ježíše a Marie! Zachraň církev, vlast naši a národ náš československý! O sladké
Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

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

Sv. ]osefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Od—
pustky 100 dní jednou za den. Lev Xlll. r. 1891.)

Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!
Hesloapoštolské:ježíši slituj se nad Číňany, pohany!
Úmysl v ři jn u 1923; Křesťanské vzdělání mládeže.

Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.

0 B S A H:

Obrácení Číňanů na víru katolickou. (Hlavní úmysl.) — Po sv. přijímání. (Báseň.) -—Svatý
Václav, — náš vzor. — Kříž, náš vůdce. — Pomněnka. (Báseň). — Pomněnka. — Z rána.
(Báseň). — Z úvah o evangeliu. ——Svatba. (Báseň). — Obrázky z katolických missií. —
Srdce Panny Marie. (Báseň). Bl. Anna Maria Taigi. — Co to?— Obětování denního úmyslu.

Tiskem a svým náklad. vydává Občanská tiskárna v Brně. — Za redakci odpovídá LudvíkKulka.



ŠKOLA
BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ

ROČ.LVll. | BRNO, 1. ŘÍJEN 1923. | ČÍSLO 10.
O Srdce Ježíše, ty šípy lásky svojí jen hojně vysilej sem do rodiny svojí, at sluhů Tvých

se ztráví jimi hrud, Ty Srdce Páně naší láskou bud !

Křesťanské vychování mládeže.
(Hlavní úmysl.)

jak známo nastal boj proti bez
náboženské škole a nevěreckému vy
chování dítek. Misto náboženství za
vádí se ve školách tak zvaná laická
či občanská morálka, v níž není ani
zmínky o Bohu. jaké to bude vycho
vání a vzdělání mládeže beze všeho
náboženství! l v těch školách, kde se
ještě dítky učí náboženství, bývá po—
krokovými učiteli zničeno, co kate
cheta do srdcí dítek vštípil. jaká to
bude mládež? Bůh nás opatruji Každý
národ bez náboženství hyne. Dobře
pravil jeden učitel 0 laické morálce,
má-li býti zavedena na jeho škole
nebo ne, pravil: Pánové, poněvadž
laická morálka nemá positivního zá
kladu zůstaneme při-starém vyučování.
A mluvil docela rozumně jako otec
vícero dítek. Proto se katolíci domá
haji všemi zákonitými prostředky ka
tolických škol pro katolické dftky, jak
mají židé své školy pro židovské dítky.
Poněvadž rodiče se nemohou Spolé
hati nyní na zbožné a mravně vy
chování a vzdělání dítek ve škole bez
náboženské, je potřebí, aby sami již
doma položili pevný základ hned
v útlém mládí dítek, protože domácí
vychování má veliký vliv i na budoucí
život člověka, zakládajíc jeho časné
& věčné blaho nebo neštěstí. Rodičům

svěřil Bůh dítkyabude je zase žádat
z rukou jejich. Proto mají rodiče '
svatou povinnost, aby dítky Bohem
jim svěřené zase pro Boha vychová
vali, v nich světlo svaté víry rozžali,
srdce jejich i mysl zbožnosti naplnili
a vypěstovali v nich pevné karaktery
opravdových k atoli ckých křesťanů.
Vštípí-li matka do srdce dítek dobré
símě sv. víry, učíc dítko Pána Boha
milovati, jej poslouchati, jemu sloužiti,
položí nejlepší základ budoucího živo
bytí dítka. Ale musí toto símě víry
ustavičně pěstovati poučováním, na—
pomínáním, varováním, slovem i při
kladem svým dobrým. Dítě pak ve
škole slyší od katechety další pravdy
sv. náboženství a doma opět bývá
znovu utvrzeno ve sv. víře a pak po
zději tak snadno nezbloudí na bez
cestí bludů a nevěry. Víra je tedy ne
vyhnutelně potřebná, nebot bez víry
nemožno jest Bohu se líbiti.—
Avšak víra tato musí se jeviti oprav
dovou a upřímnou zbožnosti. Proto
matka učí dítky své od mladosti se
modliti, sama se s nimi modlí, sama
je učí, jak se mají při modlitbě chovat,
sama je bere do kostela, ukazuje jim
obrazy svatých a učí, jak se mají v
kostele chovat. Pěstuje v dítkách svých
zbožnost zakládající se na víře a lásce
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k Bohu. Navykne-li dítko zbožnosti
a naučili se svědomitě plnit povin
nosti k Pánu Bohu, stane se mu zbož
nost a svědomitost druhou přiroze
ností, od níž se nedá tak snadno od
vrátit. Tuto zbožnost podporuje velmi
časté přijímáni sv. svátostí, úcta k nejsv.
Svátosti oltářní, nábožné spolky dítek,
jinochů a dívek, čtení duchovních a
vzdělávacích knih, dobré společnosti,
ušlechtilé hry a nad e v še dozor
rodičů & dobrých přátel.

Na základě víry a zbožnosti má se
u mládeže vypěstovat pevný charakter,
t. j. pevné přesvědčení o pravdách sv.
náboženství a o ctnostném životě,
jakož i odplatě za život 2 víry. Dítky,
mládež tak mají býti ustáleni a v
dobrém upevnění, že žádný blud, žádné

falešné heslo, žádné pokušení, žádná
zlá příležitost nebo společnost jimi
nepohne, aby od viry v Boha a od
zbožnosti a mravnosti se odchýlili;
slovem takové dítky, taková mládež
neni třtinou každým vánkem se klátící,
nýbrž “stojí jako strom pevně v zemi
zakořeněný, jehož žádná bouře ne
vyvrátí. Takovými pevnými charaktery
byli sv. mučednící i ti mladiství, pro
tože se ani sliby ani hrozbami ani
nejkrutějšími mukamí nedali svéstí
k odpadu od Boha a k zapřeni svaté
viry, ale raději životy své za pravdu
a ctnost obětovali. Kdož by je ne
obdívoval, čta životy jejichl Chara
kterem chceš-li býti, základ polož
v zátiší moudrosti a sebekázni; svět
pak dílo dovrší.

NW"

Dne 28. října.
Napsal Msgre Dr.

Křesťanská úvaha ke dni svobody.
V nevyzpytatelné moudrosti své

ustanovila všemohoucí Prozřetelnost,
“že den 28. října stal se pro veškero
obyvatelstvo republiky československé
dnemnad jiné významným. Dne
28. října 1918 byla slavně prohlášena
svoboda národa našeho, toho dne
vstoupili jsme opět mezi národy, jež
samy rozhodují o svých osudech, proto
vděčně slavíme památný den tento,
jako den dávno vytoužené svobody. —
Letos připadá den tento na neděli
23. po svatém Duchu.

Den sv. apoštolů Šimona a ludy.
Památný náš den svobody byl již

vlastně našim předkům dnem svá
tečním. To'no dne připadá totiž dle
kalendáře církevního památka svatých
apoštolů Šimona a Judy, jejichž úcta
je rozšířena v křesťanských krajích
našich od nepaměti. V zemích našich

Rudolf Zháněl.

jsou roztroušeny četné svatyně, oltáře,
sochy, obrazy, zasvěcené úctě jejich.
Zvláště sv.]udas Thaddáus čili Tadeáš
byl velmi často u nás vzýván. Pře
krásný kostel je oběma světcům vě
nován v Praze. Je to prostranný světlý
chrám sv. Šimona a judy s klášterem
a nemocnicí Milosrdných Bratři. Na
místě tom byl již ve XIV. století špitál
s kapli sv. imona a judy, kterou po
světil za panování Karla IV. arcibiskup
Arnošt z Pardubic. Nemocnici založil
někdy před rokem 1357 Bohuslav, syn
bohatého měšťana pražského, Olbrama
Menhartovce; proto byla zvána také
nemocnici Bohuslavovou. Synové jeho
Pešek a Simon rozmnožili nadání špi
tálnl rozličnými bohatými dary. Znovu
upraven byl špitál & kostel roku 1632
a 24. září téhož roku od světíciho
biskupa Šimona Brosia z Hornštejnu
posvěcen. —Kromě toho jsou i leckdes
jinde po vlastech, naších kostely za—
svěcené svatým Simonu a judovi. —

186



-Tak na př. starobylý kostelík v kraji
Kopidlnském v Cechách, v osadě Chyji
cích, patřící nyní k farnosti Velišské,
je zasvěcen těmto světcům. Stojí na
místě význačném, takže viděti ho po
celém okoli. Je nyni mimo ves, ale
stával již ve století XIV.; tenkráte bývala
u něho samostatná fara, rovněž byla
tu tvrz. __Dle diagrammu, pořízeného
pro národopisnou výstavu českoslo
vanskou v Praze roku 1895, znázorňu
jiciho, kterým světcům kostely vzemích
našich jsou zasvěceny, -— diagram je
otisknut \'e „Vlasti“, ročn._XlI., 1895 až
I896, str. 682,—je v Cechách, na
Moravě a ve Slezsku 37 svatyň, po
svěcených jménem sv. Simona a Judy,
a to: 11 v arcidiecési pražské, 3 v
diecési královéhradecké, 4 v budě
jovské, 13 v litoměřické, 3 v arci
diecési olomoucké, 2 v diecési brněn
ské, l na Těšínsku.

Svatý apoštol Šimon.
Jméno Šimon měli 2 apoštolové.

Známější je nám Šimon, který dostal
od Spasitele jméno Petr, kdežto druhý
Šimon byl zván „Kananejským“ nebo
„Zelotes“ čili Horlivec. Rodem byl
z Kani v Galileji; dle staré legendy
byl prý to ženich při svatbě v Káni
Galilejské, již byli přítomni Pán ježíš
a Panna Maria. První zázrak Kristův,
když “proměnil vodu ve víno, učinil na
něho veliký dojem. Se svolením své
snoubenky následoval Pána; pro hor
livost svou, kterou pracoval o spáse
duši, byl zván Horlivcem, čili řecky
Zelotes.

Svatý Juda Tadeáš.
Na rozdíl od jidáše Iškariotského

jmenovali apoštolové druhého Judu
Thaddáus čili Lebbáus, což značí
v našem jazyku „srdnatý“. Byl synem
Kleofáše, bratra pěstouna Páně sv.
Josefa, a Marie, sestřenky blahosla—
vené Panny Marie. Sv. apoštol jakub

Mladší a sv. Šimon, biskup Jerusa
lemský, byli jeho vlastní bratří. Přene
seným způsobem, jak je zvykem na
východě, jmenovati všechny bližší při
buzné, zovou se všichni tito také ne
vlastně „bratry“ Pána ježíše. Vskutku
byli dle našeho názvosloví jeho bra
tranci. V Písmě sv. uvádí se, jak pro
mlouvá ke Spasiteli o poslední večeři,
an se ho táže: „Pane, co se stalo, že
se hodláš zjeviti nám, a ne světu?“
Ježíš odpověděl a řekl: „Miluje-li kdo
mne, slovo mé zachovávati bude, a
Otec můj bude ho milovati, i přijdeme
k němu, a příbytek u něho učiníme“

_(jan 14, 22—24) Sv. apoštol juda
Tadeáš napsal také apoštolský list,
který je obsažen vPísmě svatém No
vého Zákona.

Smrt mučednické.

Dle ústního podání hlásal sv. Tadeáš
evangelium v Arabii, Syrii, v Persii
připojil se k němu sv. imon. Po
něvadž slova jejich nesla mnohý užitek,
pobouřili pohanšti žreci proti nim lid.
Byli oba přivedeni před oltář slunce,
když pak nechtěli obětovati, byl sv.
Simon pilou rozřiznut, sv. Tadeáš
ubit kyjem. Proto se oba malují s tě
mito mučednickými nástroji.

Úcta- u nás.

Z obou sv. apoštolův byl obzvláště
u nás povždy uctíván sv. Juda Tadeáš.
Dosvědčují to četné jeho sochy vPraze
(na kamenném mostě, před kostelem
Nejsvět. Trojice) i jinde roztroušené,
na př. v Čechách v jičíně před hřbi—
tovním kostelem, v Kopidlně na ná
měšti, na Moravě na cestě pod Sv.
Kopečkem atd. Sv. Tadeáš vzývá se
ve zvláště těžkych bolestných úzko
stech, starostech a pod. Zajimavo je
dojista, že právě na den světce, tak
horlivě u nás vzývaného, dostalo se
nám dávno vytoužené svobody.

W
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Růže duchovní.
Říjnová úvaha. Napsal Ignát Z h áněl.

l kdo nemá vyvinutého smyslu pro
krásu přírodní, přece uzná, že růže
jest královnou všech květin. Dobře
řekl kdosi, kdyby byla jedna růže za
milion, nakoupili by si jich všichni
boháči, že jest tak laciná, je to dar
Boží. Bůh chce všechny lidi její krásou
potěšití. Růže je pravým požehnáním
Božím, sama stačí, abychom se po
divovali kráse přírody, kterou Bůh
takovými skvosty pro nás lidi vy
zdobil. V měsíci říjnu kvete toliko
sem a tam některá z opožděných růží,
ale protože jich není mnoho, jsou
každému tím milejší a vzácnější, tím
více se jimi potěší oko lidské.

Cim je růže v říši přírodní, tim jest
nám všem Maria v říši duchovní.
V litanii loretánské dává se jí čestný
název „růže duchovní“. Růže bývají
všelijak zbarveny, ale přece nejčet
nější druhy jsou růže červené a růže
bílé.

Růže červené. Mezi nejzna
menitější malíře, kteří jsou původci
nového období církevního malířství,
patří náš krajan josef Fůhrich. Velmi
rád maloval mariánské obrazy. Na
maloval známý výjev: „Utěk d o
Egypta“. Použil k tomu této le
gendy: Matka Boží kráčí krásnoukra
jinou, nese v náručí dítě ježíše, za
ní jde svatý Josef, sklání se k zemi —
sbírá skvostné růže. Kam totiž vkro
čila noha p?esvaté Panny—Matky, tam
vytryskla ze země překrásná růže a
svatý josef je sbírá v kytici.

Barva červená značí, jak se vše
obecně říká, lásku a bolest.
Srovnáváme—li Marii s červenou růží,
chceme tím říci, že? Marie Boha
nade vše milovala. Kdyžbyla
v útlém věku snad čtyř nebo pěti let,
dovedli ji její rodiče joachim a Anna
do jerusalemského chrámu, kde byla
vychována v bázni a kázni Boží. Le
genda praví, že s ostatními dívkami,
které tam trávily za týmže účelem,

vyšívaly tyto dívky oponu, kterou byla
v jerusalemském chrámu rozdělena
svatyně, do níž měli přístup kněží, od
svatyně svatých, do níž mohl vejíti
toliko velekněz. Roztrhla se na dvě
půle od hora až dolů (Mat. 27, 51),
když ježíš vise na kříži ,volal hlasem
velikým: „Otče, v ruce tvé poroučím
ducha svého“. (Luk. 23, 46).

Bůh řídil kroky Panny Marie, aby
byla vedena do jeho chrámu, kde ji
učil Duch svatý, vysvětloval jí nej
větší přikázání Boží, milovati „Pána
Boha svého z celého srdce svého,
z celé duše své, ze vši mysli své“.
Tu mělo srdce její býti připraveno a
rozohněno vroucí láskou k Bohu, aby
mohla býti uznána za hodnu, státi se
matkou jednorozeného Syna Božího
ježíše Krista. Tu slyšela slovo Písma:
„Přitiskni si mě jak pečetní prsten na
srdce, jak pečetní prsten na své rámě“
(Píseň Šalom. 8, 6). Její srdce neznalo
a nepřálo si jiné lásky než lásky
k Bohu, který jí piitiskl svou pečet;
její ruce, její rámě neznaly jiné práce
než velebiti při všem Boha, obraceti
k němu celé srdce, celou duši, celou
mysl. Vše v ní směřovalo k Bohu,
žila v Bohu a pro Boha, proto byla
také uznána za hodnu, že přišel k ní
anděl a oslovil ji slovy: „Neboj se,
Maria, nebot jsi nalezla milost u Boha.
Aj, počneš .v životě a porodíš syna
a nazveš jméno jeho ježíš. Ten bude
veliký a synem Nejvyššího slouti bude
a Pán Bůh dá mu trůn Davida, otce
jeho a bude královati v domě jaku
bově na věky a království jeho ne
bude míti konce“ (Luk. 1. 30—33).

Mariamilovala svéhoSyna
láskou, jaké je vůbec schopna duše
matky, není možno slovy vyjádřití
tuto lásku. Snad by se snáze mohly
spočítati nesčíslně četné hvězdy ne
beské, snad dala by se snáze spočí
tati nesčíslná zrnka písku mořského,
ale lásky Panny Marie k jejímu jedno
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rozenému Synu Ježíšovi, nelze lidským
jazykem vyjádřiti. Syn její byl ji vším,
v něm soustředila všechny své tužby,
žila jenom pro něho.

Červená barva jest však netoliko
symbolem lásky, nýbrž i b ole st i
a zármutk u. e Mariamnohobo
lestí prodělala, není potřebí zvláště
připomínati, vždyt se jí říká Matko
bolestí, matko sedmibolestná, ne že
by byla toliko sedm bolestí ve svém
životě prodělala, ale že, ač jeji celý
život byl ustavičná bolest, lze její nej
větší rány bolestné zahrnouti do osmi
událostí. Láska a bolest kráčívají po
hromadě, čím větší láska, tím větší
bolest, což se vyplnilo také u Panny
Marie.

Nám křehkým lidem je nemožno
učiniti si pojem o velikosti bolestí
naší milé matky Marie! Těžko věru
představiti si, jak jí bylo u srdce,
když ukázal se ve snách josefovi
anděl Páně a řekl: .,Vstaň a vezmi
dítě i matku jeho a utec do Egypta
a buď tam, až povím tobě; neboť
Herodes bude hledati dítěte, aby za
hubil je“ (Mat.2,13). Od té doby
neupustila bolest již nikdy více Pannu
Marii, celý její život byl neustálou
řadou bolů a žalostí, až vydechla
sama duši svou v ruce milostivého
Boha.

Modleme se v radostech, jichž je
málo v životě, i v žalostech, jimiž
oplývá náš život, k Marii nyní v mě
síci říjnu, berme do ruky především
růženec. Modlívali se ho rádi často
všichni naši milí svatí i_světice Boží.
Blahoslavená Anežka Ceská založila
v Praze u svaté Anny klášter Kia
risek, do něhož i sama vstoupila.
Tehdy žila ještě zakladatelka Klarisek
svatá Klára; nazývala Anežku pro
středníci všech plesajících, potěchou
andělů a vzorem všcm svým sestrám.
Na důkaz této své velké lásky poslala
jí růženec, závoj, kotlík a misku, jichž
sama užívala. Tyto předměty byly
chovány u velké úctě v tomto klá
šteře. Adam Kravarský, kněz jesuita,
byl horlivým misionářem v našich

krajinách v letech 1620—1635, modlil
se kdykoliv mohl růženec. Šel jednou
lesem, tu mířil na něho loupežník
ručnici, což vida kněz, vytáhl z kapsy
růženec a hle, kulka fičela před ním.
Byla by ho jistě trefila, kdyby nebyl
vytahoval růženec. Loupežník pak
zmizel ve křoví.

Není jistě potřebí, abychom se po
vzbuzovali k modlitbě svatého růžence,
ale potřebí připomenouti si, aby se
tak dálo zbožně, s myslí sebranou a
pokud možno často, vytrvale, nikde
neustávaje, aby, až přijde poslední
hodinka, byl růženec našim průvodčim,
abychom předstupujíce před trůn Boží
drželi jej v ruce a mohli poukázati
na něj a říci: „JSem ctitelem růžence,
dítkem Marie, naší sladké Matkyl“

Kromě růží červených nacházíme
nejčastěji růže b ílě. Připomínají
námctnost svaté čistoty,
o niž proto někteří málo se starají,
protože neznají její pravé ceny.

Maria bez poskvrny, všecka čistá,
pro svou čistotu za matku Nejčistšího
vyvolená, jaký to vzor pro nás všechny,
jimž jest čistota perlou nejdražšíl Po
hlížejme k ní často, budeme znovu
nadšení pro tuto nejvzácnější ze všech
ctností, na novo— oživne naše dobré
předsevzetí v boji proti nesčetným
nepřátelům čistoty naší, na novo bu
deme posilněni uprostřed tisicerých
nebezpečí, jež ohrožují tuto ctnost.
Nikdo se neboj, nikdo nezoufej'; Maria
není jenom naším vzorem, jest též
naší záštitou. Dle slov jednoho učitele
duchovního života jest María věží
s tisícem štítů, které její rukou po—
dány, slouží každému proti nepřátelům
bouřlivě dorážejícím, jimi zůstaneme
neporušeni v ohnivěm dešti střel, šípy
satanovy se odrazí, ostny smyslnosti
se otupují, bezmocně klesnou k zemi
zhoubná kopí nepřátel spásy naší.

S jakou svatou naléhavosti, s jakou
zrovna všemohoucí vroucnosti prosí
nejčistší dcera Otce nebeského, Maria,
nejčistší nevěsta Ducha svatého, nej
čistší Matka nejčistšího Syna Božího,
za ony ze svých dětí, kterým opravdu
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záleží na této ctnosti svaté čistoty.
Učme se ji stále lépe znáti, milujme
ji vždy dětinněji, následujme ji vždy
velkomyslnějí, vzývejme ji vždy dů
věrněji. Kolik jich stalo se na této
cestě anděly anebo jimi zůstalo! Mo
dleme se přečasto k Ní: O, Paní má,
() matko má! Tobě se všecek obětují,
abych osvědčil svou oddanost; věnuji
& zasvěcuji Tobě dnes své oči, své
uši, svá ústa, své srdce, i sebe sama
se vším, co jsem a co mám. Protože
tedy Tvůj jsem, dobrá Máti, chraň a
opatruj mne jako statek, jako majetek
svůj

Po svůj celý život byl svatý Stanislav,
rodem Polák, vroucim ctitelem Panny
Marie a nejraději snažil se po ctnosti
čistoty. Jeho právě andělský zevnějšek
byl odleskem jeho ryzí duše; na
volném, ušlechtilém čele stkvěl se lesk
panenství a z jasných očí zářilať světla
ze světů andělů. Kdo viděl Stanislava,
váben byl ke ctnosti, jež i na jeho
tělo nevýslovný půvab vysílalo. Ztrávil
toliko deset měsíců u jesuitů v imě,
kam vstoupil-se sedmnácti lety. Ne'
b e s k é m u zahradníkovi se zalíbilo
utrhnouti toto líbezné poupátko a pře
saditi je do života věčného. Zemřel
netrpě vlastně žádnou viditelnou cho
robu,jakoby byl ztráven láskou kBohu,
dokonal ve svátek Nanebevzetí Panny
Marie léta Páně 1568. Byl uznán za
hodna slaviti vítězství Mariino v ne-'

besích, vždyt vždy mluvíval o Marii,
jako o své matce. Na otázku, zda
Marii miluje, říkával, jakoby se divil:
„Což není mou Matkou?“ (Dle P.
Adolfa Dossa T. J.) _ .

Mějme v letoším. měsíci říjnu často
na paměti čestný název Marie, „r ů že
du ch o v ní“. Snažme se po jejím
příkladu býti růžemi červenými i bí
lými, následujme ji v lásce k Bohu
i k jejímu Synovi Ježíši Kristu, modleme
se často a rádi vždy, ale především
v říjnu, měsící zasvěceném svatému
růženci, tuto vznešenou modlitbu. Ná
sledujme Marii ve ctnosti svaté čistoty;
kdo často na ni myslí, ji miluje, ji
cti, jí se všecek věnuje, stane se jí
podobným. Kéž umírajíce můžeme se
pochlubiíi ne skutečnými, ale duchov
ními růžemi červenými i bílými, kéž
nás chrání Bůh, aby nikdo z nás ne
držel v ruce toliko stonku růže beze
květů, s trny, pak by byla naše. po
slední hodinka nešťastná na věky věkův,
čehož chraň nás nejvýše milosrdný
Bůh na přímluvu naší milé Matky
Marie.

Umiňme si, že chceme především
v letoším říjnu prosití Marii, aby nám
dala milost vytrvalosti, abychom byli
a zůstali v zahradě jejího Syna růžemi
kvetoucími, růžemi vonnými. Proto
voláme „Ty růže duchovní, svatá Panno
Maria, oroduj za nás nyní i po celý
náš život. Amen.“

W

Počítání pro věčnost.
Rozprava na 21. neděli po sv. Duchu. Napsal Jarolím St. Pavlík.

V evangeliu 21. neděle je řeč o
účtech, jež měl jeden král se svými
služebníky. Kdo musí účty skládati,
musí uměli dobře počítati. Počty jsou
ve škole důležitou hodinou.

Jsou lidé, kteří až m oc p 0 či
tají; to jsou lakomci. Stálepo
čítají své peníze a schOvávají je v
kufře, ve skříni nebo ve spořitelně.
Každý krejcar několikráte obrátí, dříve

než-li jej vydají! Každá výloha je
bolí, i nutná výloha, í dobročinná. Pro
dobré účely nemají ovšem žádných
peněz. Šetří a počítají, jak by ještě
víc peněz mohli nashromážditi, nikdy
nemají dosti. Pro koho šetří? Pro
smějící se dědice. Čím namáhavěji byly
peníze nashromážděny, tím více potom
dědicové jimi plýtvají & je rozhazují.
Lakomec šetří a počítá vlastně pro
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peklo, neboť bude vydán katům na
pospas.

V časopise Maria Hilf stál v roč—
níku 1916 následující příběh: V Laonu
ve Francii žil jeden lichvář a lakomec.
Když byl mnoho let svůj nečestný
obchod vedl, onemocněl na smrt. Už
blízek smrti, žádal po jedné chudé
ženě úroky z kapitálu, jejž již byla
splatila, ale úroky ještě byla dlužná.
Nadarmo prosila umírajícího lakomce,
aby jí úroky odpustil. On trval na
svém požadavku. Tak sotva že sehnala
dluhující úroky, ne bez namáhání, vy—
dala se s nimi k umírajícímu a na;
počítala mu je na stůl; tu chyběla
ještě desítka. ! t'u žádal po ní. Smutně
odešla žena, aby i tento zbytek se
hnala, což se jí konečně podařilo;
přinesla peníz žádaný a podala jej
nemocnému, který již byl vposledním
boji. Ruče sáhl po penizi, vzal jej do
úst a polkl jej; v témž okamžiku však
zemřel. Strašná smrt!

jsou dále lidé, kteří až příliš
na vlas všecko počítají,
mají-li totiž něco na prodej. Nespustí
ani chudobným lidem, míra a váha je
vždycky skrovná, ani o trošku víc,
žádný přídavek, žádný přívažek; a
přece jsme rádi, je-li zboží dObře a
bohatě odváženo. Zdaž-li nepravíl
Spasitel: Jakou měrou vy měříte,
takovou vám bude zase odměřeno?
Dejte, a bude vám dáno, míru nátla
čenou, natřepanou a oplývající dají
do vašeho klínu. jak znal Spasitel po—
měry a věděl, jak to chodí.

