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Skola Božského Srdce Páně,
časopis pro katolíky, zvláště pšáozbožné spolky a bratrstva.

P. Petr Hlobil v Rajhradě.
Na „Školu Božského Srdce Páně“ předplácí se narok 12 korun.

jednotlivá čísla prodávají se po K 140.
Administrace a expedice jest v Brně, Biskupská ulice číslo |.
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. apoštol ', vůdce lidn, pracovník a pracov
(Zasláno ) nice midšené až k mučednictví.yTito blaho

»Pěkný novoroční dárek! Všechny, kdo mají slnvenci jsou nám tak blízcí povoláním i do
zájem o obrodu křesťanského života v našem— bou! Žili Azu.horších poměrů než my, a jak po
národě, upozorňujeme na. knihu právě vyšlou = chopili své poslání!
„No vá. s větla“. Jsou to velmi poutavé Za novoroční dárek lze mimo to objednati
životopisy blahoslavenců z r. 1926. Podle' v témž_nakhúlntelství:
„Osservatore Romano“ zpracoval P. Alberti, , a) pro děti a. pro dospělé: „Když přišla, na
do tisku npmvilyavydaly sestrchposernč- svět Láskn“, 20 Kč. — „Květy nejsvětější
ného Početí Panny Marie v Přerově. Šířava. 7. Svátosti, 8 Kč. — „Po vůni tvých růží“, 12 Kč.

vv

Cena 12 Kč. b) pro dospělé: „Vrchol úcty k-Srdci Ježí
Dílko toto působí na čtenáře jako hřejivý - šovu“, 26 Kč. — „Dobrotn“, 3 Kč. — „Duše

paprsek ůtčchyn naděje. Apoštolští duchovní veškerého anoštolátu,“ 20 Kč." — „Duch sv.
správcové; světci podle vzoru svatého faráře . Terezie Ježíškovy“1,“20 Kč,"—- „Čeho po tobě
iai-ského, horlivé učitelky-světice & zároveň žádá. laický apoštolát“? l'iKč. „ " '
karitativní a. farní pomocnice, nadšení lnu-' c) pro jinochy a. dívky & projójich vycho
čedníci pro viru h Církev jsou zde důkazem, že “"“-“c'e—..l\'a rozcestí-“ 2.40 Kč
Prozřetelnost Boží v každé době posílá. své V tisknje M. Lekeiixg-Mnrketkn.Cr_—na20 Kč.

Naším předplatitelům a příznivcům!
Na začátku 42.. ročníku našeho časopisu ,',Školh' Božského Srdce Páně.“

chápeme se opět příležitosti, prosíce své čtenáře a příznivce, aby působili
ve svém okolí k největšímu rozšíření našeho časopisu. Vydavatelstvo věno
valo vše možné pro zvelebení Školy B. S. P. a nezřiká se ani dalších
obětí, jsouc sii vědomo, že' Škola B. S. P. je pilířem a'ochráncem našich ideí nábo—
ženských, jich pěstitelem a tvůrcem v našich českých katolických rodinách.
Používá každé příležitosti, nešetřicíinačních nákladů, aby pozvedlo časopis na
nejlepší úroveň, dalo široké naši veřejnosti tisk vyzbrojený po stránce redakční
cennými příspěvky nejpřednějších katol. spisovatelů a poskytlo tak čtenářstvu
možnost opatřiti si za levný peníz pramen ušlechtilé zábavy a věcného „po
učení. — Nestačí však k tomu pouze naše dobrá vůle ._asíla finanční: Nutno
také apelovati a obraceti se. na naši obec čtenářskou s prosbou o 'plné' po—
chopení našich snah. Ziskávejte nové odběratele a předplatitele, aby náš ča
sopis dostal se do rukou nejširší veřejnosti, neboť jen tak bude tomuto úkolu
plně pomoženo a cíle dosaženo. Každý jednotlivec, chopí-li se práce ve svém
okruhu, jest nám vřele vítán! Nuže, ruce k dílu a na shledanou v adm. části
Š.B. 8. P., kdež budeme výsledky letošních snad pilných jednotlivců uveřejňovati.