Mnozí
úzkostlivě, co jsou dlužní,
B 0 h u a c i rk vi. To chtěji vykoná
vatí, ale nic více. Aspoň jedenkráte
za rok máš se ze svých hříchů vy
zpovídati. Tedy jedenkráte, při tom
zůstane. V neděli a ve svátek máš
mši svaté obcovatí; tedy mši svaté!
K čemu ještě požehnání, hodina ado
rační, růženec, křížová cesta, mše ve
všední dny? Máme almužnu dávati.
Dostane tedy žebrák svůj krejcar, ale
o nic více, třeba byl by i podpory
potřebnější. Tak mnohý křesťanvždycky
uvažuje & počítá. K tomu jsem za
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vázán, k onomu ne. Co potom, když
i Pán Bůh na vlas bude počítati: To
ti musím dáti z ohledu na svou spra
vedlnost; ale mílosrdným nebudu, ač
bys rád se dožadoval milosrdenství
mého, když ti budou tvé přemnohé
hříchy státi před očima. Jak ty mně,
tak já tobě.

O nebuďme skrovni & lakomi při
skutcích zbožnosti, lásky a Sebezapí
ráni. Buďme štědrými k bližnímu! Ko
nejme a dávejme rádi něco více, než
jsme povinni; Pán Bůh _námto oplati.

Dále jsou lidé, kteří se rádi pře
p o čítají ke škodě bližního. Do
stali-lí více, než jim po právu patřilo,
nedají to zpátky; dali-li méně, tvrdí;
že všechno správně odvedli. Postaví
větší obnos do účtu, miníce, že ono
to projde. Schválně se přepočítají při
měření,vážení, počítání; zkrátka, sedmé
přikázání pro ně neplatí. Ze Pán Bůh
od takových lidí, kteří druhé šálí,
mámi, okrádají, přísný počet žádati
bude, můžeme si pomyslití. Pakli to
nenahradili a neuvedli do pořádku,
jsou-li tedy ještě dlužníky u Pána
Boha, tak řekne: Zaplat, co jsi dlužen!
Teď-nemůžeš! Do žaláře s tebou, až
bys všechno zaplatil! Tímto žalářem
bude bud očistec nebo peklo, podle
toho, jak je dluh velký. Z pekla však
se ven nedostane, kdo tam jednou je.

Počítání je čtvero: sčítání,
odčítání, násobení a dělení. Při účtech,
jež musíme Pánu Bohu skládatí, jsou
zastoupeny všecky čtyry početní druhy.

čítá ní. Pán Bůh sečte všecky
tvoje h ří chy. Ach, jak mnoho jich
bude! Spravedlivý hřeší sedmkrát za
den, praví svatý Jan. David vzdychá:
Hříchy mé se rozmnožily nad vlasy
hlavy mé' a převýšíly hlavu mou.
Mnohocííerní číslo bude to zajisté,
jež nám Pán Bůh předvede před oči.
Vyzpovídané a litované hříchy budou
však o deč ten y. Než i ten zbytek
bude u mnohého hodně veliký; dlou
hého trestu v očistci třeba se obávati,
s výhradou, že žádných těžkých hříchů
není ve zbytku. Kdo těžkými hříchy
obtížen bude překvapen božskou kon—
trolni komisí, tomu se špatně povede



on bude pro zavíněný úpadek od
souzen k věčnému zatracení. Varujme
se smrtelných hříchů, nedopouštějme
se lehkomyslně ani všedních hříchů;
zpovídejme se často a získávejme od
pustky, aby trest očistcový nebyl tak
veliký.

Při soudu Božím budou tedy naše
hříchy sečteny a vyzpovídané ode—
čteny. Nyní však budou k útěše naší
i dobré skutky sečteny,jež jsme
vykonali jako děti, jako mládenci a
panny, ve věku pokročilém a sestárlém.
jak se budeme radovati, když se ukáže
pořádná suma, pěkné dobro u ne
beské spořitelny. Než i tady budou
odečteny ony dobré skutky, jichž jsme
nekonali v dobrém úmyslu a Bohu
k libosti, ale ze sobectví a samo
libosti. Ach, kolik špatných zrnek bude
tu mezi pšenici, kolik nahnilých a
červivých plodů, kolik penízů, které
neplatí! Suma dobrých skutků se
scvrkne jako švestky při smažení, jako
houby při sušení. Kéž by jen ztráta
nebyla tak velikál Proto konejme
mnoho dobrého, mnohé skutky zbož
nosti, sebezapření a lásky k bližnímu;
konejme je v dobrém úmyslu, z lásky
k Bohu, abychom Bohu se zalíbili,
abychom u Boha odměnu si za
sloužili.

Tato odměna bude velká; při vy

měření odměny 'použije se náso
bil k y, ba i zmocňování na druhou
a na třetí. Pán _ležíš slibuje stoná
sobnou odměnu těm, kteří. z lásky
k němu všechno opustí. Kdo se nad
chudým smilovává, půjčuje na lichvu
Hospodinu, on mu to splati. Radujte
se a veselte se, nebot odměna vaše
velká bude v nebesích. Kdo má, tomu
bude ještě více dáno, aby měl nad
bytek. To jsou samé pěkné výroky,
jež nás naplňují nadějí na bohatou
mzdu Boží. ».

Bude obzvlášt tenkrát hodně veliká,
když se ted' budeme pilně cvičíti v
d ěl e n i, to jest, když statky svoje
budeme děliti mezi chudé. jdí,prodej
všechno, co máš, a dej chudým, &
budeš míti poklad v nebi.

O, světci byli dobří počtářil Po
čítali se smrtí, která jednou přijde,
s následujícím na to soudem, 5 od
měnou nám slíbenou; a proto žili tak,
že si nejen existenci v nebi zajistili,
ale sobě i pěknou víllu v nebi a bez
starostný, šťastný, radostiplný život za
sloužili, veliký poklad statků nebe
ských. Též to tak udělejme: modleme
se, pracujme, bojujme. trpěme k vůli
Bohu a jeho nebi. Přeji všem, aby
z počtů nebeských zasloužili si první
známku.

W

Z uvah o evangellu.
Napsal biskup Otakar Procházka. — Autor. překladB. Kyselého.

(Pokračování)

10. Učenníci emaůsští.

„A aj, dva z nich šli toho dne do
městečka, kteréž, bylo zdáli od Jeru
salema honů šedesáté, jménem Emaus.
A ti rozmlouvali vespolek o všech
těch věcech, kteréž se byly udály.
l stalo se, když rozmlouvali a sebe
se dotazovalí: že i Ježiš přiblíživ se,
šel s nimi; ale oči jejich byly držány,
aby ho nepoznali“ (Luk. 24, 13—16).

a) jako bliká oheň pastevců na
louce, tak bloudí světem duše bez
víry: bludička chabá, neutěšená, matná,
beznadějná. Hle, cestou k Emaus také
se berou dva takoví znavení lidé a
po cestách světa plahočí se podob
ných přemnoho. Věřili jsme & doufali
— teď nemáme Viry ani naděje. Ve
svých mukách hledáme rozptýlení,
obracíme se ke světu, toužíme zapo—
menouti na sebe. To není cesta Boží.
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i nás zachvátí někdy malomyslnost
a nevrlost, a my obracíme se k světu
pro útěchu. Můžeme se ohlédnouti po
osvěžení v přírodě, při zábavě, u
dobrých přátel, ale potom vraťme se
zase do_]erusaléma, města svatého:
ježíš bude pravým naším těšitelem.
jaké útěchy bylo by se dostalo učed
níkům v Emaus, kdyby se k nim ježíš
nebyl přidružil? Bavme se tedy podle
vůle Boží tak, abychom si uchovali
pružnost duševní; spořme svými silami
a moudře je rozvíjejme.

b) Pán ježíš přidružil se k nim, oni
ho nepoznali a on se tázal: „Které
jsou to řeči,jež rozmlouváte vespolek
jdouce, a jste smutní?“

Duše ježíšova tone za jitra velko
nočního v radosti, v lesku a blaže
nosti, nicméně patří 3 velikou účastí
na tyto rozladěné duše a těší se, že“
svěřují se se svými žalostmi. Ba vy—
bízí k tomu sám otázkou: o čem
hovoříte, jaké jsou to řeči, jimiž se
bavhe?

Na laskavou pobídku zjeví učedníci
upřímně bolest svých srdcí. jak asi
líbila se slova jejich Pánu, zvláště
ona, jež týkala se jeho samého:
„ . .. jenž byl muž prorok, mocný
v skutku i v řeči, před Bohem ipřede
vším lidem . . .“ Byla to nesmírná po
chvala, a krásnějšího svědectví o něm
ani vydati nemohli. ——[ ode mne žádá
ježíš, abych v rozjímáních, v denním
zpytování svědomí vyslovil podrobně,
co mne tíží. To činí můj poměr k Bohu
velmi důvěrným, vysvětlí leckterou zá
hadu a vzdělá mne.

c) „My pak jsme se domnívali, že
by on měl vykoupiti lid israelský.“
Bylo nám—vykoupení vrchovatě třeba.
Očekávali jsme Vykupítele, neboť pře
mnoho bylo našich útrap a těžkostí.
Tato stará tužba srdce, které doufá
vysvobození z muky & bolu, byla
i našim dědictvím.

Ano, takové jest dědictví učedníků
Páně i nás. 1 nám jetřeba spasení.
Nelže pochopiti“ ani sněsti tohoto tu
pého, hříšného bytí, které bylo nej
prve potřísněno a potom se nadobro

hroutilo. Tento obrovský rozpor mezi
zákonem a jeho přestoupením, mezi
ideálem a nicotou, mezi smrtí a touhou
po životě věčném vyžaduje nutně vy—
rovnání, smíru a toho mohlo docíliti
pouze milosrdenství Boží. V to smíme
doufatí. Mimo to čekámei přispění
B_oží, vyvedení _„z bludiště, milost,
bychom dovedli shromážditi si ,ctnosti
i zásluhy na uvití věnce života věč
ného. To vše podává nám ježíš. Se
trvejme na Cestě tě; povzbuzuje nás
k tomu naděje na život věčný. To
blaží nás již zde a dodává nám chuti
& vytrvalosti v našich zápasech.

11. „Č blázni a zpozdilí srdcem.“
(Luk. 24, 25.)

a) Ježiš utěšeně- léčí pobloudilé.
U vědomi své mocí burcuje je z po
kleslé nálady; vzpružuje v nich pamět
na veliké úmysly Boží; otvírá jim
velkolepý rozhled víry; varuje a kárá
je: „ duše pošetile, zaostalél“ A oba
učedníci cití, jak vysoko povznešena
jest duše podivného poutníka, cítí
čistý, osvěžující vánek, jímž dýchá
duše jeho a to na ně působí blaze,
to jeví účinek dobrý. — Nechť duše
povznese duši; život a duší lze vy
léčití jen rázným vyzváním z pokles
losti, nikoliv škorpením a .vádami.
K tomu, kdo zůstal dole, třeba se
schýliti. Číňme po příkladu slunce,
které výsostí své neopouští, ale pa—
prsky své šle dolů. Naše povýšenost
jest dobrou, ušlechtilou stránkou duše;
nesestupujme, abychom ji hašteřením
potřísnili. Očišťujme jiné milou po
vznešeností vlastní duše.

b) Zdaliž nemusil Kristus těch věcí
trpěti & tak vejíti do slávy své?
A počav od Mojžíše a všech proroků,
vykládal jim všecka písma, kteráž
o něm byla.“ Bůh myslí! si Messiáše
jinak, než vý; slovem, myšlenky Boží
nejsou myšlenky vaše. V jeho osob
nosti jsou i. takové rysy, na které vy
rádi zapomínáte, totiž sebezapření &

.utrpení; a přes to nemáte vy pravdy,
nýbrž on. — Do podobné chyby upa
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dáme nejednou i my. Domníváme se,
že evangelium skýtá nám pouze vy
hlídky utěšené, ale obětí nevyžaduje.
Vešel-li Ježíš cestou utrpení do slávy
své, nemámi já kráčeti touto cestou,
jeho cestou? Rozšlápněme již jednou
bludné vidiny své neuvědomělosti!
„Stůj na svých nohou—-—dí prorok —
a mluv a čiň, co sluší duši mužnél“

c) „] přiblížili se k. městečku, do
kterého šli, a dn dělal se, jakoby
chtěl dále jíti. [ přinutili ho, řkouce:
Zůstaň s námi, neb—se připozdívá a
den se již nachýlil. lvšel s nimi.“
Ježíš dělal, jakoby chtěl jíti dále, ale
srdce ho táhlo, aby je přiúčastnil nej
větší milosti. Přál si však, aby ne—
smírná milost ta byla odměnou po
korné prosby; chtěl, aby poprosili:
zůstaň s námi!

Spasitel náš touží, aby mohl býti
s námi, aby mohl bydliti v duši naší.
Chce nás zahrnouti požehnáním svých
milostí, ale přeje si, abychom o milosti
ty prosili, abychom jej vroucími mo
dlitbami u sebe zadrželi. Nejednou
jsme zdrceni proto, ježto se nesna
žíme udržeti si ježíše dosti vytrvalými
prosbami. Nechove'me se pouze trpně,
nýbrž jednejme mil Zpytujme se,
zda dosti vřele toužíme po milosti
Spasitelově? Shledáme-li, že nikoliv,
modleme se horlivě; prosme, by stále
zůstával s námi, zvláště když mračna
pokušení kupí se nám nad hlavou,
když tmí se nad námi noc pochyb
ností a utrpení, hlavně však v hodině
smrti. „Zůstaň s námi, neboť se při
pozdívá a den se již chýli.“

12.ježlš se zjevuje.
„Když pak byl večer toho dne . ..

a dveře byly zavřeny, kdež byli učed
níci shromážděni pro strach před Židy;
přišel Ježíš“. (Jan, 20, IQ).

a) Když přišel večer onoho dne,
v němž malověrní učedníci byli stále
zmítáni rozčilením, v němž byli plni
strachu i naděje, v němžpouze
úkradkem si šeptali, zatím co srdce
jejich hlasně volalo, tu přišel Pán a
stanul uprostřed nich. Přišel vpozdní

večer. Ke svaté Panně, k Magdaleně,
přišel časně ráno; tyto měly Velko
noce již z jitra, učedníkům nastaly
teprv večer. Snad ještě nebylildosti
hodni, snad nebyli vpatřičné náladě,
snad chtělje Pán zkoušeti, snad čekal,
až se shromáždí; jestdosti důvodů,
proč otálel a nikdo nesmi jemu vy—
tknouti proč ne dříve? — O zajisté,
i k nám přichází Pán a chodí mezi
námi, ale ať Spěchá, nebo otálí, vždy
musim patřiti s láskou a úctou na
jeho svaté, milostiplné úmysly. Pro
dlévá-li, vytrvám; jsem-li bez útěchy,
nevadí; vím, že právě tenkrát nutno
dokázati svou věrnost. To učiním, a
rád učiním, aby tím sladší potěcha
skanula mi do duše.

b) Dvéře zavřené, tedy ustraněnost'
a sjednocenost v lásce... toť moc,
která přitahuje Ježíše; rád zavítá, kde
čekají naň duše .v sebe obráceně a
přece vespolek se milující. V sebe
poznání nalezáme sebe samy a láskou
dokazujeme cit vzájemnosti. Obojího
jest třeba k dosažení dokonalosti. Kdo
není sám v sobě ucelený, nemůže se
nakloníti dobrotou a láskou k bliž
nímu a kdo se odvrátí od bratrské

'společnosti, aby sama sebe pohledal,
stane se nevrlým ostýchavcem a umdli.
— Třeba mi tedy býti člověkem se
braným, ukázněným, ale i srdečným,
bratrsky vlídným.

c) „Řekl jim: Pokoj vámi“ Toťpo
zdravení Ježíšovo. Nebojte se, vždyt
milujete. Nelekejte se ani později, at
se děje cokoliv. Nevyptávejte se dlouho:
co bude a jak bude, ale hledte si
osvojiti pokoj a'bude vše dobře. Hle
dejte pokoj duše v čistotě srdce,
uklidnění krve v kázni, klid mysli ve
velkodušném nazírání na svět. Pokoj
přeji vám, abyste silně věřili a pevně
doufali, abyste se nenechali rozštěpiti
trpkými, svárlivými, trudnými, chlad
nými myšlenkami a pocity. Uchovejte
si v myslích svých pravé velikonoce;
utěšte se myšlením, že pro vás jest
vzkříšení i moc má, vám plati milost
a láska moje. A abyste pevněji věřili,
„vizte ruce mě i nohy, dotýkejte .se
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a vizte, že duch nemá masa a kostí,
jako mne míti vidíte. — A zradovali
se učedníci vidouce Pána“. ——Chci
v sobě vypěstiti silnou víru, jež by se

dovedla radovati, když dala výhost
pochybnostem a malomyslnosti.

(Pokrač)

W

Obrázky z katolických misií.
Podává Maximilian W e in b e r g e r.

Maria zná vždycky pravou cestu.
Píše misionář P. Trilles.

„Kam se máme obrátiti, v pravo
nebo v levo ?“ Karavana s misionářem
v čele stála v rozpacích na křižovatce.
Kterou z'obou cest máme se dále
ubírati? Casně z rána vydali jsme se
na cestu do vzdálené, ale hustě oby
dlené osady 'Obalu. Naším jediným
vůdcem byl pokažený kompas a náš
důvtip. Ale oba nechali nás na ho
ličkách, nemohli jsme pravou cestu
nalézti. „Víte co?“ pravím, „budeme
losovati. Avšak nikoliv, mně napadá
nádherná myšlenka'l“ To řka sáhnu
do kapsy a vytáhnu svou stálou prů
vodkyní na cestách: medailka na jedné
straně s obrazem Panny Marie, na
druhé s obrazem sv. josefa. „A nyní
pozorl“ pravím, „Maria ukazuje cestu
na pravo, sv. josef na levo. Souhla
síte?“ Hodím medailku vzhůru, ona
se několikrát otočí a padne na měkký
mech. Přískočíme k ní. Obraz Panny
Marie leží nahoře. „Maria nás tedy
chce vésti! _dobře, tedy v pravo a
rychle ku přední“

Asi po dvouhodinovém pochodu ví
taly nás na úpatí zeleného pahorku
banánové stromy, jisti to hlasatelé
lidského obydlí. Zrychlili jsme své
kroky a vjížděli jsme. brzy n'a to do
— Obalu? >O, nikoliv, to leželo na
opačné straně! Octli jsme se v osadě
Mfungu. Co nyni? Vrátiti se? na to
bylo již pozdě. i vedla nás tento
krát María špatně? Mtungu je bídné
hnízdo: dvě bídné 'chatrče po jedné,
tři po levé straně cesty, dobromyslná

žena, houf dětí, muž jenž právě není
doma, pes, tři slípky — to je všecko,
čím se Mtungu co do budov, lidí a
zvířat vykázatí může. Přivítání bylo
nicméně obstojně — jako u divochů.
Starocha šilhala na nás jaksi nedů
věřivě,neméně pes, aniž však kousal.
slípky křičíce daly se na útěk, děti
rovněž. Chatrče na štěstí neutekly, za
to však byly hodně špinavé. To byly
špatné vyhlídky pro nastávající noc!

Než ponenáhlu, bezpochyby násled—
kem naší přívětivosti, získali jsme si
důvěry všech. Starocha nám upravila
v koutku lůžka, kost uchlácholila psa,
medailky a přívětivá slova ukonejšily
dětí a dobře nacpaná dýmka vy—
kouzfila dokonce líbezný úsměv na
tváři staré Ethu, naší to s počátku
nedůvěřivě hospodyně. Nabidla nám
dokonce oheň a polorozbitý hrnec na
vodu. O'pět minut později vařily se
vesele banány v hrnci. Dali jsme z na
šich lahůdek také dětem, které seděly
okolo ohniště a starocha naslouchala
naši rozmluvě, dýmajíc nepřetržitě ze
své krátké dýmky, jejížto zakouřená
hlava o vykonaných již dlouholetých
službách vypravovala.

Zatím dostavil se večer. Se svou
skrovnou večeři byli jsme brzo hotovi
a seděli jsme kolem ohniště, na kterém
několik polen svou životní dráhu v
kouři dokonávalo, & modlili jsme se
jako každý večer růženec. „Ma šume
ve, Maria! Zdrávas Maria“, opakovali
jsme nepřetržitě a propouštěli jsme
růžencové perly skrze prsty. Vtmavém
koutku, nám naproti krčila se stará
Ethu; lokty podpírajíc o kolena, bilou
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hlavu o kostnaté ruce, poslouchala
nás a dívala se svýma velkýma očima
upřeně na nás. Byla asi velmi stará,
naše ubohá Ethu! Aby její vlasy tak
nadobro zbělaly, tak hluboké vrásky
do její tváře se vryly, její tělo na
kostru se scvrklo, to mohla způso
biti jen mnohá léta, v těžké práci a
hlubokém bolu prožitá.

Najednou se zvedla, přistoupila k nám
a položila mi kostnatou ruku na ra—
meno. „Ma šume ve, Maria,“ řekl jsi
už několikrát, není-liž pravda?“ pra
vila. — „Ovšem, matko; nejsi naposled
křesťankou ?“ Ethu mi nerozuměla.
„Ukaž mi to,“ pokračovala nedbajíc
mé. otázky a dotekla se prstem me
dailky mého růžence. Podávám jí svou
medailku, ona ji,rychle přirovná k ja
kési věcí, kterou vytáhla ze záňadři,
& volá: „Mé dítě, mé ubohé dítě!“ a
dá se do usedavého pláče. A opět a
opět volá po svém dítěti a velké slzy
těžce a zvolna jí spadají po tváři.
její velká bolest mne hluboce dojala;
nechal jsem ji klidně se vyplakati a
potom pokusil jsem se skoro nesměle
ji potěšiti. Znenáhla se skutečně upo
kojila a mohla mi dokonce, ač často
pláčem se přerušujic,vypravovati toto:

„je tomu asi 20 let, tu seděla jsem
na tomtéž místě a v tétéž chatrči
jako dnes, jenže byl u mne můj syn,
má jediná pýcha a radost. Mnoho let
před tímto dnem odešel ode mne a
odebral se mezi bělochy. Potom vrátil
se ke své matce, ale aby brzo na to
ji zase a to na vždycky opustil. Umí
raje ležel vedle mne a veškerá má
bolest nebyla 5 to, aby ubíhající drahý
jeho živo zadržela. „Poslyš, matko,“
pravil mi slabým hlasem, „odcházím
daleko, velmi daleko od tebe. ale já
chci, pamatuj si to dobře, chci, aby'
jsi jednoho dne tam za mnou přišla —
a potom, milá matko, už se více od
sebe neodloučíme. U bělochů naučil"
jsem se znáti cestu, která vede do
nebe — jednoho dne budeš mne tam
následovati. Nezbývá mně už času,
abych ti tuto cestu ukázal, ale sejmi
tuto medailku s mého krku, podívej
se na ni každý den a říkej při tom:

„Ma šume ve, Marial Slibuješ mi to ?“
„Slibujíl“ ale kdo jest ta Maria?“ On
se na mne podíval svýma strnulýma
očima — o, já nikdy na tento pohled
nezapomenu— posadil se zpola, šeptal
tiše: „Ma šume . . .“, klesl zpět a byl
mrtev. Bylo všemu konec. O, mé dítě,
můj jediný synu, kde dliš nyní? .
Pohlédni na tuto medailku, jeho po
slední dech ji ovanul.“ Ethu odmlčela
se na chvilku bolestně dojata, načež
pokračovala: „Dvacet let ji nosím jako
památku na něho, jenž za mou chatrčí
odpočívá a ne jednou, ale bezpočtu
kráte za den opakuji poslední jeho
slova: „Ma šume ve, Marial“ Když jste
se modlili, zněla ta slova také z úst
vašich -— prosím, otče, rci mi přece,
kde je Maria ?“

Rozumí se, že jsem s výkladem ne
otálel. Hodina plynula za hodinou a
pořád ještě seděla stará Ethu přede
mnou a poslouchala důvěřivě a po
korně mým slovům. A když následu
jícího rána božský Spasitel a nejsvě
tější Svátosti v této zapomenuté, upro
střed lesa zastrčené chatrči, své přátele
navštívil, dostavila se i Ethu a opa
kovala z hloubi srdce opět a Opět
slova: „Ma šume ve, Marial“ Když
jsem ji potom iza dne dále wučoval,
tekla večer voda Spásy na její čelo.
Ke cti její nebeské ochraňkyně dali
jsme ji jméno Maria.

ještě pozdě v noci slyšeli jsme ji
na hrobějejího syna modliti se vroucně
slova, která byla její duši zachránila.
A když potom z rána se šeřilo, vy
volali mne katechisté ven: tu ležela
na hrobě, již studená, ale s klidným
úsměvem na zvadlé tváři, medailku
křečovitě mezi prsty svírajíc stará Ethu
ve svém posledním hlubokém spánku.
její duše oděná rouchem křestní ne
vinnosti byla pospíšila za synem
vroucně milovaným, aby na věky vě
kův s ním Spojená bez přestání Marii
chválila pozdravením, kterým jizde
na zemi, jí neznajíc, tak často a
vroucně pozdravovala: „Ma šume ve,
Marial“

Dobrá, nebeská Matko, ty jsi nám
přece pravou cestu ukázala!
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lak dívoch zpytoval své svědomí.
V jižní Americe na břehu větši řeky

leží rybářská vesnice. Obyvatelé živí
se lovem ryb a jsou katolickými kře-'
sťany, jižto od misionářů byli na víru
křesťanskou obrácení. Dva z nich 10
vili jednoho dne ryby a za tím účelem
vhodili sít do vody. Když ji po čase
chtěli vytáhnouti, byla síť tak těžká,
že jí nemohli hnouti. [ domnívali se,
že se síť zachytila za nějaký kořen a
jeden z nich se potopil, aby ji vy
prostil. Ale nastojte, v tomtéž oka
mžiku vynořil se na povrch ohromný
krokodil, který nešťastného rybáře ve
své zubaté tlamě držel za prsa.
Ale rybář neztratil duchapřítomnosti.
Zvolav: „Panno Maria, zachraň mne!“

snažil se tlamu krokodílovu svýma
silnýma rukama otevříti, což se mu
také podařilo. Zatím svolal jeho druh
ostatní vesničany, kteří pak rybáře
z nebezpečného postavení vyprostili.
Ale jak vypadali Celé tělo jedna rána
a krvi zbroceno. Těžce raněného za—
vezli do vesnice a zavolali rychle
misionáře. A tu raněný spatřiv misio
náře volá: „Otče, já už jsem zpytoval
své svědomí, vyšlyš rychle mou zpověď.
prvé než zemřul“ To se“ stalo. A hle!
proti všemu očekávání raněný se po
zdravil a jen hluboké jizvy jsou ještě
svědky hrozícího nebezpečenstvi, ze
kterého zajisté jenom přiSpěním s hůry
vyvázl. A co nás naplňuje podivením,
je to, že v tak hrozném postaveni ne
zapomněl svědomi své“zpytovatil

"TW

Bl. Anna Maria Taigi.
NapsalJanTaglíaferro.

(Pokračování)

Vytržeqí trvala několik let, a plamen
božské lasky, jenž v ni hořel, byl tak
mohutný, že marně namáhala se mu
ubrániti. Stávaly se tak častými, že po
korná Anna Maria sí posteskla svému
božskému ženichu. „Pusť mne, Panel“
řekla se svatou svobodou, „nech mne
na pokoji a odejdi; jsem matka rodiny,
nech mne pracovati, odejdi, odejdi.“
Marné námahy! Vzpírala se takto, ale
stačila nejmenší věc, která jí Boha při
pomínala, a již byla v ekstasí; i v od
dechu, jejž úmyslně vyhledávala, bý
vala přemožena; půvaby božské lásky
ji zahrnovaly se všech stran a spou
taly ji okovy jako obět zápalnou.

Anna Maria dospěla až k výšinám,
kde zrak světlem víry posílený bez
námahy pozoruje přírodu změněnou ve
světle víry. její srdce pociťovalo rozkoš
půvabů nadpřirozených, přístupných
jenom duším rozjímavým, které se vy"
cvičily ve škole mystické v ctnostech

nejpřísnějších a Boha milují vroucně
a vřele.

Naše prostá žena, nevědomá á chu
dá, ale věrná v milosti, závodí se sv.
Teresií, sv. Bonaventurou a sv. ]anem
z Kříže. jako panna karmelská upadá
v ekstasi při prostém divu přírodním;
šustí-li list a větříček, bývá vytržena
jako chudáček assiský sv. František,
jenž jda polem, usmíval se na kvítka
u cesty, bavil se s červíky na zemi,
nazýval ptáčky nebeské svými přáteli
a zpíval při tom písně, vřelé projevy
lásky seraťinské.

jako tyto velké duše, četla i Anna
Maria jméno Páně na všech tvorech
všehomíru, a všichni tvorové byli pro
ni ohnivými jazyky, které ji, neustále
povzbuzovaly k chvále Boží a jí vý
mluvně připomínaly slitování Páně.
Zpěv ptáka, pohled na květinu, pohyb
livé vlny stačily, by roznítily její srdce
a jí způsobily nebeská vytržení. Proto
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bylo povážlivo, ji samu nechat vyjíti,
když se nemohla spustit sama na sebe.
Obyčejně provázela ji důvěrná osoba,
a když nějaký zvuk, zpěv aneb něco
náhle roznitilo v srdci jejím božský
plamen- lásky a ona omdlévala, opřela
se o průvodkyní a spěchala do nej—
bližšího chrámu. Když klekla k mod
litbě, bylo pro ní vytržení právě tak
přírozeno, jak pro nás prostá modlitba,
a duše její byla při tom tak živě do
jata, že se zdálo, že protrhne svazky
tělesné. To pozorovali všichni přítomní,
když nedovedla potlačiti nadpřirozená
hnutí. Jedni žasli nad její vroucností
a očekávali ji u dveří, aby se dopo
ručovali jejím modlitbám; jíní ji pro
následovali a vinili ji z pokrytectví.
Když ukončila díkůčinění po sv. pří
jímání, ohlédla se ostýchavě, aby viděla,
jsou—li ještě v kostele lidé, kteří ji
pozorovali, a ve vhodné chvílí, celá
zmatená vracela se spěšně domů. Aby
unikla pozornosti jiných,“ chodivala
k sv. přijímání tu v tom, tu v onom
kostele. Ale Pán jí proto činil výčitky,
a přikázal jí, aby se ničím neznepo
kojovala, když je s ní, a vrátila do
svého chrámu Panny Marie na náměstí
Colona. Byla-li takto zachvácena

božskou láskou, jenom poslušnost ji
přivolala zpět k smyslům; mimo po
slušnosti nepozorovala žádného hluku.
V době první francouzské republiky
povstal velký hluk na náměstí Colona,
kde se shromažďovalo vojsko. Bubno
vání a hluk vylákal lidi z kostela,
který se ve chvíli vyprázdnil. Kostelník
chtěl oclejití a dvéře zavřiti; šel proto
k Anně Marii, aby ji vybídl k od-'
chodu. Byla právě po sv. přijímání a
se ani nehnula při všech pobídkách
kostelnika, takže ji tam uzavřel. Jak
užasla, když se probudila z ekstase
své a sama byla v kostele. Neslyšela
nic ze všeho hluku.

Její zpovědník, z jehož výpovědí vy
líčené událostí jsou vyňaty, dí dále:
„Byl jsem často svědkem jejího nad
přirozeného Spánku, jeji ekstase a úplné
ho ponoření v Boha, zvláště když jsme
provázení kardinálem Pedícínim na
vštěvovali sedm hlavních chrámův.
Přijíma'la tehdy obyčejně v kostele sv.

“Kříže; hned po sv. přijímání ztratila
úplně vědomí;_ když jsme chtěli dále
putovatí, rozkázal jsem jí jménem po
slušnosti, aby opět se vrátila k vědomí
a nás následovala.“ (Pokrač.)

"Wl

Různé zprávy.
Chybí nám národností V Čechách

je katolíků skoro 79 procent, na Mo
ravě 92, ale katolicky volí jen asi
20 procent.

Počet sňatků v republice Česko
slovenské r. 1921. Podle č. 38 „Zpráv
Státního úřadu statistického“ bylo zmi
něného roku uzavřeno 163.386 sňatků
(12 sňatků na 1000 osob). Pro léta
mínujá (od r. 1911) data týkající se
jen Cech, Moravy a Opavska. R. 1911
počet sňatků činil 74.490; od té doby
možno pozorovati sestupnou tendencí
až do r. 1916 (32.726); od r. 1917
počet se zvyšoval a dosáhl vrcholu
roku 1920 (128.581).

Strašně číslice. Podle statistických
dat bylo u nás v r. 1919 3.788 rozvodů
a 2.029 rozluk. V roce 1920 bylo
rozluk 3.570, v roce 1921 bylo již
rozluk 5,570, a v roce 1922 rozlou
čeno bylo soudně 6.133 manželských
svazků. Aspoň tedy v něčem jest v
naší republice pokrok. V rozvratu
rodin, jenž stoupl od r. 1919 více než
trojnásobně, jest požehnání pokroko
vého rozlukového zákona. Zde by se
mělo panstvo zamyslit a zeptat se:
kam se ten národ za naší éry řítí?

Umírající Svatý Otec. Z posled—
ních chvil nebožtíka papeže Bene
dikta XV. se vypravuje: Zánět plic
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nebezpečně pokračoval, tu raděno po
volati ještě nějakého odborníka lékaře.
Papež slyše to pošeptal: „Prima
l'animal“ „napřed dušel“ Chtěl, aby
napřed přišel kněz a zaopatřil ho.
Věru vzácný odkaz Otce dítkám a v
duchu Spasitelově pěkné životní heslo:
„Príma l'anímal“

Největší organisace na světě.

]mění má l7,133.914.96 dolarů, z něhož
bylo za rok 1922vyplaceno na úmrtních
pojistkách l,516.829.05 dolarů.

Vzorné farnost. Takovou jest se
verofrancouzské přístavní město Can
cale 0 6.500 obyvatel. Asi padesát
kněží z tohoto městečka působí v
diecési Rennes & 24 bohoslovců při
pravuje se na práci na vinici Páně.

Organisace RytířůKolumbových v Ame
rice jest dosud největší organisací na
světě. Členů 'má 253 mil. 300.353.

0 Cancalských se říká, že každý
z nich bude buď námořníkem, nebo
knězem. \

Obětování denního úmyslu.
Pane ježiši Kristel Ve spojení sbožským úmyslem, zalkte 'm Ty sám na '!

zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. váto'sti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonáni světa, obětují Tobě celý
dnešní den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv.
Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky,
všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou
za den, Lev Vlll. S. Congr. lndulg. 12.prosincel885. Diec. kurenda brn. 1886 č. 11).

- Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
z-a křesťanské vzdělání mládeže a na všechnyúmysly,jež
doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu
modlitby.

Pane Ježíši, zastřižochranou svého božského Srdce našeho sv. Otcel Srdce
ježíše a Marie! Zachraň církev, vlast naši a národ náš československý! O sladké
Srdce mého ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme—lise to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, btídiž mou spásoul (Pokaždé odpustků 300 dní.
Pius IX. 1852.)

Sv. Josete, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za násl (Od
pustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)

Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!
Hesloapoštolské:Modlití se a domáhati se katol. škol.
Úmyslv lis t op adu 1923:Obrácení mohamedánů na víru katolickou.
Odpustky 100 dní za každý .dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.

.*.—o

0 B S A H:

Křesťanské vychování mládeže. (Hlavní úmysl.) — Dne 28. října. ——Růže duchovní. ——
Počítání pro věčnost. — Z úvah o evangeliu. — Obrázky z katolických missií. — Bl.

Anna Maria Taigi. — Různé zprávy. — Obětování denního úmyslu.

Tiskem a svým náklad. vydává Občanská tiskárna v Brně. —Za redakci odpovídá Ludvíkxum.



ŠKOLA
BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ

ROČ.LVll. | BRNO, 1. LISTOPAD 1923. | ČÍSLO 11.
O Srdce Ježíše, ty šípy lásky svojí jen hojně vysilej sem do rodiny svojí, at sluhů Tvých

se ztráví jimi hrud, Ty Srdce Páně naší láskou bud !

Za 7Larcibiskupem drem Ant.
Cyr. Stefanem.

jaká to nevídaná sláva, co dobrosrdečný ten hodnostář cir
to lidu ze všech krajů Moravy kevní &miláček lidu moravského.
bylo v Olomouci při posvě- Všichni, kdo jej znali, jej milo

vali, a kdo jej osobně neznali,
měli velikou úctu k jeho osobě.
Kdo by se byl nadál, že za tak
krátkou dobu všecka radost obrátí
se v žalost? Kdo by se byl na
dál, že tak brzo sejde se zase
na sta kněží a na tisíce lidu ke
smutnému průvodu zemřelého mi
láčka lidu! A stalo se! Po dlouhé
& trapné nemoci, již se bránil,
přece konečně dne 29. září na
svátek sv. Michaela archanděla
dokonal pozemskou svou pout.
Pravím úmyslně pout, protože
za živobytí ustavičně cestoval po
celé Moravě, do Cech, na Slo
vensko, hlavně ale na Velehrad
a sv. Hostýn. Kdekoliv byla ně
jaká církevní slavnost, tam byl
p. arcibiskup Dr. Stojan. Až' ku
podivu bylo, jak to vše vydržel a

'i' Df—A- C- StOjan, jak všechnu prácizdolal.]ako po
afCibíSkuP010mOUCkýo slanec, jako senátor měl plné ruce

práce, neodmitl nikoho, kdo se
cení a nastolení nejd. p. arci— k němu prosebné obrátil. Byl
biskupa _dra Ant. C. Stojana! vždy svědomitým zástupcem lidu,
Samá radost, samá sláva! vždy na svém místě, vždy hotov
Všeho si zasloužil šlechetný, hájiti zájmy lidu našeho. Byl mu
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žem práce od mládí svého, mužem
povinnosti, zářivým vzorem víry a
zbožnosti, upřímným vlastencem, v
jehož srdci pojila se láska k církvi a
vlasti. Hlavníjeho prací od dřívějších
let bylo zvelebení posv. Velehradu a
sv. Hostýna. Při všech vlastnostech,
při všech schůzích at bohoslovců, af
katol. učitelů, studentů, akademiků,
katol. rolníků, Omladiny, dělníků, při
unionistických schůzích, to vše dělo
se za jeho vedení. Všude byl v kostele
ivenku, vše řídil a pořádal a vše
podnikal z lásky k sv. věrověstům
naším Cyrillu a Methoději. Čím Vele
hrad je nyní, stal se jim pomoci
p. arcibiskupa dr. Ant. C. Stojana.

Též posv. Hostýn byl zvelebenjeho
přičiněním, on založil Matici svato
hostýnskou, tak jako Apoštolát sv.
Cyrilla a Methoda pod ochranou bl..
Panny Marie. Nebylo větší pouti,
nebo slavnosti na posv. Hostýně,
abyste neviděli mezi poutníky ne
unavného poutníka dr. Stojana. jeho
plánem bylo postaviti na posv. Hos
týně dům pro poutníky tak jako na
Velehradě zase exerciční a poutní dům

. hodným nástupcem

„Stojanov“. Slovem obětoval se celý
jak službě Boží tak službě lidu svého.
Bylt opravdu \apoštolským mužem a

sv. Methoděje,
Není tedy divu, že síly jeho byly ko
nečně vyčerpány, což bylo pozorovati
r. 1922 při pohřbu neznámých vojínů
na sv. Hostýně. Ceho se všichni již
obávali stalo se. Dokonal život svůj
šťastně a blaženě a odpočívá ode
všech praci a námah v královské
kapli na posv. Velehradě, zamilovaném
svém místě. Bůh mu odpplať tam na
nebi za vše, co ke cti a chvále Boží,
pro blaho sv. církve a pro národ náš
československý vykonal.Jméno je za—
psáno nesmazatelným písmem do srdcí
všeho lidu našeho. Vděčnost svou jak
kněžstvo tak lid katolický prokázali
při-pohřbu v Pánu zesnulého metro
polity jak v Olomouci tak na posv.
Velehradě. Všechny téměř časopisy
psaly, rozepsaly se o zemřelém vele
pastýři dr. Ant. C. Stojanovi s nej
větší úctou pro ryzý jeho charakter,
pro neunavnou práci a pro zlaté srdce
jeho.

Obrácení mohamedánů na víru katolickou.
(Hlavní úmysl.)

Jak jsme se modlili za obrácení
židů na víru katolickou, tak máme
uloženo sv. Otcem Piem Xl. modliti
se za obrácení mohamedánů čili vy
znavačů islamu, t. ]. oddanost člověka
k Bohu. Toto vyznání založeno okolo
r. 570—632 po Kristu. Původce jeho
Mohamed vybral něco ze židovského,
něco z křesťanského náboženství a
z jakési sekty v jižní Arabii a sice
jen to, co se mu do krámu hodilo a

upravoval si vše podle svého názoru.
Od počátku jeho učitelského půso—
bení r. 610 až po jeho smrt se jeho
učení ustavičně měnilo. Vyznávají jedi
ného Boha a Mohameda jako nejvyš
šího proroka a všecka ostatní vy—
znáni nenávidí celou duší. Toto učení
a hlavně odměna vráji tak zfanatiso
valo své vyznavače, že chtěli obrátit
celý západ na své učení a proto
šířili je ohněm a mečem. Svou bo
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jovnou zuřivosti přemohli mnoho ná
rodů a podrobili si Palestinu, Syrii,
Egypt, Mesopotanii, severní Afriku,
Španělsko a velkou část Indie, Malou
Asii a konečně r. l453 i Cařihrad a
vůbec se šířil lslam v zemích po
hanských i křesťanských. Víme, že
hrozilo i nám nebezpečí turecké ně
kolikrát. Počet vyznavačů lslamu čili
mohamedánů páči se na 200 milionů,
z nichž v Rusku 14, v Turecku 16,
na Balkáně asi 1.370, v Arábii 2,
v Persii 131/2 mil. v Indii 60, v nizo
zem. lndii M, V Číně asi 20, vEgyptě
a severní Africe 18, v Sudanu asi
25 milionů. Hezký to počet poblou
dilýchl Kéž by se katol. misionářům
podařilo aspoň část těchto lidí získati
víře katolické! Katolická církev pra
cuje všemožně k cíli tak- velikému.
Posílá hlasatele víry do zemí pohan
ských i Turky obsazených, aby ty,
kteří jsou v temnostech modloslužby
nebo bludů, přivedli ke světlu pravdy

nebeské. jaká by to byla radost pro
anděly i lidi, kdyby všech těch 200
milionů bylo získáno ježíši Kristu,
pastýři duší nesmrtelných. Hned to ne
bude; ale u Boha není nic nemož
ného. Modlit se musíme, prosit musíme
za obrácení těch ubohých zaslepených
lidi, aby jim Bůh přispěl milostí svou,
aby je svěrlem nebeským osvítil a
srdce jejich naklonil pravému učení
Ježíše Krista, který za nás i za ně
všecky trpěl a smrtí svou vykoupil;
všechny chce spasiti. Prosme tedy
nejsv. Srdce Páně, aby jsouc plno
milosrdenství slitovalo se nad těmi
miliony nesmrtelných duší a přivedlo
je do církve, toho ovčince, v němž
všichni budou míti místo, aby s námi
vzdávaly díky Ježíši Kristu, králi
věčné slávy. Obětujme tento měsíc
své prosby a dobré skutky, sv. při—
jímání, oběť mše sv. na tento tak
důležitý ůmySl sv. Otcem ustanovený
a požehnáním jeho opatřený.

IWH.

MarieTesařova:

Věřím . .

Věřím v Tebe, Bože věčný,
který sidlíš na nebi,
duše má se Tobě koří,
Tebe vroucně velebí,
dej mi žíti k Tvoji chvále,
dobrý Bože, neustále.

Věřím vTebe, Bože mocný,
Stvořiteli světů všech,
který řídíš hvězdné dráhy,
slyšíš každý bolu vzdech,
uč nás snášet žití tíže,
Bože, s Tvého dřeva křížel

Věřím ve Tvou církev svatou,
založenou na skále,
utrpení necht ji kruší,
zkvétat. bude na dále,
Ty v ní žiješ, Bože svatý,
sveď v ni všechny slavné braty.

W
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Svatý Josafat, arcibiskup Polocký, apoštol Rusínův.
Ku 3001etému výročí jeho- mučennické smrti.

Napsal Msgre Dr. Rud. Zháněl.

Úvodem.

Bratrský národ rusinský, který obývá
širé kraje naší Podkarpatské Rusi,
bývalé Haliče, Ukrajiny, Bilé a Malé
Rusi, slavi letos, dne 12. listopadu
1923, třístévýročí sv. josafata,
arcibiskupa v Polocku. mučenníka,
který o unii Rusínů s Římem získal
si nesmrtelných zásluh. Bílá a Malá
Rus, pokud patří k unii, t. ]. pokud
uznávají za hlavu cirkve římského
papeže, chystají se oslaviti památný
den ten. Proto i u nás dlužno upo
zorniti na památku tu. Vždyť i četným
mužům našim nejsou kraje, v nichž

„sv. ]osatat žil a působil, neznámý. Za
poslední války světové dostali se vo

„jínové naši až do daleké Bílé a Malé
Rusi, do vzdálené Litvy. jména měst:
Byten, Vilno, Žirovice ——nejsou těm,
kteří tábořili u Baranovičí, tohoto vý—
znamného uzlu železných drah, ne
známy — rovněž Vladimír Volynský.
A právě v těchto končinách, žil svatý
Josafat.

_ Čechové a Rusíni.
Cetny jsou duchovní pásky, jež pojí

nás s pobratimy Rusiny. Tak dle
starobylé legendy zavítal do krajin
jejich sv. Ondřej apoštol, který vztyčil
prý v Kyjevě nad Dněprem svatý kříž,
na zpáteční cestě navštívil kraje naše,
snad i Velehrad. — V Chersonésu
pobyl sv. Cyrill, náš apoštol, svatý
Method zvěstoval evangelium na Rusi,
byl prý až v Kyjevě. ——Jako před
kové naší, tak Rusové & Rusíni, byli
ve spojení s ímem. Teprve později
přiklonila se větší část národa rus
kého k rozkolu, nicméně zůstala však
část jiná vždy věrna imu.

Církev západní a východní.
Za časů Krista Pána a apoštolův

mluvilo se v Italii a v krajích západně

od ní latinsky, v Řecku a od něho
východně ležících končinách řecky.
V těchto jazycích byla také slavena
bohoslužba. Tenkráte nebylo mezi
jednotlivými zeměmi spojení usnadněno
telegrafem, telefonem, bezdrátovou te
legrafii, železnicemi, proto mimoděk
při témže učení a pod touže jednou
hlavou v Římě, vyvinuly se mezi zá
padem a východem, který různil se
řečí a obsahoval mnoho různorodých
národů, některé nepodstatné rozdíly,
jež však jednoty bratrské a jednoty
u víře nikterak nerušily. Naši apošto
lové Cyrill a Methoděj, jsouce zvyklí
na obyčeje východní, zavedli do li
turgie u nás jazyk domáci, staro
slovanský, Řím pak neodporoval tomu
nikterak, nýbrž dovolil slavně jim
i dále tak činiti. U nás z různých, —
cirkvi však nikterak nevyvolaných ani
nezaviněných příčin,— upadlo užívání
jazyka slovanského v zapomenutí.
Dosud však zachovaly se obřady slo
vanské na východě, a to mezi sjed
nocenými i mezi nesjednocenými. Svatý
josaiat náležel k Rusínům sjednoce
ným a lnul upřímnou láskou nejen ke
slovanským obřadům své mateřské
církve, nýbrž také i ke stolci Pe
trovu v ímě.

Mládí _Iosafatovo.
Kolébka sv. josafata stála ve Vladi

míru Volyňském, městě to za po—
slední války světové často jmenovaném
a všeobecně známém. Otec jeho Cia
briel Kuncevič pocházel ze schudlé
rodiny šlechtické, živil se obchodem,
kterémuž povoláni měl se věnovati
i jeho syn ]osafat, jemuž při jeho na
rození a křtu roku 1580 dali jméno
jan. Byl proto poslán do hlavního
města litevského Vilna k obchodniku
jackoví Popovičovi na učení.

Jsa již z domova veden ke zbož
nosti, věnoval josafat ve Vilně volný
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čas četbě knih duchovních, modlitbě
a návštěvě chrámův. Ve Vilně pro
budila se v něm láska k církvi, tam
poznal ve chrámě jezuitském obřady
latinské, nicméně však táhlo ho to
do chrámu řecko-katolického, kde viděl
liturgii způsobem, jak uvykl ji od
mladosti. jako učeňkupecký rád chodil
do Basilianského kostela Nejsvětější
Trojice, tam zastával zpěváka, lektora,
někdy i zvonika, jak toho potřeba
kázala.

Mnichem a knězem.

Poznav svoje vyšší povolání, za
nechal josafat kupectvi, vstoupil do
Basilianského kláštera Nejsvět. Trojice,
a složil řeholní sliby do rukou “me
tropolity kyjevského Adama Hypace
Počeje, při čemž původní jeho jméno
jan bylo proměněno ve jméno josafat.
Mladý mnich modlil se horlivě, ale
také studoval pilně, takže si osvojil
hluboké vzdělání theologické. Roz
kolnici chtěli ho přilákati do svých
řad, ale josafat nedal se zviklati v
pravdě poznané.

Roku 1608 byl josafat od metro
polity posvěcen na kněze, působil pak
velmi horlivě ve zpovědnici, na kaza—
telně a při oltáři. Nábožný mnich a
kněz sloužil denně mši svatou, což
na východě nebylo všude zvykem,
vybízel lid ke častému přijímání svá
tosti a hájil důrazně všude jednotu
cirkve.

Klášternim představeným.
Roku 1913 založil maršálek Slonin

ský ehoř Tryzna ve svém městečku
Bytenu ve vévodství Novohradském
panenský klášter řádu sv. Basilia,
aby v něm jeho dcera s několika
družkami mohla Bohu sloužiti. Du
chovním vůdcem kláštera toho byl
jmenován josafat. Poznal záhy, že
třeba nastoupiti cestu jinou, radil
pannám, aby dříve v panenském klá—
šteře ve Vilně prodělaly noviciát a
učily-se tam životu řeholnimu. Rady

tě poslechnuto. Jelikož pak dcera
maršálkova nemínila již vrátiti se do
Bytenu, byl nově vystavený klášter
darován josafatovi, aby-uvedl do něho
mnichy řádu sv. Basila. Tak stal se
josafat hegumenen čiliklášterním před
staveným. — Ještě větši činnost vy
vinul hegumen josafat, když svěřeno
bylo řádu Basil'iánskému poutní místo
Zirovice na Litvě na řece čaře neda
leko Slonimu. Bylo'naprosto opuštěné;
josafat založil tam klášter, poutě
zkvetly znovu, četní rozkolníci vraceli
se do lůna církve.

Horlivého hegumena povýšil na
archimandritu a jmenoval představe
ným kláštera Nejsvět. Trojice ve Vilně
arcibiskup josef Velamin Rutský z Ky
jeva. Pod jeho správou stal se klášter
štěpnicí všech ctností a zkvětal řád
Basiliánský. Horlivý opat staral se o
důstojnost služeb Božích, aby pilně
se hlásalo slovo Boží, byl svým
bratřím řeholním .ne představeným,
nýbrž otcem, a zároveň vzorem ře
holní dokonalosti.

Arcibiskupem.
Archimandrita josafat byl mocnou

oporou pravověrného metropolity ky
jevského Rutskěho. Tento vida pře
smutný stav diecése Polocké, usta
novil proto horlivého josafata nej
prve pomocníkem stařičkěho arci
biskupa Gedeona Bronického, po jeho
smrti pak skutečným arcibiskupem.
Všichni věrní synové církve přijali
nového arcipastýře s jásotem. joSafat
navštěvoval velmi horlivě svou diecésí,
svolával duchovenstvo často k du
chovním poradám, kladl kněžím dů
razně na srdce, by živi byli dle vzne
šeného povolání svého svatě, čistě,
střídmě, by důstojně slavily služby
Boží. Sám také v domě polockém
horlivě kázal, nejedenkráte prosil ho
na konci jeho řeči četně shromážděný
lid: „Svatý Otče, mluv ještě dále,
rádi budeme Tebe poslouchati !“ Umělt
neodolatelnou výmluvnosti svou pře—
svědčovati a mocně „hýbati srdci lid
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skými. [ jako arcibiskup byl živ přísně
dle řehole basiliánské, nepožíval nikdy
masitých pokrmův.

Mučednická smrt.
Svatému arcibiskupu bylo všaktaké

pro právo a spravedlnost podnikati
mnohé boje. Tak rozkolníci postavili
proti němu biskupa rozkolného a
bouřili proti němu lid. Dne 12. listo—
padu 1623 přitáhli zuřivci k arci
biskupskému paláci ve Vitebsku, kam
se byl josafat odebral, aby ohrožené
víře přispěl na pomoc, bili arcipastýře,
když pozvedl ruku svou k požehnání,
obuškem a sekyrou do hlavy, takže

padl bez vědomí na zem. Vidouce,
že dýchá ještě, vrhli se na něho a
uškrtíli ho. Za hrozného řevu vlekli
mrtvé tělo k řece Dvině, přivázali na
ně kameny a potopili na hlubokém
místě.

Než Bůh oslavil mučedníka svého
četnými divy. již roku 1643 byl arci
biskup mučedník josafat prohlášen v
Římě blahoslaveným, papež Pius IX.
vřadil ho za veliké slávy mezi světce,
Lev XllI. vložil jeho officium do bre
viáie všeobecné církve.

Kéž svatý josafat přimlouvá se v
nebi, aby brzo vrátila se jednota mezi
národy slovanské, aby všichni spojení
byli pod nerozbornou skálou Petrovou!

W

Za vás a pro vás!
Napsala Maria C z e s k a-M a c z y n s k a. Z polštiny přeložil O. S. V et t i.

„jidáši . . .“
Syn Šimona z Kariotu trhl sebou

na hlas Kristův, 2 pod spuštěných
víček vyběhl nedůvěřivý, zpytavý
pohled . . .

Zdaž „On“ ví?
Zda na mne myslil, když pravil,

že jeden z nás Ho zradí? — — —
A jestliže ví . . .
Tu volby již není, . . . odpustiti přece

nedovede, vždyť ani já nedokážu, bych
se vrátil z cesty rozkazů, vždyťi moje
lítost byla by jen polovičatá, byla by
to jen nálada chvilková.

Nenávidím Ho?
Miluju? 
Což já vím?
jsem temný, jako ranní stopa na

kamenité cestě a bod v prostoru,
marně usiluje nalézti oporu, směr,
cil . . .

„jidáši' . . .“
Tedy přece jsem se nepřeslechl, . ..

mě volá . . . „On“ . . . Proč?
Zdvihl hlavu.

Kristus vztáhl k němu ruku s úlomkem
chleba . . . A v jidášovi povstala
myšlenka: — tož proč o ničem nevíl

O ničem . . .
Syn člověka . . :.
Hle, lže Mu přízeň a lásku, chléb

s Nim láme touže rukou, co shrábla
cenu „“jeho krve . . . a „On“ ?.

Než v očích Kristových je výraz
očekávání . . .

Nač čeká „On“ ?
Což si myslí, že nedovedu spolk

nout onoho sousta, jež mi „On“
podává?

ironický úsměv křiví koutky ]idá
šových úst, blankytnýma pak očima
Kristovýma přebíhá ocelový, nezdolný
třpyt,. . hasne v nich přemíra do
broty, strohé jsou jako oči soudce,
bolestné a plné živého hnusu.

jako hrom z čistého nebe udeří
v jidášův sluch tichý, do šepotu sní
žený hlas Kristův: „Co činíš, . . .
učiň rychleji . . .“

V hlase tom ortel, jenž v prach
stírá: hle, odříkáš se mne, a přece
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moje vůle řídí Osudtvůj až do
konce, . . . synu zavržení.

Vzchopíl se Jidáš, . . . neboť v
očích Kristových byl rozkaz: „Vzdal
Se l“

Odkradl se do síně, horečnou dlani
přejel si po spoceném čele, . . . před
ním ležel tichý, slavnostní, svátků
očekávající Jerusalem . . .

Postál nevěda si rady, -.. . co teď?
Náhle však spatřil vedle sebe zjev

člověka, — silný, štíhlý, nadlidský
krásný vztahoval k němu ruku: „Pojď
za mnou, . . . neb můj jsi tyl“

Jidáš ucoufl, očima hrůzou vytřeště—
nýma patře do dálky, zřel v ní plné
krvavé strázně satanovy oči . . .

Zanikly . . .
Olivový strom šuměl tiše drobným

listím svým, pusto bylo kolem něho,
nicméně přece . . .

Čísi ruka silná, čisi vůle mocná
vlekla ho dále, postrkovala ho k činu,
v něm pak se už nic k odporu ne
pozvedalo.

Šel s hlavou skloněnou, bezmyšlen
kově se usmívající, náhle o leta sesta—
ralý, bezděčný trus člověka . . . k za
hynutí odsouzeného.

* *
*

A v pozadí oné dvorany, osvětlené
záři olejových lamp. stál Kristus
uprostřed učeníků jako skvějící se
Vise.

„Pokoj svůj zůstavuji vám, pokoj
svůj dávám vám; ne jako svět dává,
já vám dávám. Nermutiž se srdce
vaše, aniž se strachuj“

lvztáhl k nim ruce s chlebem a
hlasem láskyplným děl: „Toto jest
tělo mé, které se za vás vydává. To
čiňte na mou památku.“

A v ně sestupoval klid jakýs bez
měrný, mužnost, spokojenost, jakého
svět neskýtá.

* *
*

Ticho . . . vůně rozvitých růží, ko
sených sen.

Na nekonečném nebi stříbřístý ko—
touč vycházejícího měsíce a hvězd
mihotavý třpyt._

Svět spí.
Ani větřík snětí nezakolébá, ni ne

topýr bezšumným letem v listí ne
zapadá.

Zdá se, že i Cedron v dolině po
maleji válí svoje vlnky, jako by ne—
směl kaliti ticha v přírodě panujícího.

Kristus bdí . . .
Sepot modlitby pohybuje pobled

lými rty: „Otče můj — — —“
Vidí zítřejší svou pout, cítí tér-ěř

úpal sluneční, dýchá silniční prach . . .
Rota se mu rouhá, posmívá se mu,
plije na něho, . . . a to týž lid, který
se dotýkal jeho roucha s bezměrou
víry a který ústy líbal stopy jeho
nohou . . .

„Otče můj . . .“
Učedníci ukrývají se v davech,

hotoví každé chvile zapřiti nejenom
jeho, ale i jeho nauky . . .

Zběsilý lid s ústy spěněnými křičí;
„Barabáše nám propustí Ukřižuj Je
žíšel“

Krev teče z ran, bolest skráně roz—
rývá:

Za vásl
Pro vás . . .
„Ach, Otče můjl“
Dokonává se obět . . .
Kříž ční nad okrskem zemským,

sila Ducha přemáhá materiální sílu
světa. .

Pojďte ke mně všichni bidní, malí,
zbloudilí, . . . všichni, kteří jste ob
tíženi a kteří pod tíží života klesáte,
. . . aj, ve mně jest utišení, uklidnění,
pokoj, jakého svět nedává!

Hle, srdce mé plane silnou láskou,
jako ve tmách zapálená pochodeň,
_pospěstež k ní z temnot!

Hle, ramena moje toužebně k vám
rozpjatá, já stvořil jsem vás, milo
val, . . . vratte se ke mněl

Z bezcestí . . .
Z propasti běd a nevole . . .
Z pout satanskě mocil
Z bludu pochyb . . .
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Z rozpaků bludného okrsku zem
ského . . .

Ke mně pospěšte, ovce zbloudilé,
nebot — hle! „já, pastýř dobrý, za
vámi jsem chodil, a i život svůj dávám
za vás, zboudilé ovečky moje—_ —“

„Ach, Otče! Otčel . . .“
Zašuměly tiše stromy getsemanské

zahrady, pochýlily se náhle fíky po
zlacené a olivy se zachvěly, jakoby
nenadálým zděšením zachváceny.

Jakýsi tichý a melodický hlas nesl
se vzduchem . . .

Hleď! . . . _
Zříš v mlhavině budoucích věků ty

ozbrojené řady, táhnoucí za vřesku
polnic, . . . jak za pohanských časů
lidé proti lidem jdou, . . . utkávají
se, válčí, hynou . . . Vidíš ta krvavá
těla, vsmrtelných záchvěvích drásajíci
dřevěnějícímí prsty zemi, . . . ssinalá
ústa vítězících i poražených vzývají
kohosi v mukách poslední hodiny, . . .
slyšíš ten šepot s hrůzou smíšený: —
O, Krístel?

A nad nimi co je to? Korouhev
s Tvým křížem a kříže u jílců mečů,
oblítých živou, lidskou, bratrskou
krví . . .

A Ty's učil? . ..
Miluj bližního svého, jako

samého . .
Hle, jak porozuměli slovům Tvými
A tam . . . vidíš. u polního

oltáře změť nahých lidských těl, vůkol
hradba brnění, hrozné, Marsovy tváře,
ve vytasených mečích láme se jas
sluneční . . .

Silný rytíř surovou rukou za vlasy
ženu táhne, a na jeho plášti.. . Tvůj
kříž,v jeho ústech Tvoje jméno,

. na konci meče . . . Tvůj znak,
.to víru.: v Tebe podávají! Ne

2 ducha, ale z vody udílí tam ten
kněz křest, a myslí si, že je Tvým
vyvoleným učenikem a že tam ty po
hany od zatraceni vysvobozuje . . .

Ty's však učil . . .
A tam . . . vizl . .. ponuré, mračné

dvě, osvětlené třaslavým světlem svěc,
.zamaskované postavy,... rozpá

lené ohnisko, katovi pacholciroz

sebe

žhavují v nich mučící nástroje, a když
se ty železné pruty do běla rozpálí . ..

Bledý, zmučený člověk omdlévá,
prostřed muk, ústy — nepřítomnými
— šílence vypravuje povídačku .

A na stole před soudci . .. vidíš?
Opět Tvůj kříž . . . [ Tvoje jméno

v ústech zamaskovaných postav, i
v Tvém jménu . . .

Hle, jak Ti porozuměli! . ..
Aj, jak si vykládají Tvoje my

šlenkyl . . .
Krvavý pot vystoupil Ježíši 2 Na

zaretu na čele, křečovitě spletly se
Pf—sty

„Otče můjl.
A prostorou nesl se tenhle měkký,

jedva slyšitelný hlas: „Zda není škoda
každé kapky krve Tvé za ně ?“

Není-li jí škoda?
Ponech je osudu jejich,.. . . jsou

synové zatracení, . a zůstanou
jimi . . .

Patří
Hle, kolem Tvého oltáře, na němž

se rozdává po Tvém ustanovení chléb
života, kupí a tisní se davy, . . . viz,
kolík mezi nimi lže Ti lásku, vy
znává Tě hříšnými ústy a zapírá učení
Tvé každým skutkem, každou my
šlenkou!

jidášovo pokolení, nic více . . .
Zdaž hodno . . . Synu Boží? . . .
Neni-li škoda Tvé oběti, Tvých muk,

smrti Tvé?. Svět, tot špinavá
hromada hříchů, ponechej jej osudu
jeho . .. přenech jej mé péči a mému
panství! Zradil Tě jidáš, zapře Tebe
i Petr, . .. z Tvých dvanácti učeníků

.kdo vytrvá při Tobě v hodině
muk ?

Nikdol . . .
Hleď, ted jsi jich prosil, aby s Tebou

bděli a se modlili, a. . . usnulí!
A tak bude vždycky.
Lidé každý Tvůj zázrak, každý Tvůj

dar prohlásí za přirozený účinek a
projev přírody a ač žádný z nich ne
dovede ani kapky deště, ani hrudky
země vytvořiti, přece pohrdati Tebou
bude a Tě urážet . .. , ivota
dárný!
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A jak kolem starého Zákona časem
vyhnali plot, za nímž jádro božských
práv očím obecenstva zmizelo, tak
i kolem Tvých slov budou stavět
umělecké ohrady vnějších, jalových
forem. Neb je to lidské, tak lidské
všecko znetvořit a na svoje lokty na
tahovat . . .

Neni-liž pravda, vyhnal jsi překup—
niky ze svatyně?

Ale oni budou kupčiti s Tvými hod
nostmi, ano i s Tvým požehnáním...

Viď,Ty's pohrdal pozemskými statky?
Oni však přilnou celým srdcem kpo
zemským statkům a až do skonáni
věků pobírati budou cenu krve Tvé . . .

Viď? . . .
ježiš z Nazaretu hleděl do budou—

cností, v řadě visí viděl dějiny věků
příštích, psané hříchem, krvi, bolem.
slzami, . . . jako by jeho hlas nebyl
nikdy volal zbloudilých k návratu, . ..
jako by nikdy za ně nebyl trpěl, . . .
za ně život obětoval . . .

A onen melodický, pokušitelný hlas
zvučel temnotou: „Synové zatracení
jsou, . . . zůstav je osudu jejichl...

ježiš z Nazaretu vztáhl k nebi ruce!
„Otče, . . . odejmi ode mne ten hořký
kalich . . .“ Ale hned dodal s nej
odevzdanější pokorou: . . . „Avšak
ne má vůle, nýbrž Tvá vůle . . . se
staň! . . .

A řada vidění se změnila.
Zřel, jak lidé bez bázně pracovali

o obhájení jeho učení, — jak kráčeli
s úsměvem na smrt mučenickou, vě
říce, že za tímto životem . . . žije
Duch.

A měli takovou plnost víry v Něho,
že beze strachu šli na smrt i na po
spasy vyhladovělým šelmám, a umíra—
jíce odpouštěli svým katanům, jak
On svým odpustil.

A viděl, jak ve jménu jeho nesli
pomoc spolubratřim, jak se skláněli
nad nemocničnimi ložemi, nad pryč
nami bídných, jak se. stávali sluhy
churavých & nešťastných, sluhy Boha
živého.

A slyšel šepty modliteb, v nichž
plála jako plamen] obětní celá duše

lidská, obětujicí se za viny jiných, za
hříchy spolubratří.

I zřel řady tiché, beroucí se tem
nostmi tohoto světa s očima důvěrně
upřenýma na jeho kříž, bodřice se
jeho příkladem.

Ividěl vystupovati ze šera světlé
postavy, jež svoje člověčenstvi po
vznesly k důstojenství synů Božích,
vyprostivše se z pout vlastnich ná
ruživostí a z osidel světa.

Vždyť mezi dvanácti učeníky jeho
byl i jidáš . . .

Vždyť na okrsku zemském, v mlha
vině věků vždycky budou jidášové
tak, jako v pšenici koukol roste a
ohnivé máky neužitečné.

Ale přijde čas žni, . . . čas soudu.
Tehda zlatá pšenice do stodol shro

mážděna bude, plevel pak na oheň
uvržen bude.

jasný úsměv pozahrál kolem rtů
Kristových, cítil přítomnost Otcovu,
cítil jeho lásku, ochranu a moc.

A tu za nočního ticha slyšeti bylo
dusot ostražitých kroků, kdesi. meč“
udeřil o strom a dutě zařinčel.

li . . .

Vítr přinesl čísi utlumený šepot, . . .
rozkaz drsně daný . . .

A“ opět ticho . . .
Na bezměrné obloze mihotavý třpyt

hvězd a ze zdola nesoucí se zápach
pokosených luk.

Ze spleti fíkových křů vynořila se
lidská postava, měsiční světlo do
padlo na ztrnulou masku obličeje
jako u umrlce, pouze v očích svítilo
zděšeně štvaného zvířete & hrozná,
ničím neukojitelná touha . . .

Krátké rozkazy, . . . oči jidášovy
pohlcují štihlou,bilou postavu, opíra
jící se o kmen oliv .

jako led studené rty dotkly se tváře
Kristovy.

„jidáši, polibením zrazuješ Syna
člověka . . .?“

„Kristel . . .“
Rota žoldnéřů obstoupila ježíše

z Nazaretu, On pak podával jim ruce
s útrpným úsměvem.
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„Příliš pozděl . . .“
Jidáš z Karíotu svalil se na zem,

hryzl písek na stezce, pochopil . . .
Byl to Bůh, . . . ano, Bůhl

Půjde a vmetne jim ve tvář ony

stříbrňáky zrádné, . . . co je mu do
nich?

A potom?
Krví podlíté oči jidášovy, bolestí

strhané, utkvěly na větvích tíko
vých, na těch zkřivených a silných
větvích — — ___—___.—

WW

Z uvah o evangeliu.
Napsal biskup Otakar P r o c h á 2 k a. — Autor. překlad B. K y s el (2h o.

(Pokračování.)

13. Poslání apoštolů.
„Tedy opět řekl jim: Pokoj vám!

jako mne poslal Otec, i já posílám
vás.“ (jan 20, Zl.)
, a) jaké to líbezné stupňování ve
větě: „Opět řekl: Pokoj vám.“ Tim
zdůrazňuje, že jest nám pokoje třeba;
v něm nutno růsti, v něm se zakoře
níti. Evangelium počíná slovem tím
ikončiz- „Na zemi pokoj lidem —
Pokoj vám“. Tam touha a dychtění,
zde uskutečnění. K uklidnění skytám
však i hojných prostředků po svém
utrpení a vzkříšení. Posílám vás, abyste
odpouštěli hříchy a vraceli pokoj
duším. Ale nedostáli byste tomuto
poslání, kdybyste neznali pokoje sami
u sebe. Proto je tak často slovo vaše
bez účinku, ježto schází vám skuteč
nost, jež by slova vaše životem vy
světlila a dokázala.

b) Mne poslal Otec, já pak posílám
vás. , milování hodný jest tento vy
slanec Otcův; jest jako holubice a
jako orel; jest to vyslanec, jenž chodí
bosou nohou po světě a přece zase
nejpřednější ideál. Poslání to stalo se
slávou Otce, který Syna poslal, nám
pak přineslo požehnání. K nám poslal
jej Otec: světlo v temnotu, krásu
k bídným bytostem, život ke smrti;
byl poslán, aby nás osvítil, povznesl,
oživil. A teď i on posílá nás, jako
paprsek ze slunce, jako osvěžující
pramínek z hlubokého zřídla, jako

kvetoucí větévku na kmeni ježíšově.
Posílá nás, a poskytuje nám tento
zářivý, osvěžující, kvetoucí život. —
ježíš posvěcuje svou vlastní duší a
milostí své apoštoly, uděluje jím novou
hodnost a moc. jdou světem místo
Krista, jenž mluví z nich a proto jsou
tak „krásny nohy těch, kdož zvěstují
pokoj“, proto jsou nám věrověstové
tak drahými. Toho si važme, to mi—
lujme v Církvi apoštolské; tato svatá
matka naše má nám býti drahou &
milou pro toto poslání své. V ní dlí
Pán, v ní jest duše jeho — jakoby
sám chodil mezí námil

c) To pověděv dechl na ně a řekl
jim: Přijměte Ducha svatého; kterýmž
odpustíte hříchy, odpouštějí se-jim, a
kterýmž zadržíte, zadržáni jsou.“ (jan
20, 22, 23.) Ducha svého, svatého
Ducha z Otce a ze mne vycházejícího
vdechují vám a Církvi své. Duch ten
obrozuje a odpouští hřích; on modlí
se ve vás, on posvěcuje proroky a
mučedníky. Vy jste pouzí sprostřed
kovateté tohoto Ducha; odpouštějící,
očisfující, oživující síla nepochodí
z vás, ale z něho. S tímto vědomím
jděte do světa, a kdyby někdo po
chyboval, rcete mu, že já pravil jsem,
že nejste to vy, nýbrž on, že nikoliv
člověk, ale Duch svatý vámi od
pouští hřích! — jak slastná, veliká
to milost! jaký to přímo božský dar
— svátost pokání! Tak přistupují,
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jako ke Kristu, tak skláním hlavu svou,
jako pod paprsky Ducha svatého.
[ kněz jistě rád přijímá moje pokání,
vždyt Duch svatý působí jím, když
přijímá mé vyznání hříchů. — S tako
vými pocity třeba přistupovati ke svaté
zpovědL

14. Hříchů odpuštění.
a) Hříchy odpouštěti může jedině

Bůh; to srdce naše bezděky cítí, toho
se domáhá. Hřichu nelze napraviti
nijakým způsobem, jedině prominutím
viny; kdo se míní jinou cestou spasiti
od hříchu, bloudí a zneuznává v sobě
stránku božskou, obraz Boží. Mohu
se polepšiti, mohu plakati, mohu se
lkáti, ale co se hříchem, jehož vědomí
pálí mne v duši? Tu mizí jakákoliv
schopnost, abych dosti učinil, tu roz
hoduje pouze Pán. -—, Jak daleko
sáhlé zdůrazňuje vědomí hříchu vládu
zákona nade mnou, jak připomíná mi
hlasitě: jest Pán, a já jsem ho urazili
Vůle má vzepřela se vůli jeho a v
tom leží mučivá tíha zloby. Duše
hříšná cítí snad ještě víc než klidné
srdce jsoucnost Pána nejvyššího. A
tohoto mučivého vědomí hříchu po
zbavuje mne milosrdenství odpouště
jícího Boha: „odpouštějí se tobě hří
chové tvoji.“ O, jaká to pro mne
hudba nebeská, jaká to milostí oplý
vající láska,jaké usmiřujícíobjetí Boha
mého: odpouští, promíjí . . . On—
mil Neodmítá mne, ale sklání se ke
mně a pozdvihuje mne k sobě. Toho
nedovede způsobíti ani věda,aní umění,
ani moc, ani rozkoš. Zvláštní, ne
beský cit rozlévá se v duši, může-li
zašeptati, že Pán odpustil, tu překy
puje srdce radostí, oko slzami.

b) Nic nedokazuje lépe přítomnost
Boží mezi námi, jako ustanovení od—
puštění hříchů. Pán přišel na svět od
pouštěti, neboť o to ždalo, to očeká
valo, o to v mukách lkalo lidstvo, a
ustanovil způsob odpuštění takový, že
vyhovuje Bohu- i člověku, nařídil sv.
zpověď, kde každý zvlášť padá mu
k nohám a vyhlídá božskou potěchu
ve slovech: já tě rozhřešují., Kristus

vysílá zpovědníka s božskou právo
mocí odpouštěti, s ulevujícím olejem
potěchy, s milostí usmíření. Kolem mne
mizí svět, chrám, člověk a já stojím
ve zpovědlnici tváří v tvář jenom
s Kristem. Jemu šeptám hříchy své,
jeho slovo slyším, s nim vcházím ve
svátosti v úzký svazek, cítím, jak jeho
krev kane mi do duše a jak se oči
šťují. Ježíš mi dal na srozuměnou,
čeho mi třeba: nestačí, abych litoval
hříchů svých; potřebuji víc, svatého
totiž & tajemného doteku, vzájemného
spojení s ním, a toho se mi dostává
svátostí pokání. — Diky za to, 0 Je
žíšil Chci po každé svaté zpovědi
vroucně, opravdově poděkovati za
milost .tu.

c) „Přijměte Ducha svatého“ . . .
totiž vy, kněží, ktomuto duchovnímu,
božskému svému úřadu. Po stopách
Kristových, s požehnáním evangelia
přicházíte k nám, když nám odpou—
štíte hříchy. Jak líbezné jsou nohy
zvěstujících pokoj, jak milé, otcovské
ruce, jak soucitná srdce jejich ! K tomuto
velíkému,vznešenému úkolu bylo třeba
lidí podle Krista, k této uchvacující
důvěře, s jakou věřící vylévají své
muky a bídy do duše kněžské, bylo
třeba apoštolů duší andělských.
Budtež si toho vědomí, a jak budeme
vás chtíti a milovati, důvěrnicí naší
věčné touhy i našich úzkosti !. Jak chá
peme jednání sv. Kateřiny ze Sieny,
která líbala šlépěje kněží; jistě viděla
v nich klíčiti život věčný!

15. Ježíš zjevuje se sv. Tomáši.
„A po osmi dnech 'byli učedníci jeho

opět vnitř a Tomáš s nimi. Přišel Ježíš
zavřenými dveřmi a řekl: Pokoj
vám. Potom dí Tomášovi: Vlož prst
svůj sem, 3 viz ruce mě, a vztáhni
ruku svou, a vpust v bok můj, a ne
budiž nevěřící, ale věřící.“ (Jan 20, 26.)

Božský Spasitel stojí tu s pěti svými
zářícími ranami jako slunce proti noci.
Této bílé neděle jest jediný Tomáš
duší černou. Cernou, protože nevěrnou ;
černou, protože ošklivě, vášnivě tvrdo
šíjnou; černou, protože zarmoucenou
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a trpící. Sv. Tomáš je pravý typ smý
šlení světského, od Boha odvráceného:
pochybuje a nevěří, protože je ne
obyčejně prudké povahy, a důsledkem
své nevěry a vznětlivosti rmoutí se
a trpí.

Nikdo z ostatnich desíti nechtěl by
měniti s Tomášem. Vždyť všichni vi
díme, jak zuří mu vichřice v srdci.
Vidíme, jak mysl jeho zatažena jest
černými mraky, litujeme tohoto prch
lého, sebevědomého člověka, ale více
nemůžeme. Božský Spasitel však ozáří
leskem svých svatých ran tuto zachmu
řenou mysl a vybízí: „nebuď nevěřící,
ale věřící“. Abys uvěřil, dotkni se ran
mých a přesvédč se, pozměň se v duši
své a nech se ovládnouti duchem ji
nakým. '

Pán Ježíš podržel svatých pět ran
na oslaveném těle svém, aby až do
skonáni světa mocně jimi na duše
působil.

0) První a hlavní chybou sv; Tomáše
jest nevěra. Aby byl vyléčen člověk
nevěrou zmítaný, necht popatří pozorně
na velikou osobnost, “jižjest Pán ježíš,
nebot Bůh mluví svými skutky, udá—
lostmi se zjevuje. Nejskvělejší, nad
slunce jasnější,událostí jest však vzkří—
šení Páně. Kristus proměňuje celé cí
tění a smýšlení apoštolů hned, jakmile
vyšel z hrobu. Toho nedovedl rozum,
nýbrž s nimi rozmlouvající Messiáš.
Psychologie evangelia jest tolik mocná
a hluboká, že obrátí každého, kdo do
vede přemýšleti. Sv. Tomáš netoliko
viděl, ale také se uklidnil. Uklídnil se
právě dotekem ran, nebo i pochopením
lásky Kristovy. Kterak chcete ukojiti
rozumářskou, v pochybnostech tonoucí
duši? Nechte ji pocititi, že ji Bůh mi
luje. Nutno, aby procitila, co lze zváti
vlahým proudem milosti, aby zkusila
Kristovy lásky, jež září z pěti 'eho
svatých ran. Dobře pravil proto ilip
komorníku královny mouřenínskě: „vě
říš-li celým srdcem, můžeš býti po
křtěn“, silnou pak bude víra tvá tehdy,
odpočineš—liv lásce Kristově. Kdo tak
miluje, ten neoklame. — Buďme napl

nění ideální láskou božského Spasitele
a potom nás může chladný svět vy
zvati, ale nikoliv, abychom o Kristu
pochybovali, nýbrž abychom se snažili
vroucí, velikou láskou nad světem
zvítězití.

b) Svatý Tomáš jest i duše vznětlivá,
samoli-bá. To jeví se v zatvrzelosti
duše. Zatvrzelost srdce, křehkost du
ševní, rozjitřenost těla a krve pochodí
z jediného hlavního pramene ——tot
světský, svět ve špatném toho slova
významu. V každém srdci vězí tohoto
ducha dosti a na venek ukazuje se tu
jako pýcha, tu jako smyslnost. Římské
dámy přikládaly si v noci na líce
syrové maso, neboťprý chránilo svěžest
kůže a růžový nádech pleti: Kristus
uchoval si pět ran rozdrásaného těla
svého, aby zachránil krásu duší. Třeba
se dotknouti jizev Pána Ježíše. Jeho
dítky musejí přistoupiti k ranám jeho
3 čelem rozpáleným, s horečně tlu
koucím srdcem, aby nalezly uleveni.
Plamen šlehající z nich zahasí plamen
světa v nás. Skloňme se s důvěrou
k ranám Kristovým a dotekem tím
udusí se v nás všecka hnutí
ohavná.

c) Jsou duše smutné a trpící na
světě. Nikdo z nás, ba ani Celý shon
světa není s to, aby každého potěšil
a rozveselil. Vůbec není pomyšlení,
aby ,s pokrokem vzdělání prořídly
itrýzně. Smutných, ztrápených duší
neubude nikdy. Božský Spasitel po
držel rány své i pro takové zarmou
cené. ztrýzněné duše. aby je potěšil,
aby se uklidnily a byly povznešeny
k zásluhám jeho vlastního utrpení.
Svaté rány stále záři, abychom byli
povzbuzeni a posilnění, abychom ce—
nili své útrapy jako důkazy dobro
tivosti Boží a snášeli je pro Krista.
Hle, na rukou svých zaznamenal jsem
tebe, uchyl se do zraněného srdce
mého, tot útočiště, z něhož není vý
chodu. Krásně píše kdosi: „Ruce jsou
probity, nohy jsou proklány — kdo
k nim se utíká, může je opustiti; ale
srdce jest probodeno tak, že kdo
v něm hledá útulku, zůstává v něm.“
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16. Oslavené rány.
a) Kristus podržel rány na osla—

veném těle svém, vzal pět zrn myrrhy
a kadidla do slávy věčné, jakoby chtěl
říci: Vizte, i já jsem byl takovým,
jako vy; ze slabosti vyrůstá sláva,
jako oblak z chladného údolí, jako
kvítko ze země, jako vítězství ze zá
pasu. — Rány v rukou značí těžké
dílo, které Kristus dokonal. 'Tot jeho
„labor improbus“ —neúmorná práce. ..
1 nám nastává často práce těžká, ne
vděěná — vytrvejme! Rány v nohou
poukazují na drsné, neschůdné cesty. ..
Rána v srdci svědčí o krutém hrotu
nenávisti, rouhání, neláskyl _ Budiž
tedy vzdálena ode mne změkčilost,
i přílišná sklíčenosta citlivost; „odstup
to. ode mne, abych se chlubil, leč
v kříži Pána našeho Ježíše Krista,
skrze něhož mi ukřižován jest svět,
a ,já světu.“ (Galat. 6, 14).

b) Jak povzbudí nás tyto rány
khorlivosti, uvážíme-li, že nezáří pouze
nad námi, nýbrž že jsou nám i zá
rukou, že Bůh nezapomíná na nás a
že patří k nám pln soucitu a milo—
srdenství. Pravdu tu hlásal Pán pře
ěasto, ujištoval, že nezapomíná, ale
co dokazuje to lépe, než že zapsal
si nás písmenem krvavým? Tam na

kříži psáno jest, čím jsi mi, ó Pane;
tam jest zaznamenáno, kolik jsem stál
& kolik jsi za mne dal, Tam usku
tečnilo se, co dí Píseň Salomounova:
„Polož mne jako pečet na srdce své,
jako pečet na rámě své, nebo silné
jako smrt jest milování.“ (8, 6). Toto
ubezpečení o smilování rozněcuje moji
lásku; rány Ježíšovy jsou plameny,
které ji zapalují. Pán myslí na mne
a myšlenka jeho nese požehnání. Jako
maják lodím, tak svaté rány duši mé.
V nich nalezám útočiště před bouřemi,
v zápasech duševních; z nich učím
se milovati, oběti přinášeti.

c) Svaté rány Páně jsou hrozny za
trrzelcům. C_o odpoví, až tento pěti
pramenný paprsek pronikne chmurami
jejich duši, až proklaje jako oštěp
strašné obžaloby, ba zavržení? Uvaž
me jen, co učinil, co dal, co otevřel
nám Pán. Měli jsme kdy důvod, aby
chom nedůvěřovali, zachmuřovalí se,
odvraceli se od'něho? Při soudu po
sledním bude pět svatých ran svědčiti
pro mne. Chci proto stále ukazovati
Bohu pět svatých ran Spasitelových
na snížení své netečnosti, svých hříchů,
a chci bojovati neohroženě dále; ne
chci bědovati, nýbrž velebiti a ná
sledovati svého vůdce — Ježíše.

(Pokrač.)

W

Obrázky z katolických misií.
Podává Maximilian W e in b e r g e r.

Smrt vítězem.

Jistý misionář v jižní Americe byl
od svého biskupa poslán do vzdále
ného okresu, aby vyzkoumal, zdali by
tam nebylo vhodného místa, na kterém
by mohl ustanoven býti nový kněz.
Cíle své cesty došel bez peněz a bez
všech prostředků k návratu. Za po
slední dolar koupil si vína, aby mohl
sloužiti mši sv. To" byla jeho jediná
útěcha ve smutné opuštěnosti.

Osada, do které přišel, byla oby
dlena Evropany. Misionář oslovil je
v jejich národní řeči a pozdravil je,
ale oni najeho pozdrav neodpověděli,
ježto byl knězem. Aby měl kde bydleti,
postavil si pod stromem z nasbíra—
ného Chrasti chatrč, ježto obyvatelé,
jejichž domy stály opodál, neposkytli
mu přístřeší. Celé týdny živil se,
nemaje chleba, kořínky, které nazdař
bůh okoušel, a živočichy ze skořápek,
které jedl syrové, ježto neměl ani
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ohně ani náčiní, aby si je uvařil. Ale
nezlomná tvrdost obyvatel a bezvý
slednost jeho proseb byly pro něho
útrapou ještě větší. Tu a tam hodil
po něm některý z obyvatelů osady
nádavkou a vzdálil se. Nikdo ho ne
chtěl slyšeti, tím méně mu pomoci,
ani stařec ani dítě. On však nevzdával
se naděje, ačkoli nenávist a bezbož
nost těchto lidí
Zatím jeho tělesných sil ubývalo, nebot
mimo starosti trápila ho i zimnice.

jednoho dne viděl, že přichází
k němu mladý muž. První jeho slova,
když se přiblížil byla: „Prosím Vás
snažně, nemáte něco k jídlu?“ Byl to
kněz, kterého biskup poslal, aby ho
hledal. Ale co měl příchozímu spolu
bratru dáti, když sám nic neměl?
Podal mu živočichy, jimiž se sám
živil, ošklivé to mušle, jejíchžto pohled
jenom i hladovému všechnu chut za
háněl. Příchozí spolubratr nebyl s to,
aby z toho něčeho požil, a hostitel
s hrůzou předvídal, že nešťastník hlady
zemře. Tato poslední rána ho do
razila. Ležíce na žhavé zemi uvažo
vali oba misionáři o svém smutném
postavení. „My zde zemřeme,“ pravil
starší z nich, „jeden z nás nechat se
pokusí, sloužiti poslední mši sv. a
podá druhému sv. přijímání.“ Byl právě
svátek Nanebevzetí Panny Marie. Lo
sovali tedy, kdo by z nich měl mši
sv. sloužiti. Los padl na toho, jenž
přišel první. Sloužil 'tedy mši sv.,
napnuv poslední síly, za svého umíra
jícího Spolubratra a za sebe, jsa si
vědom, že ho dlouho nepřežije. Nej
méně dvacetkrát musil přestati a za
číti znovu, takže tato mše" v pravdě
smrtelná trvala celé tři hodiny. Ko
nečně mohl na smrt nemocný podati
umírajícímu svatou hostii a nejsvě
tější obět skončiti. jeden z těchto dvou
mučedníků svého povolání, jenž ležel
v posledním “tažení, patřil smutně na
svého druha, jenž u oltáře na zemi
klečel, tento pak zase byl dojat apo
štolským duchem, mladého kněze, jenž
s takovou oddaností na počátku svého
povolání dokonával.

mu rozdírala srdce.

Po skončené mši sv. lehl si slou
žitel vedle svého druha a tak oče
kávali smrt. V noci mladý kněz zemřel.
jeho poslední dech ovanul tvář jeho
spolubratra, jenž jenom s největší ná
mahou mohl pozvednoutí svou pra—
vici, aby mu požehnal a dal poslední
s Bohem.

Za svítání druhého dne šli tudy
cizí cestující. Viděli mrtvého a vedle
něho umírajícího. Oznámili to v osadě
a tam když to slyšeli, obměkčili ko
nečně svá srdce, anebo lépe řečeno,
smrt zvítězila. lvyšli ve velkém počtu
za osadu, přinesli čerstvou vodu a
potraviny, a žijící dosud misionář,
jenž nepohnutě tu ležel, cítil konečně,
jak cizí ruka jeho pravici tiskla. To
už nebyli titíž lidé. Na místě, kde
stál oltář, vykopali hrob a zemřelého
trpítele pochovali. Potom vzali ne
mocného do náruče & drželi nad
hrobem, aby nebožtíka mohl zaže—
hnati. Na jeho prosbu porazili strom,
udělali kříž a postavili na hrob, ne
mocného pak zanesli do vesnice.

Nyní stojí na onom místě město
& nádherný chrám a tisíce katolíků
tam bydlí a všichni naslouchají s ra-.
dosti slovům svého biskupa, a jejich
biskupem je misionář, kterého byli
s počátku tak surově odmítli. „Cho
dívám,“ říkává on nyní, „kdykoli jen
mohu, ke hrobu svého ubohého spolu
bratra a vzpomínám si na dny trpkě
chvíle, kterých jsme na onom místě
spolu zažili, zároveň však velebím
Božskou prozřetelnost, která i vtomto
případě tak podivuhodné ke konci
tak dobrému vše přivedla.

Takovým způsobem bývá často kříž
spuštěn do země a zapouští kořeny, tak
klíčí a vyrůstá církev, tak proměňuje
se krajina surovým mravům a zdivo
čilosti propadlé v kvetoucí biskupství!

Dva čínští novosvěcenci.
Píše misionář P. jiří W eig.

Řídká slavnost konala se ve svátek
sedmibolestné Panny Marie (15. září)

215



v našem stoličnlm chrámu Páně v
městě jen-čou-fu. Dva novosvěcení
čínští kněží přistoupili k oltáři, aby
sloužili svou první mši svatou.

Budiž mi dovoleno, abych oba pri
mícianty laskavému čtenáři představil.
jejich jména isou: Pavel Suin a
Augustin Li. Oba tvořili spolu po
dlouhá léta jednu třídu a měli tak
jednu učitelskou sílu pro sebe. Než
má-li vyučování býti důkladné, musí
se učitel zrovna tak dobře připravo
vati, at si dva nebo deset žáků má
v lavicích před sebou. Oba věrně až
do konce vytrvali a dobrý výsledek
korunoval dlouholeté vyučování a
cvičení.

Pavel Suin nalézal se v neobvyklých
rodinných poměrech. jeho otec byl
zprvu protestant, náležel však již jako
pohan k sektě tak zvaných hledatelů
pravdy. Svým vlastním studiem pro
klestil si cestu k poznávání pravdy
katolického náboženství a stal se kato
líkem z přesvědčení. Před nějakým
časem zemřel. jeho syn Pavel byl
podle čínského obyčeje již v mladist
vém věku 5 křesťanskou dívkou za
snouben, ale později si věc rozmyslil.
Krátce před Vysvěcením mi vypra
voval, že jsa 16 let stár, pojal úmysl,
státi se knězem. „Nevěsta“ však ne
věřila, že by jeho úmysl byl vážný,
a čekala naň až do vysvěcení na
podjáhenství. Potom teprve vzdala se
vší naděje. Suin není z domu chud.
jako jediný syn svých rodičů mohl
si jiné, méně obtížné povolání zvoliti,
ale on zůstal svému předsevzetí
věren.

Augustin Li nepochází z jižního Šan—
tungu; jeho rodiště leží v provincii

Čeli. V tamějším semináři dostalo
se mu také prvého vyučování. Ale
tamější pobyt byl jeho zdraví na
újmu & proto prosil o přijetí do se
minářenašeho abyl také přijat. Avšak
i zde vzbudil jeho zdravotní stav
vážné obavy, zvláště v tomto roce,
krátce před vysvěcením na kněžství.
Bylo mu totiž tohoto léta uloženo,

'aby v naší nemocnici měl vojákům,
kteří byli nemocní chřipkou a tyfem,
dvakrát týdně křesťanské cvičení. -Vo
jáci velmi rádi ho poslouchali a pro—
sili ho, aby přišel častěji. Li jim rád
vyhověl, přicházel každodenně a ká
zával často celou hodinu. To bylo pro
něho příliš mnoho, jelikož mimo to
musil namahavě studovati. jaký div
tedy, že sám těžce onemocněl & ně
kolik dní mezi životem a smrtí kolísal.
Bohu díky nebezpečí minulo & dnes
těší se jako novosvěcený kněz dobrému
zdraví. jeho starý otec, horlivý to
katechista, vykonal cestu několika dní,
aby na radosti svého syna bral po
dílu. Byl všecek šťasten, že syn po
tolikerých překážkách svého cíle
došel.

Celý seminář bral ovšem na radosti
obou primíciantů vřelou účast a jeden
každý ze semínaristů položil si dnes
otázku: „Kdy pak budu na řadě já?“
Po půldruhém roce budeme, dá-li Bůh,
slaviti nejbližší prvotiny. Novosvě
cenců bude však bezpochyby více,
ježto v posledním ročníku je sedm
alumnů. Avšak i kdyby jenom pět
z nich cíle svého dospělo, byli bychom
spokojeni. Kéž by také v Evropě
hojně horlivých přátel misií se našlo,
kteří by modlitbou a snad i almužnou
důležitou věc domorodého kněžstva
v zemích pohanských podporovali!
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Bl. Anna Maria Taigi.
Napsaljan Tagliaferro.

1. Anna Maria jako matka a man
želka.

Dům

Na konci ulice Sdrucciolo stojí chudý
domeček, v němž Pán v dobrotě ne
skonalé vyléval své milosti přehojně,
na nějž světlo nebeské sestupovalo
s láskou obzvláštní. Od té doby, co
Slovo vtělené chudobu zvolilo, a Pán
Ježiš posvětil skromný domek naza
retský, volívá milost skryté příbytky a
hvězda nebeská spočívá ráda na
chýžích.

Překročite-li prah toho domku, na
leznete vzorný pořádek a čistotu. Na
první pohled vidět, ruka, která vládne
v této místnosti, je moudrá, činná,
šetří čas, ale nešetří námahy. Pořádek
tento dýše nebeskou svatosti, vane tu
vůně zbožnosti. Vidíte tu domácnost
chudých lidí, žijících prací svých
rukou; ale cítíte, jako na prahu klá
štera bezděčně pokoj & klidnou, milou
vážnost, jaká bývá v svatyních mod—
litby a pokání.

Kamkoli popatříte, nepřekvapí vás
nic světského. Na stěnách jsou vkusně
rozděleny obrazy sv. patronů. Zna
mení naší spásy, náš Spasitel na kříži,
je na předním místě; před obrazem
Matky Boží hoří lampička; viděti tu
svěcenou palmu a hromničku; dále
nádobku s vodou svěcenou, která za
hání zlého ducha, smývá skvrny duše
& přivolává ochranu sv. andělův. Do
mácnost je spořádána jako rodina
klášterní, její duší je Anna Maria.
Milost, která se rdotkla jejího srdce,
ukázala jí prostou & bezpečnou cestu
k spáse: plniti svědomitě povinnosti
stavu svého; proto velmi vážně po
jímala svoje povinnosti jako matka a
manželka a její ctižádostí & stálou
snahou bylo, by je splňovala v celém
rozsahu.!

Domácí krov, v němž bylo její nej
dražší .na světě, měl býti svatyní ro

a rodina blahoslavené;

(Pokračováni.)

dinnou. Svatyně jest však místem po
svěceným, na němž se konají svatá
tajemství. Rodina má takové tajem
stvi a jsou svatá, protože Pán Bůh
skrze ni tvoří svoje vyvolené. Anna
Maria učinila svůj dům takovým místem
posvěceným, zavedla zbožný zvyk, že
každý, kdo vcházel, pozdravil Pána
ježíše a Pannu Marii. Bůh tu vládl
jako Pán neobmezený, byl tu otcem
a mistrem, ona byla jenom jeho slu
žebníci, která se snažila co nejlépe
konati denni dílo, aby každý den Pán
a O'tec v skromné domácnosti byl
víc a více poznáván, milován a-uctíván.

Když se provdala, převzala .Anna
Maria všecka břemena i zodpovědnost
svého nového stavu, jeho námahy &
starosti, jeho radosti i starosti. Pán
Bůh požehnal časem její svazek; po
něvadž je pánem života i smrti a
uděluje, jak chce i kdy chce, otci
i matce čest a břímě tělesné plodnosti,
plná vděčnosti přijala Anna Maria
sedmkrát požehnání mateřství: Ctyři
chlapce a tři děvčata; poněvadž se“
narodili v chudobě, zmenšoval se
rostoucím podílem dítek podíl každého.
Ale věděla, že ten, jenž živi ptáky ne
beské a odivá lilie polní větší krásou
než pláště královské, nenechá bez 'po
moci ty, kteří důvěřují jeho Prozřetel
nosti, a že potřebný chléb pošle pro
každé dítě, jež daruje rodině křesťanské.

Od rodin početných žádá nebe vždy
svůj podíl; i blahoslavená též svůj
odvedla. Dvé dítky zemřely v kvě
toucím věku a spěchaly se svými
anděly k nebi. Zůstalo ji ještě pět,
počet, jenž při skromných důchodech
byl břemenem těžkým, jež však nesla
s ctností ženy statečné, jak ji liči
Písmo svaté.

2. Anna Maria pečuje o své dítky.
Blahoslavená byla matkou a man

želkou v nejširším a nejhlubším slova
smyslu. Duše dítek byly jí drahé, jako
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vlastni duše, jako krev ježišova, kterou
byly vykoupeny. Duše dítka je po
dobna vosku měkkému, jenž přijímá
bez odporu všecka vtisknutí; Anna
Maria bděla pečlivě nad dítkami, po—
zorovala je přesně, až úzkostlivě, a
vštěpovala jim záhy vznešené a zbožné
city.

Když je odkojila, dávala jim první
nauky. Učila je napřed křesťanské
nauce, jež je nejlepší. nejvzácnější a
jedině spasitelnou vědou života, a pak
začátkům čtení a psaní. Posílala je
potom do škol, jež štědrost zřídila
v Římě. by chudé dítky nábožensky
vychovány byly. Obyčejně vodila dítky
sama do školy; nemohla-li sama jíti,
nechala je doprovázeti osobou osvěd
čenou.
, S učením, jež má vzdělávati ducha

i srdce, spojovala snahu, by vštípila
maličkým skromnost a stydlivost, jež
zevně dokonávají křesťanskou výchovu.
Bděla stále. aby vzdalovala od jejich
uší a oči vše, co by zmátlo jejich
obraznost aneb škodilo jejich nevin
nosti, netrpěla ve svém domě a v
jejich přítomnosti žádných rozmluv
ani lehkovážností, jaké si někdy před
dítkamí dovolují. [ když je svěřila
jiným rukoum, přece bděla její pečli
vost nad nimi; nedomnívala se, že je
zproštěna vší zodpovědnosti, když vy—
brala dobré učitele za své zástupce.

Matka nemá práva ani moci, by se
zprostila svých mateřských povinností
i na chvíli; proto neustále nad nimi
bděla a pečovala, aby přesně konaly
povinnosti náboženské i slušně se
chovaly. jak doma tak i venku.

Díky bdělosti blahoslavené,_vyrostly
všechny děti, jak chlapci taki děvčata,
v dobré křesťany; děvčata chodila
každý týden k sv. svátostem, chlapci
každý měsíc jednou i dvakráte.

Chybovaly li děti a její moudré rady
nestačily, aby je k povinnosti opět
přivedla, dovedla i rozhodně mluviti,
jak to sluší vážnosti matčině, a bylo-li
třeba i trestati. Nedbala, že tekly slzy,
jež bývají pro děti záchranou budou—
cnosti, a pro rodiče zárukou pokoje
v stáří.

Když první výchova se skončila,
zavedla chlapce do dílen,jichž mistři
byli poctiví křesťané. Synové měli míti
přiměřené povolání, aby nebyli jiným
břemenem, ale lidmi prospěšnými.
jeden se učil za kloboučníka, druhý
vstoupil do služby u pana Mastaje,
auditora papežské komory. Neznala
smutné ctižádosti věku, jež člověka
vyhání nad jeho postavení, že vý
chova dětí směřuje k povolání, jehož
dosáhnouti nemohou a proto do ne
zřízenosti upadají.

Aby i stín zlého odstraněn byl
z očí dítek, dbala, aby chlapci od
děleni od děvčat spali a aby jejich
nevinnost ještě lépe zachovala a jim
počestnost přísnou vštípila, mělo každé
dítě zvláštní lůžko se záclonami; v
té věci byla příliš opatrná. Když
vdávala dceru Žofii, dovolila, aby
ženich asi dva měsíce před svatbou
dům její navštěvoval, aby lépe po
znala svého ženicha a s ním se po
radila o budoucnosti, ale ani chvile
nenechala dcery samé s nim.

Blahoslavená věděla, že mladí lidé
snadno příležitost nalézají k chybám,
když jdou na trh aneb do obchodu.
Proto z ópatrnosti nikdy své dcery
nevydávala tomu nebezpečí, raději
sama šla nakupovati; aneb když ne
mohla, prosila o to přítele rodiny.
S dokonalouláskou pomáhala dítkám
až do konce svého života, by plnily
svoje povinností, i tehdy, když byly
samostatní isamy si dovedly pomocí.

„I když se všecky nestaly tak do
brými, jak si přála, jistě to nebyla
její chyba“. Uvádíme tato slova jejího
zpovědníka úmyslně pro matky kře
sťanské, abychom posilnili jejich víru
a naději i pečlivost podporovali.
Při vší opatrnosti a pečlivostí ne
odpovídaly děti Army Marie takové
křesťanské obětavosti mateřské. Když
však vyplnila svůj úkol svatým způ
sobem, svěřila nebesům nesnáze svého
srdce. Spása dítek jejich byla dílem
její duše a její ctnosti, a Pán chtěl
ji potěšiti v její nejistotě, když ji ubez—
pečil, že žádné její dítko nezahyne.
Pravilt jí Pán: „Soudím je, protože
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jsou tvou krví, protože jsou chudé &
chudí jsou mými přátely; spasim je,
třebas maji mnohé chyby.“ Takto má
matka v rukou los svých dítek; co
svou pečlivostí, slovem a dobrým pří
kladem nedosáhne, to docílí svými
modlitbami a slzami.

3. jak se Anna Maria chovala
k svému manželu.

N á b 0 že nství učinilo křesťanskou
ženu andělem domácího krbu. Před—
stavuje-li otec první stránku otcovství
Božího, autoritu, když jeho čelo ko
runováno je jasnou důstojnosti, která
vlévá sladkou úctu a dětskou po
slušnost; pak matka představuje div
ným způsobem druhou stránku otcov
ství Božího, dobrotu; její čelo září
láskou a jeji koruna je ozdobena
přednostmi, jež vlévají lásku; jeji
úloha je krásná, její úkol veliký, ale
s podmínkou, že je plní obětavě.

A vskutku je úkolem matky, býti
v rodině středem lásky a jednoty
srdci. V účincích tak sladká úloha
křesťanské ženy otvírá oddaností cestu
k stálému odříkání. Aby svornost za
chována byla, třeba stále žíti v pokoji
sám se sebou; aby udržen byl soulad
mezi různými povahami, nesmí nikdo
býti urážen; aby tichost se šířila, třeba
míti vždycky med na jazyku, s něžnou
láskou napomínati, býti plnou dobro
tivě trpělivosti, vždy býti ochotnou
k potěšení, k úsměvu a léčení.

Na oltáři domácí svatyně přináší
matka křesťanská denně svou obět,
obět skromnou a skrytou, jež se sotva
pozoruje a často se zneuznává, a
když jí je dovoleno, obět tuto fv mod
litbě skládati k nohoum Páně, přece
se nesluší, abycizí ucho slyšelo stesk
z její rtů; jest totiž povinností kře
sťanské ženy, aby se šťastnou stále
jevila, at je domácí život jakýkoliv.
Když se tedy rozhodne, každý den
obětovati před Bohem své sobectví,
když přes všecky boje a protivenstvi
na tom setrvá, by v šlechetné od
danosti setrvala až do konce, aniž by

sobectvim upadala do rozčílenosti,
k němuž přirozeně je nakloněna, pak
svou úlohu jako matka a manželka
důstojně vyplnila.

Anna Maria jeví se nám v tom jako
vzácný vzor. Vedle péče o dítky po
skytovala jí podivná povaha jejího
muže a nevrlost rodičů denně proti
venstvi, neustálé námahy a strastí,jež
dlouhým trváním vysušuji obětavost
a statečnost spotřebují, jako pilník
železo ohrýzá; snášela to z lásky
k Bohu s nezměnitelnou trpělivosti;
vítajíc všecko z jeho ruky otcovské,
věnovala se s dojemnou pokorou
službě všech svých domácich. Všecky
její slova, práce, starosti a utrpení
její dýšily láskou, právě jako ony
drobné květinky, skryté pod listím vy—
dávají milou vůni. Anna Maria nalézala
v pokoji domácím odměnu za svou
tajnou obětavost.

Poslušnost je první ctností křesťan—
ské manželky; Anna Maria naučila
se této ctnosti ve stínu kříže. jejímuž
nosil na čele posvěcené znamení bož
ské autority, proto skláněla se jako
pokorná služebnice Boží pod vůli
muže, jenž zastupoval práva Boží.
Třebas cítila mocný odpor přirozený,
přece konala své povinnosti a snášela
břímě s nimi spojené z lásky a spra
vedlivosti. Blahoslavená nikdy neza
pomínala, že Pán Bůh sám je soudcem
člověka, a že jeho Prozřetelnost střídá
stín a světlo, dobré a zlé vlastnosti
proto, aby se tim jeho dítky denně
cvičily ve všech ctnostech a na svých
cestách měly příležitost k stálým
obětem.

Třebas Anna Maria napřirozenými
vlohami překonávala svého muže, ne
používala toho, aby ho pokořila
tvrdými slovy a opovržením. Byl-li
hrubý, mlčky to snášela; byl-li prudký,
svou andělskou tichost proti němu
kladla; byl-li nevrlý, přizpůsobila se
jeho náladě. Měla více 'důvtipu a
znalosti věcí než on, a jakkoliv jí
odevzdal celou správu domu ajnechal
ji všecko říditi, přece se ho štázala
o radu při důležitých věcech. „Jak
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koliv jsem jí ponechal ve vydání
úplnou svobodu,“ praví Taigi sám,
„přece chtěla slyšeti mé mínění ve
všech mimořádných případech“. Ko
nečně zacházela sním smilou laska
vostí a svatou veselosti, sloužila mu
jako služka, a byla k němu velmi
něžná, zvláště v nemoci.

Jindy zas dí její muž: „Často se
stávalo, když jsem domů přišel, byl
dům plný lidi. Hned nechala všecky

státi, třebas to byli velcí páni a pre
láti, a spěchala, by mne obsloužila
vlídně & pozorně; bylo na ní vidět,
že to činila ze srdce ráda; rozvázala
by mi řemínky u obuví, kdybych to
byldopustil. Byla mou i všech útěchou.
Napomínala velmi něžně, a jí děkuji,
že jsem polepšil některé chyby, které
jsem měl, varovala s nesrovnatelnou
dobrotou a laskavosti.“

(Pokrač.)

W
Marie Tesařova:

Zdrávas.

Budiž zdráva, Panno svatá,
líbý Stánku Boží,
nádoba jsi ctnosti zlatá,
růže prostřed hloží:
Zdrávas, zdrávas Tobě dime,
s andělem Tě velebímel

Budiž zdráva, Duho krásná,
zářiš z černých mraků,
v noci jako hvězda jasná
svítíš mdlěmu zraku: ,
Zdrávas, díme vvděčným plesem,
vroucí diky Tobě nesem'!

Budiž zdráva, dobrá Máti,
vroucně ret náš zpívá,
láska Tvá nám domov vráti,
smrt když na nás kývá: —

.Zdrávas, zdrávas naposledy,
zvolá ještě ret náš bledý!

"W“

Různé

K programu naši mládeže. „Svaz
organisované-katol. mládeže v Itálii,“
který v 6000 sekcích sdružuje více než
400.000 členů, konal nedávno svůj
generální sjezd v Římě. Při té příle
žitosti přijati byli zástupci katol. mlá
deže italské v audienci sv. Otcem.
Mnoholetý předseda, Sdružení kato
lické mládeže italské přednesl sv. Otci
projev oddanosti veškeré katol. mlá
deže italské a zminil se i o usnesení

zprávy.

posledního sjezdu. Sdružení ukládá
všem členům povinnost pracovati pro
šíření víry a na ten účel přispívá
každý člen dvěma lirami ročně. Mimo
to každý okrsek zřídí misijní komisi,
která má za účel šířiti zájem o mi
sijní práci. Tímto způsobem sebéře
Sdružení na 800.000 lir ročně na misie.
Mimo to ustavena akce sbírková na
pomoc strádajícím v Rusku. Ve vnitř
ním životě zdůrazňuje italská mládež
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prohloubení praktického křesťanského
života. Papež s pozorností vyslechl
zprávu o činnosti a otcovskými slovy
nabádal přítomné k'vytrvání a další
úsilovné práci, a svůj proslov skončil
upozorněním na osmero blahoslaven
ství. jejich dosažení a naplnění, tot
úkolem katolické mládeže. — Pozoru
hodno jest, že generální sjezd zaujal
naprosto zamítavé stanovisko k extrém
nímu nacionalismu (iascisté), který
zvláště mezi mládeží italskou nalézá
dobrou půdu. Pro naši mládež budiž
italská vzorem v obětavostí a lásce.
[ u nás bylo by jistě účelno organi
sovati misijní práci. jest sice dosti
úkolů organisačních, výchovných a jí
ných, ale i v tomto směru našli by
se jistě horliví pracovníci. Členové
naší mládeže chtěji býti apoštoly. jest
třeba poskytnouti jim příležitost, dáti
směrnice a pokyny k misijní práci
u nás a hlavně “pro Slovanstvo ne
sjednocené. K tomu nutí dnešní doba,
z níž může se zroditi veliká budouc
nost obrozeného Slovanstva. A naše
mládež je v prvé řadě povolána státi
se nositelkou velké myšlenky cyrillo
metodějské, jejímuž uskutečnění musí
předcházeti op ra v d o vý apoštolát.

lKněmu jest dnes naše mládež vo—ana.“

Z Ameriky. V měsíci červenci slavili
katolíci američtí stříbrné jubileum za
ložení sirotčince sv. Josefa v Lisle,
nedaleko Chicaga. Před 25 lety byla
to malá', dřevěná budova, do níž ka
tolíci shromažďovali české sirotky.
Dnes obětavostí katolíků a zásluhou
českých benediktinů sirotčinec se skládá
ze 2 velkých moderních budov, všemi
potřebami opatřených, v nichž je
místo aspoň pro 300 sirotků. V prvé
řadě náleží tu zásluha správci ústavu,
P. Prokopu Neužilovi, který na poli
křesťanské charity a vzdělání kněžstva
v semináři, jehož je ředitelem, získal
si zásluh ještě nedoceněných. Sirot
činec byl postaven nákladem 250 tisíc

.dollarů. Má rozsáhlé hřiště a vlastní
hospodářství, a kdo jej uviděl a pro
hlédl, prohlásil, že ani státní ústavy

toho druhu nejsou tak vzorně opa
třeny, jako sirotčinec v Lisle, který
pořídila obětavost českých katolíků.
Slavnost stříbrného jubilea tohoto
ústavu stala se velikým svátkem všech
českých katolíků v Americe.

Z Chicaga. Roku 1926 je projek
tován XXVIII. světový Eucharistický
sjezd v Chicagu. Arcibiskup tamější
Mundelein zahajuje již přípravy ksjezdu,
který má ukázati víru a počestnost
katolíků amerických před celým světem.
Vydal též zvláštní informace. ducho
venstvu své arcidiecése, v níž vyzývá
všechny k intensivní přípravné práci
k tomuto manifestačnímu kongressu.

Cizina o nás. S potupným vý
směchem zaznamenaly anglické listy
v Americe „návrh“ poslance, pí. Kar
píškové na povolení dvojženství v naší
republice. Pí. Karpíšková s návrhem
na bigamií a posl. sl.Zemínová s ná
vrhem na dovolení zničení lidského
plodu — jak se ty dámy doplňujíl
Anglické listy k tomu poznamenávaji:
„Což neříkáme, že jsou ti Češi vlastně
cikány? Každá indiánská žena by se
styděla, aby jí něco podobného jen
v mysli napadlo.“

Katolické Chicago. Před 100 lety
přistěhovalo se na místo, kde stojí
dnes Chicago, několik kolonistů a
dnes je Chicago co do velikosti
druhým městem ve Spojených státech
a čtvrtým na celém světě. Katolíků
je v chicagské arcidiecési 1,150.000,
kněží l07l, kostelů 355.V Chicagu
samém je 229 katolických kostelů.
Nedávno zvolený starosta chicagský
josef Dever je katolík.

Americká zvědavost. Americká
dáma přišla do tma a chtěla všechno
viděti. Když byla navštívila všecky
kouty Věčného města a byla přítomna
mnohým obřadům, žádala o slyšení
u sv. Otce. Pius Xl. přijal ji s ob
vyklou svou otcovskou laskavosti,
otázal se jí nakonec, čím by jí mohl
udělati radost. „O, Svatý Otče,“ zvo
lala Američanka, „rád—abych viděla
konklavel“ Měli se ve Vatikánu čemu
smáti.
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Také tmář. Francouzské časopisy
oznamují s politováním smrt P. Colina
T. _I.,misionáře na Madagaskaru, do
písujíciho člena pařížského „Institutu“
a ředitele hvězdárny v Tananarive.
Skoro půl. století pracoval v misii
madagaskarské, postavil hvězdárnů na
hoře Ambohidempona. Studie jeho
meteorologické, o magnetismu země a
o směru cyklonů prokázaly velké služby
námořní plavbě v Indickém oceánu,
jakoži plantážníkům krajů tropických.
Vynikali jako zeměpisec, ethmograř
a hudebník, jako sběratel národních
zvyků a písní domorodých Malgašů.
Franciei věda v něm ztrácejí jednoho
ze svých nejlepších koloniálních prů
kopníků.

Beatifikace sestry Terezie od
ježíška. Dne 29. dubna 1923 byla
sestra Terezie z řádu Karmelitek z klá
štera Lisiex v sev. záp. Francii od
Sv: Otce Pia Xl. velice slavnostním
způsobem za blahoslavenou prohlá
šena. V chrámu sv. Petra bylo při
té příležitosti na 30.000 lidí. Pří omni
byli p. jounart, franc. vyslanec a
ostatní členové diplomatického sboru,
pověřeného u Sv. Stolice, dva fran
couzští poslanci z kraje nové blaho
slavené, příbuzní rodiny této, mnozí
kardinálové, arcibiskupové a bisku
pové, rytíři Maltézští a rytíři Božího
hrobu atd.

Duchapřítomnost strojvůdce. Na
trati Hazebrouck-Lihe ve Francii mezi
Bailleul a Steewerke spatřil strojník
Genty, který řídil stroj nákladního
vlaku, na kolejích hrající si tříleté
dítě. Dal ihned zpáteční páru, seskočil
se stroje, běžel ku předu a mohl ještě
včas, jeden metr před dosud jedoucí
lokomotivou, dítě s kolejí strhnouti
a tak od jisté smrti zachrániti.

Dary pro Rusko. V listině 30., v
níž "uveřejněny jsou dary pro stráda—
jící Rusko, čte se též arcidiecése
pražská, která věnovala 22.849 lir, ze
Spojených států diecése Rochester
poslala 59.056“ lir, z Irska diecése
Ardagh 33.193 lir, diecése Buenos
Aires 53.140 lir, diecése .nitranská na

Slovensku 1089 lir, černoši z Kame
runu 94 lír, američtí čeští katolíci
z Texasu v Hallettsville 421 lir.

České duchovenstvo je ožebra
čeno. Církevním hodnostářům, íarám,
a katolickým kostelům urváno 236.286
hektarů pozemků. Kněží čeští mohou
jíti žebrotou. Proto také kněžské semí
náře zejí prázdnotou.

Zachráněný baldachýn euchari
stického kongresu. Ve Vídni zjistil
těchto dnů jeden znalec uměleckých
předmětů, že v kterémsí obchodě se
starožitnostmi nalézá se nádherně pro
vedený baldachýn a že je na prodej.
Byl to baldachýn, jejž o vídeňském
eucharistickém světovém kongresu
(1912) darovaly vídeňské dámy a
který se později dostal do rukou sou—
kromých. Za panující velké nouze
četných kdysi bohatých rodin dostal
se baldachýn až ke starožitníkovi.
jediny kupec, který se oň ucházel,
byla židovská náboženská obec, která
zamýšlela zlatou holubicí z baldachýnu
vyjmouti a udělat z něho nebesa pro
židovské svatebčany. Náhodou nebyl
obchod ještě uzavřen. Co ale činit?
Nechati tuto památku na manifestací
katolické víry židovské synagoze, bylo
by opravdu zahanbujícím, ale poža
dovaný obnos — 12 milionů rakou
ských korun (6000 Kč) — nemohl
žádný rakouský kostel zaplatiti. Ná
hodou doslechl otom bývalýrakousko
uherský příslušník, který právě meškal
ve Vídni, baldachýn u starožitníka za
koupil a daroval jej kostelu sv. Ště
pána. Dárce nepřál si ani naznačení
svého jména. Při nejbližším procesí
bude baldachýnu použito.

Polští biskupové o pronásledo
vání katolíků v Rusku. Polští bisku
pové vydali v dubnu 1923 provolání
k cívilísovanému světu proti soustav
nému a cynický prováděnému pro
následování a ničení katolické církve
v Rusku. V provolání se konstatuje,
že pronásledování církve sověty co
do zášti a bezohlednosti zastiňuje
všecka pronásledování křesťanů.Snažíc
se cílevědomě o vyhubení všech ná
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boženství, neleká se sovětová vláda
žádné moci a činí jakýkoliv odpor
marným. Se životy přítomných mu
čedníků víry ohroženy jsou i nejvyšší
kulturní statky. Proces proti patri
archovi Tichonovi namířen jest proti
veškeré civilisaci. Výsledek jeho jest
závislým na aktivním i pasivním cho
vání civilisovaného světa. Provolání
na konec zdůrazňuje, že osvobození
mučedníků víry v Ru'sku jest možným
jen zakročením celého vzdělaného
světa.

Katolicísmus v Norsku a Dánsku.
Tam, kde dosud vládl strohý pro
testantism, pečíná se usmívati jásavé
slunko katolicismu.. V krátké době má
Norsko 3000 katolíků, většinou kon
vertitů, jež spravuje apošt. vikář a
24 kněží. Nedávno zřídili v Norsku
misijní stanici francouzští dominikáni
pařížské provincie. Mladý norský kon
vertita vstoupí co nejdříve do domi
nikánského noviciátu, aby se stal
apoštolem svých krajanů. V Dánsku
jest naopak 22.000 katolíků. Před 30
lety jich bylo 4000!

Patriarcha benátský kardinál La
Fontaine rázně zakročil 24. července
1923 proti výstřední módě dámské
svým listem duchovenstva „Udělování
sv. svátosti a dnešní ženská móda“,
v němž ji odsoudil, poněvadž nezná
více ženského studu.

Španělský apoštol katolického
tisku. Katolické uvědomění ve pa
nělsku proniká“ účinněji teprve ve XX.
stol. Velkou zásluhu o to má, kněz
Ildefonso Montero Diaz, profesor pa
pežského semináře v Sevile. Orgánem
jeho je „La Cruzada dela Prensa“
(Křížová výprava tisková) a organi
sačnim instrumentem „Asociacion Ora
et labora de Cruzados de la Psensa“.
(Sdružení modlí se a pracuj tisko
vých křižáků). Diaz pořádá ve Špa
nělsku t. zv. tiskové dny. Roku 192l
sebral o tiskovém dni 700.000 peset.
V sevilské centrále je 1000 časopisů
katolických všech jazyků. Tiskový den
koná se každý rok 0 svátku sv. Petra
a Pavla. ]. M. Diaz agituje, aby petro
pavlovský tiskový den rozšířil“se na

celý svět. Cinnost Diazovu pochválil
také nynější papež Pius Xl

Církev a zázraky. Římská kongre
gace, zvaná Svaté Officium, učinila ne
dávno rozhodnutí, které způsobilo v
Itálii veliký rozruch. V jistém kapucín
ském klášteře diecése Foggia požíval
P. Pio di Pietraleina na deset mil
v okoli pověsti světce. Vypravovalo
se, že má stígmata a že koná zázraky.
Jeho klášter byl cílem ustavičných
poutí a všecko obyvatelstvo v okolí
bylo v stálém rozechvění. Když církevní
vrchnost chtěla P. Pia přeložiti, aby
nastalo uklidnění, zabránil tomu lid
násilím. Následkem toho uložil papež
kongregaci Sv. Officia, aby věc vy
šetřila. Výsledek této ankety, která
trvala několik měsíců, je rozsudek
Svatého Officia, jenž prohlašuje, že
domnělé, zázračné jevy, přisuzované
P. Píovi zcela postrádají známek nad
přirozenosti, a žádá věřící, aby se
podle tohoto rozhodnutí zachovali. —
U nás jsou lidé, kteří se domnívají, že
církev podporuje lehkomyslnost lidu.“—

(Zasla'no).
*" Dobrěmu dilu na pomoc! Ptáte se: 00 jest
„Nádražní misiei“ 0 d po v ěď: Ujímá. se ne
zkušených dívek přicházejících. z venkova do
velkoměsta„ stará. se o ně, ochranitelky naše
z nádraží dovedou je do našeho „Domovaf',
dava jim dobrou službu v“katolických rodinách,
jest s nimi i nadále ve styku, zve je na. své
besídky & stará. se o jejich poučeni. Poskytuje
dívkám pomoci, rady, pokyny v různých pří
padech životních. Podobných intervencí měla
„Nádražní misie“ za, uplynulý rok 7200.
V „Domově“ Nádražní misie; který poskytuje
dívkám přístřeší zdarma, nebo za mírný po
platek, prošlo za uplynulý rok 2190 dívek.
Chápete kolik dívek bylo uchráněna od
mravní zkázy? Zasluhuje „Nádražní misie“
pochopení a podpory? Sekretariát „Nádražní
misie“ Praha II., Na Slupi 14.
V: Don Bosco. Frant. X. Korer. Píel. L. P.
Vydala. Cyrillo-Methodějská knihtiskáma a na.
kladatelství V. Kotrby v Praze. 87 str. Cena
Kč. 4.—. Don Bosco, jedna znejvětších postav
19. století, došel konečně vydáním Kotrbovým
v české literatuře ocenění, jehož dostalo se mu
v písemnictví italském, francouzském, špa
nělském, polském &. německém již dávno.
Čtete životopis jednoho z největších vycho—
vatelů & dobrodinců opuštěné mládeže a ne
můžete se ubrániti úžasu nad ohromností
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díla, jež takřka z ničeho dovedl zbudovatí
jediný člověk. V den jeho smrti existovalo již
na 200 oratoří a sirotčínců, v nichž bylo vy
chováno přes 200.000 mladých lidí. A v díle

. řehole Salesiánů & Salesiánek, jím založené, ve
třetím řádě „Salesianských pomocníků“ a díle
„Ke kněžství pozdě povolaných synů Mari
in reh“ plžce tohoto světce a paedagoga pro
nikla do všech úhlů Světa a učinila již míli
ony opuštěných dětí a duchovní i hmotné
pomoci potřebných lidí účastnými požehnání
lidumylné činnosti Boscovy. V životopise jeho
najdete i klíč k porozumění těchto mimořád
ných úspěchů. Byla to nejen veliká zbožnost

ale byla to zvláště láska, charita, jíž velký
světec byl cele proniknut. Doba Boscova po
dobala se mnoho naší. Narodil se v době
vídeňského kongresu a prožil po válkách na
poleonských a po revoluci svůj život uprostřed
sociální a mravní bídy. A proti tomu všemu
zlu pracoval Bosco celou silou své charity,
maje cílem, ujmoutí se nevědomé, zanedbané,
proletářské mládeže a zvednouti ji mravně
: občansky. Bosco zanechal přes sto knih, jež
rozšířeny jsou v milionech exemplářů. Zají
mavý a podrobný životopis Boscův, obsažený
v knížce „Don Bosco“ z nakladatelství Kotr
bova, přispěje k tomu,_aby humanní činností

a důvěra v Boha a Jeho Matku, nejen pokora,
vzdělanost, nesmírná. pracovitost & sebekázeň,

----salešiánské staly se účastny i české opuštěné"

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

zeminejsv. 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 blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky,

„všeliké city a žádostí, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou
za den, Lev Vlll.S. Congr. lndulg. 12.prosince1885. Diec. kurenda brn. 1886č. 11).

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
za obrácení mohamedánů na víru katolickoua navšechny
úmysly, jež doporučeny jsou na tento. měsíc a na tento den členům
Apoštolátu modlitby.

Pane ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce! Srdce
ježíše a Marie! Zachraň církev, vlast naši a národ náš českoslovenškýl O sladké
Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě míloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlime- li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

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

Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj z.,;násl (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XílI. r. 1891.)
Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nást-_
Hesloapoštolské:Pane ]ežíši, uchvať k Srdci svému ne věřící!
Úmysl v p r o 5 in ci 1923: Apoštolát laikův.

Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.
o—oo—o
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Tiskem a svým nákladem vydava Občanská tiskárna v Brně. — Za redakci odpovídá Ludvíka—ik;
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O Srdce Ježíše, ty šípy lásky svojí jen hojně vysilej sem do rodiny svojí, at sluhů Tvých

se ztrávi jimi hrud, Ty Srdce Páně naší láskou bud l

v. V,
Nový pan arcibiskup :) Olomouci, nejdůstojněses;1

Pán Dr. Leop. Prečan.
Stolec sv. Methoděje v

Olomouci nebyl po úmrtí
p. arcibiskupa dra Ant. Cy
rilla Stojana dlouho osiřen.
již 7. listopadu poslal papež.
vyslanec Msgre Marmaggi
metropolitní kapitule a ka
pitulnímu vikáři nejdůstoj—
nějšímu p. prelátu dru Leop.
Pr'ečanovi listy od sv. Otce
Pia Xi. o jmenování dra
Leop. Prečana arcibiskupem
olomouckým. Byl povolái
do Prahy do vyslanectví
papežského v Praze k in
formačnímu protokolu. Celá
arcidiecese olomouckái du
chovenstvo s velikou ra
dostí uvítal—a toto jmeno
váni velmi milého & oblí
beného pana preláta jako
velepaStýre svého. Je hod
ným nástupcem předchůdce
svého, od něhož byl jme
nován generálním vikářem.
Nový pan. arcibiskup na
rodil se dne 8.března 1866
ve Velkém Týnci u Olo
mouce. Je tedy pravým Ha
nákem. Studoval v 010
mouci. Na kněze byl vy
svěcen r. 1897 a zastával
různé úřady v arcibiskupské
konsistoři. Též “po 20 let
přednášel na bohoslovné
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fakultě v Olomouci církevní právo.
jako generální vikář pomáhal svému
předchůdci spravovati rozsáhlou arci
diecesi olomouckou. jako kněz Bohu
1 lidem milý a neunavně pracovitý
zasloužil si plnou měrou býti nástup
cem zemřelého pana arcibiskupa dra

Ant. C. Stojana, tím více, an bude
všemožně působiti a pracovati v idee
cyrillo-methodějské pro sjednocení cír
kve řecké s římsko—katolickou. Svěcení
nového pana arcibiskupa bude asi v
prosinci t. r.

"W“

Apoštolát. laiků.
(Hlavní úmysl.)

Okřídleným je nyní heslo: „Ná
boženství jest věcí soukromou“. Tak
tvrdí nepřátelé náboženství katolického
a též vlažní a lhostejní katolíci. Co
si myslí asi o tom, že náboženství
je věcí soukromou? Kdo tak říkají?
"Kdo nechce plnit povinnosti sv. ná
boženství, komu se nechce jíti do
kostela, jakoby jich veřejný život ne
potřeboval. je pravdou, že první po
vinností kněze je kostel, pak škola a
úřední práce, takže mu kolikrát ne
zbývá mnoho času, aby se věnoval
též veřejné činnosti, jak by měl. Slovem
nestačí časem ani silami svými. Proto
je třeba, aby měl ve své činnosti pro
spásu duší pomocníky mezi lidmi
světskými jak mezi muži tak mezi
ženami, kteří by byli apoštoly upro
střed světa a působili tam, kam pů
sobnost kněze vniknouti nemůže. Co
dobrého může působili opravdový ka—
tolík v rodině své, mezi spoluobčany
svými, ve spolcích a při různých pří
ležitosteh. Co prospěšného může uči
niti zbožná a horlívá žena, pravá
křesťanská matka v rodině, mezi ostat
ními ženami v různých dobročinných
spolcích a bratrstvechl Jak mohou
háiíti sv. víru, posvátnost stavu man
želského, náboženskou školu a zbožné
vychování dítekl jak mnoho dobrého
může působiti horlivý katolík při ve—
řejných schůzích živým slovem i při
kladem. Za doby naší, za kulturního
boje, jest nutně potřebí takových apo
štolů, horlitelů a horlitelek ve veřej—

ném životě, aby hájili čest a chválu
Boží a zachránili mnohé své bližní
od záhuby časné i věčné. K tomu
zavazuje je láska k—Bohu a k ne
smrtelným duším. Ti, kteří Opravdu
Pána Boha miluji z celého srdce svého
a zachovávají přikázání jeho, budou
zajisté míti též pravou lásku k blíž—
nímu svému, aby mu přispěli jak v
časných věcech tak i ještě více v du
chovních záležitostech a hleděli též
v srdcích bližních rozžehnouti pravou
lásku k Bohu. A to jest úkolem apošto
látu laiků. Otcové a matky mají pů
sobiti v rodině své, aby domácí &
dítky jejich Pána Boha milovali a
vůli jeho vždy plnily a ve ctnostech
vždy víc a více prospívali. Předsta
vení zase mají povinnost pečovativíce
o duševní blaho než o časné pod
daných svých. jsi-li občanem, máš
přátele a příbuzné, sousedy a modlí
váš-li se „Přijď k nám království Tvé“,
tedy se přičiň, aby království Boží
v tobě a v srdcích tvých Spolubliž
nich se rozšířilo a upevnilo, aby Bůh
více a více byl milován a oslavován.
O mnoho můžeš dobrého působit svým
dobrým příkladem, laskavými slovy,
dobrou radou, varováním amodlitbou
za blaho svého bližního. Jako mají
nepřátelé Boží své náhončí, kteří
slovem i písmem uvádí lid náš na
bezcestí, tak musíme míti i my apo
štoly horlivé, aby bránili a hájili zájmy
Boží a církve svaté, aby poučovalí
nevědomé, slabé povzbuzovali, bázlivě
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posilovali a též slovem i písmem
hleděli zachránit spolubližní své. Ta—
kovou práci mohou konati v kato—
lických spolcích, v bratrstvech, v dru
žinách, v dobročinných spolcích, V
radách křesťanských rodičů, a šířením

katolických novin a knih. Protož ruce
k dílu. Buďme apoštoly uprostřed
světa! Zachraňujme duše nesmrtelné!
Rozšiřujme čest a chválu božského
Srdce Páně!

W

Vánoční úvaha.
Napsal Ignát 2 h á n č !.

Starozákonní prorok isaiáš má čestný
název „evandělisty Nového zákona“,
a to pro velký počet “proroctví o
příštím Vykupiteli, našem mílém ježíši
Kristu. Některá z nich jsou tak jasná,
že se podobá, jakoby líčil osobu, ne
která dnes teprve přijíti má, ale kterou
vlastníma očima pozoroval. Povšimně
me si dnes__a uvažujme o jednom
z jeho proroctví. Zní takto: „Neboť
maličký narodil se nám a syn dán
jest nám a učiněno jest knížectví na
rameni jeho; a nazváno bude jméno
jeho: Podivný, Rádce, Bůh, Silný,
Otec budoucího věku, kníže pokoje“.
ls. 9. 5, 6. Pozastavme se u čestných
názvů, kterými poctil osvícen Duchem
svatým prorok našeho milého Bož
ského Spasitele.

Podivný. Podivným bylo, že již
tisíce let před tím než přišel na svět,
mluvili o něm proroci a. předpovídali
mnoho podrobnosti z jeho života.
Podivným bylo zrození, jež oslavujeme
o Božím Hodě vánočním. Bůh opouští
slávu nebes, zříká se nadpozemského
života, vstupuje na svět, jako pomoci
potřebné dítě, zrodí se v Betlémě,
žije tu životem podobným každému
jinému člověku po celých třiatřicet
let. Syn věčného Otce stal se synem
svaté Panny.

Podivným, zázračným, ojedinělým
jest celý jeho pozemský život. Zíje
v největší chudobě, neznam, opovržen,
snáší muka nevyslovitelná, přináší
obětí až do posledního vydechnuti na

kříži. Celý jeho život je svatý, svým

největším nepřátelům mohl předložiti
otázku: „Kdo z vás budevmne viniti
z hříchu?“ Jan 8. 46. Zil životem
ideálním, je vzorem, jehož nikdo z lidí
nikdy nedostihne. Byl tak laskavým
ke všem lidem, knepřátelům, „chodil
dobře číně a uzdravuje všechny po—
sedlé duchem, neboť Bůh byl s nim“.
Sk. ap. 10. 38. Byl mírným, tichým
srdcem, naponmal všecky, aby se
řídili podle jeho příkladu, řka: „vezměte
jho své na sebe a učte se ode mne,
neboť jsem tichý a pokorný srdcem.“
Mat. Il, 29 Pronásledovali ho, vy
smívali se mu, neustali, až byl přibit
na kříž, vše podstoupil, aby všechny
spasil, nebe hříchem Adamovým uza
vřené opět otevřel a učinil lidem pří
stupným. ,

Podivuhodné jest jeho učení. Po
dobně jako On nikdo nemluvilo Otci.
Od Otce vyšel, jest odleskem jeho
slávy. Rozluštil, objasnil nejhlubší
pravdy, jichž vysvětlení nikdo jiný
nemohl stejně jasně dáti. Mluvil jako
ten, který má moc, dobré utěšoval,
zlým mluvil do svědomí. Jeho učení
podivujeme se do dneška, nezastaralo.
neosvědčilo se býti klamným, čím
dále tim více se shromažďuje důkazů
nevyvratných o jeho pravdivosti a
božskosti. Tak jak Kristus mluvil,
totiž ze své moci, ze své autority ne
mluvil nikdo před ním, nikdy po něm
žádný člověk.

Rádce. Lidé, žijícl před Kristem
bloudili hledajíce Boha a pravdu,
jejich rozum byl zastřen předsudky,
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vůle i srdce se klonila vice k zlému,
sloužila zlu, lidé si nevěděli rady
v životní bídě, nemohli odhaliti roušky,
co bude po smrti?

Tu zjevil se Kristus, v něm odkryl
se nám Bůh ve vší nám dostupné
plnosti. Krásně praví jistý učenec
(Světlov): „Proto stalo sespřichodem
Krista na svět cílem lidského života
poznávati Boha a míti k němu lásku
v Kristu, čili osvojiti si všecku neko
nečnou plnost blaha evandělia; tento
jestit život věčný, aby poznali tebe,
jediného pravého Boha a kterého jsi
poslal, ježiše Krista“. jan 17, 3. ježiš
je moudrosti, která všechny k sobě
zve řkouc: „Neboť kdo mne najde,
nalezne život a dojde požehnání od
Hospodina“ Přísl. 8. 35. ježiš sám
vyzývá své slovy: „Kdo mne násle
duje, nebude choditi ve tmách, nýbrž
bude míti světlo života“. jan 8. l2.
Fbspíchej k Němu o radu, nevíš-li
kam se obrátiti, jestli sruce tvé na
plněno starostmi, cítíš-li bolest, nevíš-li
kudy kam, vylij své srdce před Nim,
neopustil dosud nikoho, všem jest
laskavým Utcem, byv tu člověkem,
dobře činil, slzy usušoval, k Němu
brali všichni utočiště a ne nadarmo,
pomohl. Pomůže i nám, budeme-li Ho
prositil

jestli s námi ježiš, vše jest dobře*
a nic nám nepřichází za těžko; neni-li
s námi, vše jest učiněná trpkost. Ne
mluví-li k nám ježiš v srdci, jest vše
liká útěcha planá; promluví-li však
ježiš jen jediné slovo, vzchází útěcha
neskonalá. Zdaž nevstala Maria Magda
lena ihned 2 místa, kde plakala, když
jí řekla Maria: „Mistrjjest zde a volá
tebe“. jan ll, 728. Sfastná hodina,
když nás volá ježiš od slz k duchovní
radostil jak vyprahli atvrdí jsme bez
ježíše! jak jsme pošetilí a bláhoví,
toužíme-lí po něčem jiném než po
ježišil Či není to větší škoda, než
kdy bychom ztratili celý svět?

Silný Bů h. ježiš přišelchudý sem
na svět, byl pokorný, ležel v bídných
jeslích, ve chlévě, aby bojoval proti
znáným třem hlavním původcům vši

bídy, „proti žádosti těla, zadosti očí
a pýše života“. 1. jan 2, 16. jemu
silnému Bohu dána jest všecka moc
na světě, i v nebi. Před *ním klaněji
se andělé, vše jest mu poslušno, má
moc nade vším životem i smrti. Pře
mohl smrt i ďábla, vešel ve svou
říši jako vítěz, jako král a panovník.

Svým souvrstevnikům ukázal se býti
silným Bohem, zázraky, jaké způso
biti mohl jediný Pán vší přírody. Po
ručil a rozbouřené moře se utišílo. Na
jeho rozkaz vyšli mrtví z hrobu, byli
svědky jeho božské síly. Na jeho
příkaz otevřelo se oko slepcovo, hluší
slyšeli a stali se svědky hlasu lásky,
kterou pak hlásali od Něho uzdra
vem.

Až dosud dokazuje svou sílu dobrý
ježiš, nebot uděluje nám slabým svou
milost,posilujeslabé,povyšujepokorné,
kteří v Něho doufají au Něho hledaji
pomoc. Pomáhá nésti těžký kříž, po
siluje konati ctnosti a dobré skutky.
jako kdysi pomohl Petrovi, když již
tonul, vzal jej za ruku, vyzdvihl ho
z vody a pravil: „neboj se“, podobně
podává pomocnou ruku svou všem,
kteří v Něj doufáme.

Otec budoucího věku. Kdomá„_
trpělivost & přečte si dějiny světové,
setká se tu s mnohými dříve velmi
mocnými královstvími, říšemi, které
hrály ve své době první úlohu ve
světě, ale nyní není po nich ani znamky,
nikdo, leč kdo se obírá dějinami má
jejich jméno; zmizely, zašly, byly
jenom bublinou, která se ukázala na
povrchu zemském jenom kratinkou
dobu a zmizela navždy, zmizela úplně
v zapomenutí. Riše, kterou Kristus
založil, nezahyne, jí jedině, své cirkvi
katolické přislíbil, že trvati bude na
věky, že ji nic nepřemůže, žádná síla
pekelná, nikdo ji nezdolá. Proto nikdo
nemalomyslni, když vidíš, jak zdánlivě
nějakou chvíli nepřítel vítězí, hlavu
nosi vzhůru a myslí si, že jest již
konec říše, založené ježíšem Kristem.
Vlády jeho nikdy neubude, bude trvat
na věky.
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Až dosud plati výrok Salomounův:
„Marnost nad marnost a všecko
marnost“ Kaz. 1, 2, vyjma milovati
Boha a jemu samému sloužiti. Tot
jest vrchol moudrosti, světem pohrdati
a tim spěti k říši nebeské. Nic by
nepomohlo, kdyby znal člověk celé
Písmo, uměl je na paměť, kdyby znal
výroky všech mudrců, nic by to nebylo
platno bez Boží lásky a milosti. Ne
činí člověka svatým a spravedlivým
nadšená slova, za to ctnostný život
činí jej Bohu milým. Nic není plátno,
dovede—li někdo nadšeně mluviti o
milém ježíši, když však při tom nemá
pokory &nelíbí se Spasiteli. Chceme—li
býti v pravdě osvícení, zbaveni vší
duchovní slepoty, řiďme se slovy
samého Krista, řkoucího: „Kdo mne
následuje, nebude choditi ve tmách.“
Jan 8, 12. Budiž tedy naším nejvzne
šenějším zaměstnáním rozjímati si
život Ježíše Krista.

Kníže pokoje. Všichni jsme byli
svědky, jaké nevyslovitelně velké zlo
jest válka. Zůstalo našemu XX. stol.
ponecháno, že bylo v pěti letech války
pobito, povražděno více lidí, než
zničily všechny války celého století
předešlého, XlX, zůstane vždy skvrnou
kultury křesťanských národů, že obnáší
počet všech obětí na lidských životech,
které byly utraceny a nikdo neví proč,
jedenát milionů. Počet invalidů pak
obnáší deset milionů lidí. Takové zlo
je válka!

Jaké dobro jest tedy mír! ježíš jako
kníže pokoje jest nejkrásnější název,
je nejvhodnější jméno, které můžeme
dáti Božskému dítěti, ležícímu v jeslič
kách betlemských. Chtěl k sobě po
volati všechny národy, všem míníl
býti pastýřem, rád by viděl, aby celý
svět byl jeden ovčinec s jedním
pastýřem, kterým by byl sám božský
Mistr, ]ežíš Kristus.

Mezi nejlíbeznější obrazy počítáme,
kterak se líčí jako dobrý pastýř, zná
své ovce, bere je do náručí, tiskne
k svému srdci, miluje je, jest ochoten
dáti za ně život, jsou-li v nebezpečí.
Nikoho nezavrhuje, nikým nepohrdá.

Nepřišel, aby nalomenou třtinu docela
zlomil, nepřišel, aby dohořívajicí knot.
v lampě zhasl, ale _přišel jako nové
slunce, které osvětluje, ozařuje, otep
luje, vše znovu oživuje, vše chce spa
siti. „Přišelt zajisté Syn člověka, aby
spasil, co bylo zahynulo“. Mat. 18, 11.
Proto líčí se ve Starém Zákoně jeho
příchod, jako nejradostnější ze všech
událostí světa, p0pisuje se nejskvělej
šími obrazy, líčí se jako nové nebe,
jako nová země, jako zlatý věk radost
ného života, jak bylo kdysi v ráji.
Proto sklání se nad narozeným Spa
sitelem celé nebe, andělé zvěstují:
„lidem dobré vůle pokoj“. Luk. 2, 14.

Provincie neobutých Karmelitů v bý
.valém Rakousku vydala životopisy
některých svých členů; září ve všech
velká láska ke Kristu ježíši, přemnozi
hledali dlouho pokoj, mír, pravé
štěstí, až vše našli unohou Božského
dítěte. Ze mnohých budiž tu uveden
jeden příklad: V Paříži kráčel jednou
v noci mladý, nadaný lékař dr. Petr
Desiderius Bataylley pozdě v noci
domů od nemocného. Právě šel okolo
kláštera a kostela karmelitského, když
zazněl odtud do ticha nočního jasně
hlas zvonku, též bila zároveň na jejich
věži půlnoc. Tak ho dojal tento hlas
zvonku, že se vyptával u známých, co
to znamenalo? Když se dozvěděl, že
shromažďují se vtuto dobu Karmelíté
k společné modlitbě brevíře, obíral se
často myšlenkami na to počínání, měl
často před očima ideální život kněze,
mnicha, srovnával svůj život ve světě
se životem v zátiší klášterním a vždy
žívěji probouzela se v něm touha po
pravém pokoji apo pravém učiteli míru
v duši; byl nadšen pro syny svatého
Karmelu. Měl blízko před svatbou,
ale dva dny před ní se rozhodl, že
neučiní tohoto kroku. Své velké jmění
daroval na stavbu kostela a vstoupil
do noviciátu. Ve věku třiceti. let byl
vysvěcen na kněze. Sloužil svým spo
lubližním sedm let vPaříži, ale prosil,
aby byl poslán na misie. Přání jeho
splnili představení a odešel do Meso
potamie do města Bagdádu, kde pů
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sobil přes třicet let, až jej povolal
Pán. Protože byl zároveň lékařem,
pomáhal kde mohl; pokřtil, přivedl
do stáda Kristova přes5000 nevěřících.
Byl znám svou laskavou trpělivostí,
pravou pokorou, ctili jej jako muže
skrz na skrz dokonalého. Bohat na
dobré skutky odešel ze světa, dobře

připraven, 7. října 1896. Hledal pokoj,
štěstí a našel vše u nohou Ježíšových.

Hledejme i my, nalezneme Boha
Podívného, Rádce, Boha silného, Otce
budoucího věku, Knížete pokoje. Jemu
budiž čest nade vše a chvála ve
všem. Amen.

TW"

Jesle, kazatelna osmera blahoslavenství.
Vánoční úvaha od Jarolíma St. Pavlíka.

Svatý František z Assissi řekl jednou
jednomu ze spolubratrů: Pojď, dnes
budem lidem kázatil Šli tedy spolu
přes město. Kdo je viděl, musil si
vzíti příklad z jejich skromného vy
stupování, z jejich pokory. z jejich
vážností a zbožnosti. Aniž by jakého
kázání měl, vrátil se svatý František
do kláštera. A přece oba kázalil
Kázali svým příkladem, a' tomu ně
mému kázaní rozuměli všeci.

Ve stáji betlemském stojí jesle;
v jeslích leží novorozené Jezulátko.
Později bude velikým prorokem a
učitelem, bude cestovati po všech
městech a osadách &zvěstovati nauku
svatého evangelia. Dnes nevydává
Dítko to ještě žádného hlasu ze sebe;
pláče jen. A přece káže již teď svým
zjevem, svým příkladem. Jeho prvními
posluchači jsou josef a Maria; potom
přijdou 'k tomu zbožní pastýřové,
svatí třikrálové a mnozí jiní; a dnes
má tolik posluchačů, kolik jest kře
stanů na světě. Všichni rozumí jeho
němému kázání; působí ono mocněji
než nejstkvělejší přednášky řečníků
kazatelských. Poslechněme, jaký je
obsah, základní myšlenky jeho jeslič
kové kázaní.

Své pohorské kázaní počal Ježíš
osmerem blahoslavenství: myslím, že
je slyšíme i v jeho vánočním kázání.

Blahoslavení chudí duchem,
nebot jejich jest království nebeské.
Chudí duchem jsou i lidé pokorní.

Chudý a nuzný přichází Syn Boží na
tento svět. Jeho rodiště není žádný
palác, žádná vila, ale chlév; jeho
kolébka není nadherné lůžko jako ko
lébka syna císaře Napoleona, nýbrž
jesle. Jeho šat není žádný hedbáv,
žádný brokát, žádný damast, žádný
samet, žádné krajky, nýbrž plenky.
Jeho podložka není žádný vyšívaný
polštář, ale seno a sláma. Nuzen při-'
chází Ježíš na tento svět jako dítě
žebráka, aby nás v nebi obohatil. On
je přítelem chudoby; proto si vyvolil
chudobnou pannu za svou matku a
chudobného tesaře za svého pěstouna;
chudobní pastýřové měli býti ti první,
co se o jeho narození dověděli. Buďme
tedy spokojeni se svým skromným
postavením, snuznými poměry, v nichž
se nacházíme, Syn Boží též byl chu
dobným, chudý duchem, protože si
chudobu sám vyvolíl. A kdo má
nějaké jmění nebo něco platí ve spo
lečnosti, ten nechť zůstane skromným
a pokorným jako Ježíš, jenž skrýval
svou Božskou důstojnost pod po
dobou nízkého služebníka.

Blahoslavení tiší, neboť oni
zemí vládnouti budou; oni získají sobě
srdce spolubližních i oblibu u Boha.
Jak klidně a pokojně leží Božské
Dítě v jeslích! Jak líbezně se na nás
usmívál Spí sladce, nebeský Synáčku,
spi dobře, ty dítko přemilél Andělé
tě uspávají vánkem křídel svých jako
zefírem nebeským. Ty jsi přišel k nám
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na svět, abys upokojil rozhněvaného
Boha. Při pohledu na tebe musí se
každý hněv upokojiti, každá náru
živost oněměti. Ty nám kážeš s ka
zatelny jeslí svých: Učte se ode mne,
nebot jsem tichým a pokorným od
srdce. Ba ano, ctnosti tichosti chceme
se od tebe učiti, chceme býti tvými
učelivýmí žáky. 

Blahoslavení truchlící, nebot
oni potěšeni budou. Výrazem smutku
jsou slzy. Děti pláči nad hrobem
svých rodičů. Magdalena plakala nad
hrobem své nevinnosti. Truchlící jsou
totiž i kajícníci. A teď hleďme, jak
Božské Dítě ká se za naše hříchy!
Pláče, jako pláči i jiné děti, pláče
nad nevděkem lidí. Třese se zimou,
i těch. nejnutnějších věcí musí po
strádati; vyloučeno je ze společnosti
lidské, nerozumná zvířata jsou jeho
zábavnými soudruhy; “čekánaň chu
doba, nouze, těžká práce a námaha.
A my bychom chtěli žíti v samé ra
dosti a rozkoší a pořád jenom se
smáli, an Ježíš malý pláče? Běda
vám, kteří se teď smějete, nebot budete
plakati, řekl jednou Spasitel. Plačme
jenom nad svými hříchy. zmyjme je
slzami lítostí, konejme pokání, straňme
se světa s jeho hlučnými, rozpustílými
a hříšnými radovánkami, obnovme a
zachovejme dětskOu nevinnost; tato
je pramenem pravých radostí: Ježíšek
a jeho matka necht jsou naší radostí
a naší útěchou.

Blahoslavení, kteří lační a
žízní po spravedlnosti, nebot
nasycení budou. Jezulátko Božské
lační a žízní po mléku mateřském &
pláče proto jako jiné dětí. Ten, jenž
sytí celý svět a pokrm dává všem
živočichům, má sám hlad a žízeň.
Ale větší ještě je jeho hlad po spra
vedlností, po vyplnění vůle Boží.
Později řekl k Janovi, když tento váhal
jej pokřtít: Jenom. tak učíň, nebot
sluší se, abychom vykonali všecko.
co je po právu. Proto se podkládá
všem předpisům zákona, proto roste
moudrosti a milostí u Boha i u lidí.

izní po záchraně nesmrtelných duší,

nebot přišel, aby zachránil a spasil,
co bylo ztraceno. O zachraňme svou
'duši a nechejme jí zachránitil Mějme
velikou touhu, abychom byli vždy
lepšími, spravedlivějšími a světějšími;
mějme hlad na pokrm eucharistický;
budeme nasycení všemi dobry ne
beskýmí.

Blahoslavení milosrdní,nebot
oni milosrdenství dojdou. Syn Boží
smiloval se nad lidmi a'přišel snebe
na svět, aby za nás trpěl a umřel.
Měl útrpnost s naší bídou, přispěl na
pomoc naší slabostí a našemu ne
dostatku, a uštědřil nám chléb silných,
své svaté tělo a svou krev. On nám
přinesl mnoho milostí, mnoho darů,
ba on nám daroval sebe samého.
U Hospodina je milosrdenství a hojné
vykoupení, modlí se církev se žal—
místou ve vánočních nešporách. Ze
vděčností k Božskému Dítěti proka
zuje se křesťanský lid, zvláště o vá
nocích, milosrdným k nuzným a ubo
hým spolubližním, hlavně k dětem. Den
vánoční je dnem radostným i pro ty,
kteří zřídka nějaké radosti zažijí. Čiňme
tedy dobře a bez únavy. Chudí však
mají býti vděčnými vůči svým dobro
dincům a pilně se za ně modliti.

Blahoslavení čistého srdce,
nebot Boha viděti budou. Ježíšek chce
míti také osoby u sebe, které mají
čisté srdce: nejčistší Pannu Marii,
bezúhonného pěstouna Josefa; panický

'Jan Křtitel je jeho předchůdcem, pa
nický Jan Evangelista jeho miláček.
Kdo jsou ti, kteří nejraději k jeslím
pospíchají a na Ježíška se dívají,
aspoň vyobrazeného, dokud nemohou
skutečně? Nevinné děti. Ony nevinné
děti, jež byly tim vyznamenány, že
první jako mučedníci mohli pro Krista
Pána prolití svou krev, tvoři dvoře
nínstvo Božského Pacholete, jeho
čestnou stráž, jeho gardu. Jezulátko
volá: Pustte maličké ke mně a ne
braňte jím, neboť pro takové jest krá
lovství nebeské. lnám je nebe pří
praveno, a my budeme jednou na Boha
patřiti, když budeme žíti čistě a ne
vinně a neposkvrnime šatu křestního.
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Blaho-slavení poko'ní,neboť
dítky Božími slouti budou. lyšte, jak
pějí andělé: Pokoj lidem na zemi,
kteří jsou ochotné vůlel Když se Pán
ježíš narodil, vládl právě na celém
světě mír a pokoj; chrám Marsa, boha
války, byl v ímě zavřen. Pán Ježíš
přinesl nám pokoj: pokoj s Bohem,
pokoj s vlastním srdCem, pokoj se
spolubližními, jež můžeme za své bratry
považovati. Pokoj je dar drahocenný,
to ví každý ze světové války. Daru
toho každý může dosíci, kdo má
trochu dobré vůle. Nechť se jen smíří
s Bohem a s lidmi, a bude šťastným
už zde na“ zemi a ještě šťastnějšim
v kraji věčného pokoje v nebi.

Blahoslavení, kteří proti
v e n ství tr p i pro spravedlnost,
neboť jejich jest království nebeské.
Sotva narozené, už je Božské Ditko
pronásledováno. Betlemité ukázali mu
dveře; Král Herodes chce je připraviti
o život; musí utéci do Egypta a tam
se skrývati. A co naň čeká v budouc
ností? Bolest a smrt, smrt potupná na
dřevě kříže. Kdo chce býti učedníkem
Kristovým, musí jej následovali, po
cestě bolestné. Není učedník nad mistra
Každý, kdo chce zbožně ,žítí, protí—

venstvi trpěti bude, píše svatý apoštol
národů. Bolest a útrapa, nouze a bída,
sklamání, ubližování, špatné a ne
spravedlivé nakládání, to je rozvrh
hodin v životě křesťanském; křížovou
cestou musí ten život býti. Vyprosme
si na Božském Dítku dar trpěli
vosúl

O, jesle jsou krásnou kazatelnou!
Kdo z Boha jest, slova Boží po
slouchá, i němé z úst plačícího je
žíška. On dosud pláče, protože svět
je tak nevděčným a nechce o něm
nic slyšeti, jako obyvatelé betlemští.
—- V St. Fé v Argentině udál se v
tamějšímdominikánském kostele
8. října l908 zázrak na sošce ježíškové.
P. Hyacint, zaměstnaný elektrickým
světlem, viděl jej první, a potom všichni
obyvatelé kláštera. ježíšek totiž plakal;
z každého oka skanula slza, obě
spojily se pod bradou a skrystaliso
valy se. Byly to slzy bolesti. Kéž by
Ježíšek neměl žádné příčiny, nad námi
plakatil Pojďme kjeho jeslím, po
slyšme, co nám chce říci svým pláčem,
litujme všech svých chyb & hříchů,
slibme polepšení a darujme Božskému
Dítku své srdce, jakž i ono nám své
vlastní láskyplné srdce darovalo.

W

Učedník Nejsvětějšího Srdce ježíšova.
Ke dni sv. Tomáše Apoštola, 21.prosince.

Rozjímá Msgre Dr. Rudolf Zhá n č !.

Úvodem.

Dne 21. prosince každého roku slaví
církev památku sv. apoštola Tomáše,
kterému, — jako nikomu z apoštolův
a učedníkův, bylo dovoleno vložiti
ruku do rány nejsvět. Srdce ježíšova.
Proto právem zoveme ho učedníkem
nejsvět. Srdce Ježíšova a klademe
rozjímání o něm do prosincového
čísla časopisu, který je „Školou B.
Srdce Páně“.

Písmo svaté.

Novozákonní knihy jmenují jméno
apoštola Tomáše 12kráte, a to llkrát
v evangeliích, jednou ve Skutcích Apo
štolských. V evangeliu sv. jana (ll, 16)
jmenuje se Tomáš latinsky „Didymus“,
česky „Blíženec“, což jest překlad
hebrejského jména „Tomáš“.

Tomáš lnul vroucí oddaností ke
Spasiteli. Když umřel Lazar v Bethanii,
Pán pak chtěl tam jíti, obávali se
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učedníci nástrah vysoké rady. Ale
Tomáš napominal je odhodlané:
„Pojďme i my, abychom umřeli s ním !“
(jan 11. 16). Krásná slova ta svědčí
o veliké lásce Tomášově k Božskému

žádostiv jsa, pochopiti všelikou řeč
Mistrovu důkladně, řekl bez obalu:
„Pane, nevíme, karn- jdeš; a kterak
můžeme cestu věděti?“ lpoučil ho
Mistr, řka: „já jsem cesta, pravda &

Narození Páně.

Mistru i o jeho zmužilosti; bylt hotov
s ním trpěti a zemříti.

Tomáš byl také velmi horlivým žákem
Spasitelovým, který chtěl vždy poznati
celou pravdu, aby mohl oddati se ji
celou silou odhodlané povahy své.
Když Pán. louče se s apoštoly, mínil:
„Kam já jdu, víte, i cestu vitel“ Tomáš,

život. Ládný nepřichází k Otci, jenom
skrze mne!“ (Jan 14, 1—6

Na Srdci ježlšově.
Pln nadšené opravdové lásky k Je

žíši, přál si Tomáš kdysi umřiti s mi
lovaným Mistrem. Ale potupná smrt

933



jeho umučení a bolestný pohřeb
zmátly věrného učedníka tak, že ne
věděl si rady. Pin zármutku stranil se
lidi, když pak druzi apoštolové vy
kládali radostně: „Viděli jsme Pána“,
nechtěl jim ani věřiti. Domníval se,
že'ošálíly je jejich smysly a pro
hlásil: „Neuzřím-li v rukou jeho rány
hřebův, nevpustím-li prstu svého na
místo hřebův, nevložím-li ruky své
v jeho bok, neuvěřím !“ Spasitel, věda,
že dobrý, oddaný Tomáš jen poctivé
a upřímné viry a pravdy hledá, vy
plnil toto jeho přání. Tomáš vidí
Mistra živého, spatří rány jeho rukou
a nohou, ba vkládá i ruku do rány
nejsvětějšího Srdce ježíšova. A tam,
v nejsvět. Srdci, nabývá jistoty a
pevného přesvědčení: slunce pravdy
a-víry vychází v srdci jeho, naděje
a útěcha naplňuje blažené nitro jeho.
Přemožen tolikerou láskou Mistrovou,
pln pokory, lásky, oddanosti volá:
„Pán můj a Bůh můjí“ (jan 20, 28).
Nebyla to pouhá prázdná slova, na
hodilý projev zbožného pohnutí, nýbrž
veliký moment, památný pro celý ná
sledující život.

Blahoslavený apoštol a učedník,
jemuž jedinému bylo popřáno vložiti
ruku do rány nejsvětějšího Srdce ježí
šova. Veškeren následující jeho život
i mučednická smrt jsou neklamným
dokladem velikého toho okamžiku!

Věren až do smrti.

Z nejsvět. Srdce ježlšova čerpal sv.
Tomáš onu věrnost ve víře, ve které
stál pevný až do své mučednické
smrti. Sv. Tomáš jmenuje se všeobecně
apoštolem „východu“, také doposud
mnozi křesťané východní, hlavně ve
východní Indii, jmenuji se se zálibou
křesťany Tomášovými. Působil hlavně
v Partíi, dle staré legendy zašel až
do východní Indie. Vyhledal prý a

pokřtil také tři mudrce, kteří přišli
novorozenému Ježíši pokloniti se do
stáje betlemského. Vposlednich letech
svého života apoštoloval v přední Indii
v Malabarsku, kde u města Kalamíny
v Melíapuru dosáhl koruny mučen
nické. Sv. František Xaverský, zavítav
do Indie, našel tam ještě křesťany,
kteří se jmenovali křesťany Tomá—
šovými.

Umřel smrtí mučednickou v Indii;
modloslužebničti kněží, spozorovavše,
že se modlí před křížem, který vztyčil
na hoře Melíapuru, srotili se proti
němu. a probodlí ho kopím. Po
svátné ostatky jeho byly později pře
neseny do Edessy, odtud přišly do
Ortony v Italii, několik částiček z nich
dostalo se také našemu pražskému
velechrámu sv. Víta.

Buďme pevni ve víře!

„Co jsme slyšeli, co jsme svýma
očima viděli, co jsme spatřili, čeho
naše ruce se dotýkaly, o Slovu života
zvěstujeme vám“ (l. jan 1—3). Takto
mohl mluviti sv. Tomáš ke svým po
sluchačům a ukazovati ruku, již do
stalo se jediné ze všech smrtelníků
dotknouti se rány nejsvětějšího Srdce
Páně. Nám nedostalo se sice této
milosti, ale za to platí o nás, jsme-li
upřímně věřícími, slova ježlšova k To
mášovi (jan 20, 29): „Blahoslavení,
kteří neviděli a uvěřilí“.

Prosme a modlerřle se ke sv. To
máši, tomuto učelívému apoštolu
nejsv. Srdce Páně, abv vira naše byla
tak pevnou, jako jeho, když vložil
ruku svou v ránu Srdce nejsvět. Doba
naše potřebuje lidi silné víry! Kéž
dosáhneme jí s milosti Boží přičiněním
svým a na přímluvu velikého učed
níka a mučedníka nejsvět. Srdce je
žišova!

00
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Z uvah o evangeliu.
Napsal biskup Otakar Procházka. — Autor. překladB. Kyselého.

(Pokračování)

17. „Dí mu Tomáš: Pán můj a Bůh
můj.“ (Jan 20, 28.)

a) Tomáš prožil v tomto okam
žiku to, co vyjadřuje latina slovy:
„Deum pátí“ což lze přibližně vy
ložiti rčením: vycítiti Boha. Neobsáhlý
jest Bůh a já patřím v nekonečnost
nepatrným měřítkem svého světa. Moje
omezenost dokazuje neomezenost, ne
konečnost. Mluvím síc o světě, ale
neobsáhnu ho. Můj svět je drobounký
kamének mosaikový. Jak pramálo
z veliké skutečností chápu svou před
stavou, jak málo obsáhnou mé
pojmy...l

Tato ohromnost mne drtí; rozum
i cit můj, mysl í vůle má reaguje a
co touto reakci uzraje v myšlenku,
v cítění, modlitbu, vzlet k vyššímu,
obět — to sluje náboženstvím. To
On, nekonečný ve mně působí, toť
jeho dotek, sdílnost, tvoření... A
když se ponořím v hlubiny byti, ne
obstojím bez něho; on jest, jenž mne
drží, podchycuje, táhne k sobě: cítím
Boha. A když jeho myšlenky učiním
svými, zatoužím po očistě, lituji hříchu'
a podrobují se jemu.

b) Velikost Boží sahá tak daleko,
že jest jediný, sám v sobě zůstávající;
svět mizí u srovnání s nim. Jako pří
sloví di, že „slunce je Božím stínem,“
tak lze říci, že celý vesmírje takovým
stínem, pouhou stopou jeho, ba u
srovnání s nekonečnosti něčím, co ani
nepadá na váhu. „Tu solus sanctus...
Ty sám svatý, ty sám Pán, ty sám
Nejvyšší“ To poznání se mi vnucuje
a to právem, nabývá vrchu, čím více
prohlubují život svůj duševní. Pán
vládne mým rozumem, srdcem, vůli
a já vyznávám: Pane a Bože můj, tys
jediná, pravá skutečnost, dobrota,
krása, svatost. Tak smýšleli proroci,
kteří naň, jenom naň v tajemných

viděních patřili; tak apoštolové, kteří
o něm, jen o něm mluvili; tak svatí,
kteří jemu, pouze jemu žili; tak všecky
ty mohutné duše, které on milostivě
pro sebe vyvolíl.

c) A jsi-li ty Pán a Bůh můj, staň
se vůle tvá. Která jest vůle tvá? Tot
hlavni otázka, přední můj zájem iprvni
povinnost. Která jest vůle Boží v mém
postavení, povolání, za přítomných
okolnosti mého života? Jaká jest vůle
Boží v mých pokušeních, svodech,
těžkostech ? Jen to něco znamená! Kdo
se Bohu odevzdá, toho vrátí Bůh zase
sobě, životu, činnosti. jeho duše stane
se zřidlem síly.

Oddej se tedy Pánu a budeš zase
svůj, oplývaje vrchovatě-radosti asilou.
Proto jsi dotud chud, že maličko
dáváš Pánu.

18. Potřeba víry.

„Pravil mu ježíš: Že jsi mne viděl,
Tomáši, uvěřil jsi; blahoslavení, kteříž
neviděli, & uvěřili.“ (jan, 20, 29.)

a) Víry potřebujeme v první řadě
již na důkaz své úplné odevzdanosti
Bohu, nebot z problémů týkajících se
nekonečné věčnosti nic nám nemůže
podati správného, jistého názoru, jedině
víra; ona třímá pochodeň. Všecka
naše věda, kultura, esthetíka zakládá
se na pouhých matných domněnkách,
tápe v zamlženém přítmí. Nezavrhu
jeme jich, ale nepostačí nám. Esthe
tické naše vzděláni nedovede nás
uspokojiti, třeba bychom měli i takové
učitele, jako byl Goethe; krása tohoto
světa, požitek pozemský, umělecké vý
tvory, řečí a pisma, neutiši tužby duše,
nesoucí se do hlubin i k výšinám,
k Bohu samému; do srdce patří bázeň
Boží iláska k Bohu. Setřesu tedy
prach,;íumrlčínu, jenž oslepuje a otra
vuje i kdyby pocházel z rakve Goetheá
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ovy. Duše má jest jako v ranní záři
uvědomění íikajicí ptáče, jakoby se
probouzela z OSpalosti pozemského
bytí k jinému životu. Hluboko zako
řeněná touha zmocňuje se nás „pra
hnutí po světle, jako symbolu všeho
velikého a věčného“. Blahoslavení,
kteříž neviděli a uvěřili!

b) Viry jest nám třeba k prohlou
bení života duševního. Uvědomlme-li
si svůj cíl, otvírají se nám rázem
hlubší výhledy, jako bychom stanuli

v okně, z něhož je rozhled do celého
tajemného bytí veškerenstva ažk pra
původu jeho. Tu obsáhneme myslí
všecky složky života, jeho cíle a
tužby; cítíme povýšenost ducha nad
hmotou a jeji pomíjejícností; v pře
svědčivé víře v nesmrtelnost pozná
váme původní „mateřskou mluvu“
své duše. Nerozumíme barbarským
jazykům prchavosti, tupého konce,
rozkladu a zničení; tot zvuky neroz
umných zvířat.

W

Obrázky z katolických misií.
Podává Maximilian W e in b e r g e r.

Vánoce v čínské misii.

Píše P. Josef Kosters, misionář v Jižním
Šantungu.

Severák, jehož vlastí Sibiř jest, věje
přes naši krajinu. ikdyž slunce za
dne svítí a příjemné hřeje, jsou nic
méně prosincové noci le d o vě
stu d e n e. Zimou se chvěje vstal
jsem z čínského tvrdého lůžka již před
svítáním. Ale ve dvoře naší misie
bylo již dávno živo. již předešlého
dne byly přišly z blízka i daleka
větší i menší zástupy našich křesťanů.
Na velké svátky spěchají třebas i víc
než jeden den cesty na nejbližší
misijní stanici, aby tam se svým du
chovním otcem — jemuž říkají po
činsku Šenťu — je slavili a _od něho
poučení, útěchy a rady si vyžádali.
Cizinec, jenž ponejprv takové slav
nosti bývá přítomen, je velmi dojat
důvěrou. se kterou čínští křesťané
svému Senfu přicházejí vstříc. O takové
slavnosti chce každý s nim promluviti,
jemu svou bídu žalovati, a ubohý
misionář, jenž v takové dni beztoho
má tuhou práci, musi často až do
noci záležitosti svých oveček vyslý
chati. Na misijní stanici cítí se jako
doma, ona jakoby náležela jim. V po
bočních staveních není koutu, kde by
se nebyla některá tlupa po domácku

neusadila. Ženy a dívky, jež na slav
nost přišly, nalézají přístřeší v sirot
činci, který pravidelně v nejbližší
blizkosti stává, a tak je o noclehy
všech dostatečně postaráno. Jídlo si
každý přinese ve svém tlumoku, a
možná i několik sapek (čínských peněz),
aby si, jak říkáme, udělal dobrý den,

' t. _j.koupil si trochu zeleniny s kouskem
masa anebo koláč, do něhož možná
i nějaká částečka z vejce zabloudila.
Vznešenějši křesťané platí si nocleh
v obecní noclehárně anebo bydli u
známých rodin.

Z toho lze si vysvětliti, že z rána
na Boží hod vánoční na takové mi
sijní stanicí je velmi živo. Vždyť
příchozí nepřišli sem proto, aby se
vyspali, ale proto, aby slavnosti vá
noční byli přítomni a tady se modlili,
službám Božím obcovali — a také
trochu mezi sebou se pobavili. Tu
bývá nezřídka tichý měsíček svědkem,
jak se malá společnost místo spánku
rozmluvou o poslední žni prosa baví,
anebo nějaká veselá příhoda mládež
ke smichu dráždí, anebo vážnější a
starší z poutníků 0 velkých událostech
svaté moci hovoří. A když misionář
ještě v pozdní hodinu skrovné ty ra
dosti těchto pokojných a skromných
lidi vidí a slyší, jest mu, jakoby byl
mezi svými milými tam v daleké
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Evropě, a jest mu blaze u srdce, tak
že ani necítí, že je v cizině.

Než dávno již svítá. V kostele,
jednoduche to sice, ale dle čínských
pojmův nádherné a velké budově, jest
ještě tma. jenom „věčné světlo“ vrhá
svůj třpyt na oltář a posílá slabé
paprsky do objemného prostoru.
Prázden však tento prostor není. Na
jednoduchých klekátkách anebo na
zemi, krčí se všude temné postavy.
Casem povstane některá, jde ke zpo
vědnici, vrátí se pak na 'své místo a
pokračuje ve svých modlitbách, až je
dokončí

jest obyčejem, že pokřtěni nejméně
aspoň v tyto největší výroční svátky
se zpovídají, a mimo to i tehdy, když
misionář v jejich domově je navštíví.
Tak se stává, že „Šenfu“ již v před
večer slavností ve zpovědnici je
upoután. Stalo-li se této pro misionáře
vysilující povinnosti zadost, začínají
služby Boží. Zvučným hlasem zanotí
čínský katechista ranní modlitbu, hla—
sítě odpovida mu celý zásrup, starci
i mladíci, muži a ženy, každý ve své
hlasové poloze, avšak jednotné. Bed
livě zachovávají se přestávky a stři
dají se modlitby chvály, díků a
proseb. Tento Způsob modlitby maně
připomíná na zpěv žalmů v chrámě
jerusalemském, které střídavě od kněze
a levítů a přítomného lidu zpívány
byly.

Dnes o Vánocích zní ranní mod
litba křesťanů jasněji a radostněji
nežli jindy. jsou to modlitby a zpěvy
zvláště pro svátky vánoční urcene,
které svou podivuhodnou svěžestí a
něžností, která i Evropana mile do
jímá, radost vánoční vyjadřují. Potom
nastane utišení. Na kazatelnu vy
stoupí kněz v bílém rouchu, maje na
hlavě slavnostní pokrývku, tak řečený
„Asr-chin.“ T_étopokrývky hlavy užívá
se jen v Cíně a sice vzhledem
k tomu názoru, že i pokrývka hlavy
je podstatnou částí úředního oděvu.
S touto pokrývkou na hlavě vystoupí
tedy kněz na kazatelnu a začíná vá
noční kázání. Cizí čínské hlásky si

byl jazyk jeho již dávno osvojil.
Klidně, povaze posluchačů přiměřeně,
a jistě plyne mu radostná zvěst se
rtů. Zvláštníje chování se po
sl u c h a č ů. Na klekátkách anebo na
patách se krčíce Číňané poslouchají,
aniž však na řečníka se dívají. Hledí
na zem, anebo chopí se oběma ru
kama za hlavu, jakoby tím neruše
něji chtěl přemýšleti o tom, co slyší.
Jenom když ke konci kázání hlas
kazatelův stává se živějším, pozvedá
ten neb onen z posluchačů svých očí
a hledí na okamžik na kněze, ale
jenom, aby je za chvilku zase sklonil.

je po kázání. V krásném třpytném
mešním rouchu ubírá se kněz k oltáři,
provázen několika copatými míni
stranty, kteří v červenobílých šatech,
majíce ruce sepjaty, před ním kráčí.
Nikdo neubrání se úžasu a úctě, která
se zmocní každého, jenž ponejprv je
svědkem, jak veškerá čínská obec
křesťanská hlasitou modlitbou nebo
zpěvem posvátný úkon kněze dopro
vází. Cizinec, jenž nerozumí slovům
modliteb a zpěvu, může z obličeje
modlících se nebo zpívajících vyčisti
vnitrné pohnutí, ze kterého jmenovitě
na takové svátky modlitba se prýští.
A ještě jiného dostalo se mi překva
pení. Ke konci mše sv. povstal ctila-_
pecký sbor a zpíval dojemnou vá—
noční píseň v čínské řeči. Byla to
německá píseň, kterou byl misionář
přeložil a s hochy své školy nacvíčil.
Byla to nám ovšem známá píseň vá
noční: „Tichá noc — svatá noc“,
která i v českých kostelích ráda se
zpiva.

Nejsvětější obět je u konce — tatáž
obět, která je v tétéž noci v domech
evropských a katolických kostelích
celého světa konána. Křesťanépřicházejí
k obydlí svého „šenfu“, aby mu svou
úctu a spolu vánoční blahopřání vy—
slovili. Stává se to bez dlouhého
řečnéní. Když kněz přišel z kostela,
vrhnou se před ním všichni jako na
dané znamení na kolena a skloní
hlavu až k zemi. Potom táží se jedno
hlasně: „Duchovní otče, vede se ti
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dobře?“ Navzájem táže se jich kněz
totéž, promluví s nimi několik vlíd
ných slov a audience je u konce.
Záříce radostí odcházejí a zastavují
se ještě na okamžik v kostele na

rozloučenou. Dobrý to lidí 5 nebes
kým požehnáním v srdci vrací se do
chudobných hliněných chatrčí, vrací
se do. drsného života všedního.

W

Bl. Anna Maria Taígi.
Napsaljan Ta glíaferro.

4. Jak se chovala Anna Maria
k rodičům & domácím.

jako poslušnost blahoslavené uklá
dala povinnostúcty a pozornosti
k manželovi, tak opět láska k blíž
"nímu a uctivost k jiným členům ro
diny. Její muž o tom dí: „Že ctila
otce svého a matku svou, dosvědčují,

,nebof moje manželka chovala k nim
všecku možnou úctu a'lásku. Její
otec, jenž z velikého blahobytu ne
očekávaně upadl do velké bídy, pří
cházel často k ní, aby dostal nějakou
podporu; s mým dovolením dávala
mu pojísti, při čem ho pohostila
jídlem, jež rád měl, a dala mu někdy
peníze, aby si přílepšíl. Ale její otec
pro pyšnou povahu byl málo uzna
lým za tuto pečlivost. V posledních
letech života svého trpěl malomocen
stvím & Anna Maria myla a česala
ho každý den s největší trpělivostí,
činíc vše, co mohla. Když se mu při—
tížílo, pomáhala mu dle síl svých,
dala ho včas zaopatřiti sv. svátostmi,
po smrti nechala za něho sloužiti
několik mší svatých a modlila se
mnoho růženců za spásu jeho duše.“

„Tytéž povinnosti konala k matce
své, kterou jsem přijal do svého
domu ; jeji vrtkavá povaha byla velkou
zkouškou trpělivosti mé chudé ženy.
Zdá se, že Pán Bůh jí chtěl dáti
takové rodiče, aby zkoušel její trpě
livost. Sloužila své matce dlouhá léta
uctivě a něžně. Chystala ji nejlepší
pokrmy, jaké mohla sehnatí, proka
zovala jí živou účast, povzbuzovala
ji, zkrátka činila vše, aby ji uspoko

(Pokračování).

jila. Když onemocněla, spěchala moje
žena, aby ji dala zaopatřiti; to byla
její první myšlenka při každé nemoci.
Po její smrti vyplnila tytéž povin
nosti k ní, jako k svému otci.“

„Svou divnou moudrosti zachová
vala nebeský pokoj v rodině, ačkoliv
nás bylo mnoho a různé povahy jsme
měli mezi sebou, zvláště když Kamil,
můj nejstarší syn, první čas po sňatku
u nás býval. Moje snacha byla velmi
úporná a chtěla ve všem hráti si na
paní, ale Anna Maria dovedla každého
šikovně držeti v jeho mezích a činila
to tak přívětivě, že mi to nelze vy
líčití. její způsoby měly nevýslovný
půvab, jenž mimoděk nutil učiniti
všecko, cokoli žádala pro svatý pokoj
a rodinu; nechal jsem ji ve všem
volnou ruku, vida, že mohu na'ni
úplně spoléhati.

„Byl-li někdo z nás roz-čilen, ne
pravila nic, ale čekala, až se uklidnil;
pak. žádala ho přívětivě k rozvaze a
napomínala dojemně k pokoře a
trpělivosti. Tyto malé výstupy bývaly
jednak řídké, protože moje manželka
byla tak opatrná, že hned s andělskou
tichosti pokoj zprostředkovávala, jak
mile nějaký svár povstal, zvláště mezi
její matk0u a její snachou. Uasto při
cházel jsem domů unaven, smuten a
rozladěn, ale hned mne uklidnila a
rozveselila svou přívětivosti. Zkrátka,
dovedla dobře mlčeti, ale ještě lépe
mluvíti, když bylo třeba.“

Tichou a dobrotivou byla i k slu
žebně, kterou občas potřebovala v
malé domácnosti; považovala ji za
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člena rodiny a jednala s ní jako se
sestrou. Pečovala stále o její blaho
jak tělesné, tak duchovní. Pobádala
jí k častému přijímání sv. svátostí a
nechávala jedině chodíti na mší sv.
a jiné pobožnosti. Stravu dávala jim
s obvyklou svou štědrosti a dávala
jim i drobné dary, aby je povzbuzo

vala. Onemocněla-li služka, pečovala,
aby dostala" potřebné jídlo, a proto
byla sama přítomna při jídle. Vyjma
nemoc, osobně jím sloužila při jídle
a nedopustila, by trpěly nedostatek.
Učila je též náboženství a chodila
s nimi na mši sv. a jiné pobožnosti.

(Pokrač.)

mů“

Různé

Z ředitelstva Apoštolátu modlitby.
Každému je známo, jaký cíl a účel
sleduje Apoštolát modlitby, království
sociální Srdce Ježíšova a to netoliko
u jednotlivých, ale u všech lidí. Utvo
řila se organisace rozsáhlá, která do
máhá se svátku „Sociálního Království
nejsv. Srdce ježišova“. Za tím účelem
obrátila se organisace na biskupy
celého světa s prosbou, aby vyprosili
tuto slavnost a neučinila tak nadarmo.
Žádost tato již schválena 341 kardi
naly, arcibisku y, biskupy a předsta
venými řádů. editel obrátil se v té
záležitostí na p. t. pana generála To
varyšstva Ledochowskiho, kterýv Římě
ujme se této věci. Kardinal Laurenti,
oznámil, že sv. Otec Pius X1. projevil
radost nad touto žádosti s přáním,
aby se brzo stalo skutkem, oč orga—
nisace prosila. At tedy jeden každý
ctitel nejsv. Srdce Páně pracuje pro
větší čest a slávu nejsv. Srdce Páně.
V Toulouse, 25. října 1923. Jos. Calot
S. J., gener. ředitel Apošt. modlitby.

Od nás. V jistém ústředním úřadě
v Praze intervenoval podle „Našince“
ruský uniatský kněz, aby spolupra
covníku jeho byl povolen příjezd do
republiky. jako odpověd dostal vy
hazov. Za několik dní bylo u téhož
úřadu opět intervenováno a tu tvrdil
referent intervenujícímu, že Vatikán za
hraniční úřad podvádí a že všeobecně
jsou známy snahy Vatikánu, které prý
se jeví vnásilnickém obrácení pravo
slavných v uniaty. „Našínec“ soudí,

zprávy.

že referent nejednal o své újmě, nýbrž
z vyšších rozkazů. — Máme za to,
že by „Našinec“ měl jmenovati refe
renta, který, jak se zdá, chce překo
nati ministra vnitra: tento obvinil
katolické biskupy ze lži, nejmenovaný
referent zase Vatikán z podvodu.

Rozmach řádového života v Ně
meckú. Za poslední čtyry leta bylo
v Německu zřízeno na 522 nových
klášterních domů. Z toho 122 muž
ských a 400 ženských. Na jesuíty při
padá 14 domů, benediktiny 5, fran
tíškány 16, misionáře Božského Srdce
Páně 4, kapuciny 8, obláty 12, redemp
toristy 6, salesiány a salvatoríány po
7. R. 1918 bylo v Německu činno
20 mužských řádů, r. 1922 již 30.
Konvertííů bylo v r. 1919: 7829, r.
1920: 9351, (roku 1914: 4484).

Málo bohoslovců. Na universitu
Karlovu v Praze dalo se zapsati v
zimním běhu 1923—24 7940 poslu
chačů, čítajíc v to i podané žádostí
za osvobození od kolejného. Z po
sluchačů je 36 bohoslovců, 3180 práv
níků, 2174 mediků, 1100 filosofů a
1450 posluchačů fakulty přírodově
decké. Zen bylo zapsáno 1320. Z toho
190 na právnické, 390 na lékařské,
220 na filosofické a 520 na přírodo
vědecké fakultě.

Rumunskozabralo majetek katol.
cirkve. Rumunsko zabralo majetek
katol. církve, klášterů a řádů i řecko
katolických ve výměře 511.473 jiter.
Za jedno jitro půdy nabízí vláda
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pul mi prenice, což neodpovídá ani čanadsky dl. (šlattíelder obrací se
3 proc. celkové hodnoty. Všechny fondy pastýřským listem proti záboru s po
charitativní,náboženské,jakožiškolské ukazem, že soukromý ;majetek ne
jsou záborem načisto zničeny. Biskup může být vyvlastněn bez náhrady.

Obětování denního úmyslu.
Pane ježíší Kristel Ve spojení s božským úmyslem, za kter'm Ty sám na

zemínejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. vátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonáni světa, obětují Tobě celý
dnešní den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv.
Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky,
všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou
za den, Lev Vlll. S. Congr. lndulg. 12.prosince 1885. Díec. kurenda brn. 1886 č. l 1).

Obzvláště Tí" je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
z a a poštolát laik ů a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na
tento měsíc a na tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane ježíší, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce! Srdce
ježíše &Marie! Zachraň církev, vlast naší a národ náš československý! O sladké
Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-lí se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.) '

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

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

Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!
Hesloapoštolské:Mužové a ženy pomáhejte šířiti království

Boží na zemi!
Úmysl v le d n u 1924: Pokoj Kristův v království Kristově

Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.
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PRÁVĚ VYŠLO! PRÁVĚ VYŠLO!

PÍSNĚ A KOLEDY VÁNOČNÍ
s přídavkem oblíbených písní rorátních (Z nebe posel vycházi a pod.)

III.ROZMNOŽENÉVYDÁNÍ.——
CENA Kč 3'—. PŘEROV 1923. STRAN 64.
VYDALARCIB. RADA IGNÁC ZAVŘEL, EM. DĚKANA FARÁŘ V PŘEROVĚ.
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O B 8 A H:

Nový pan arcibiskup v Olomouci, nejdůstojnější Pán Dr. Leop. Prečan. — Apoštolát laiků.
(Hlavní úmysl.) ——Vánoční úvaha. —Jesle, kazatelna osmera blahoslavenství. -- Učedník
Nejsvětějšího Srdce ježíšova. -- Z úvah o evangeliu. — Obrázky z katolických mlssíí. —

Bl. Anna Maria Taígi. -— Různé zprávy. — Obětování denního úmyslu.

Tiskem a svým nákladem vydává Občanská tiskárnágv—Brně. ——Za redakcí odpovídá Ludvlkllučkn