Toto však není jediným prostředkem k dosažení vytčeného cile! Přiná
šíme ještě jinou možnost prospěti po stránce hmotně vydávání časopisu, která
je spojena pro Vás s okamžitým úspěchem: V hospodářství i doma je mnohdy
leccos na prodej, hledáte prameny výhodné a příležitostné koupě, potřebujete
čeledína či služebnou, sháníte se _po zaměstnání, chcete oznámiti to či 'ono
—-tu zřizujeme pro Vás k tomuto účelu v letošním ročníku zvláštní rubriku



„,lnsertni oznamovatel“.
Tam uveřejnímeVám za mírný poplatek, sp 1at 11ý t řeb a v e z n ám kách
p ř e d e m, všecko, co potřebujete, hledáte neb nabízíte. Používejte hojně
této výhodné príležitosti a svým známým doporučte. Inserci v Drobném ozna-'
movateli, jak pro příštěbudeme rubriku tu označovati, účtujeme téměřzdarma:
První tučný řádek v délce 4 cm Kč 2.—, každý další řádek po Kč I —. Zde
možno uveřejňovati též dopisy pod libovolnou značkou, tyto budou adresátu
vydány neb doručeny proti úhradě porta per Kč 2.—. Při inserci celoroční
o větší ploše počítáme: I celou stranu (uveřejněno Izkrát) Kč 300.—, % strany
Kč 160.—, 1/4 strany Kč go.—, 1/„ strany Kč 50.——,1/„1 strany Kč 3o.—j'
jednotlivé uveřejnění inserce v těchto velikostech zvyšuje se o 50%, Nemeš
kejte a použijte při první příležitosti tohoto výhodného reklamního-prostředku
k hojnému odbytu svých tovarů a hosp. produktů. Platíte mnohdy draze
inserci neužitečnou v časopisech Vašemu cítění nepátelských, proč bj ste tedy
nemohli touto maličkostí podpořiti svůj casopis?

Přijmu misto jako kočí Hospodářské stroje. Blahopřání.
k hov. potahu neb krmič od Žací stroje, brány, pluhy, ' Milému místopředsedovi Ja
Nového roku. Jsem 4zletý, odstředivky, benzinové a roslavu Oplatkovi a. jeho
Svobodný, bezúhonný, znalý elektrické motory nejlevněji vyvolené MařenceŠkodová
všech praci i smnostat. vedeni. dodá. odborný závod k jejich sňatku hojné štěstí a.
Ctěné nabidky pod značkou - boží požehnání na životní
„Abstinent" poste restante J": Číhal ' Tišnova dráze do skonáni-l _
Starč u Třebíče. Vyžádejte 51 nabídky. Rapoiická. Omladina.

Naším čtenářům předplatitelům ,

pak zřizuje adm. Školy B. S. P. bezplatně rubriku ?

„Právní poradna“
Vyskytnou se v životě všelijaké příhody i nehody, kdy je nutno V\hledati
,svědomitého prá\ ního přítele. V této rubrice chceme svému čtenáři předběžně
poraditi a tak jej uchrániti přlp. ztrát nejen časových, nýbrž i finančních.
Máme k disposici své právníky, kteřl Vám poradí v „Právním rádci' bez
platně, svědomitě a nestranně. — Odpovědi na takové dotazy budeme uve-'
řejňovati zdarma pod určitou značkou Vždy v příštím čísle, nalehavější věci
vyřídíme ihned proti úhradě režijního poštovného ve výši Kč 5.—. Přiložte
ve známkách vždy k dotazu.

Tolik pro tentokráte na počátku nového ročníku a těšime se na hojnou
\“aši účast v našich podnicích, jež mají na zřeteli pouze blaho & prospěch
5\-_vch p_ředaplatitelů.

Na shledanou již v 2. čísle!
Administrace

Školy B. s. 1).
Brno, Starobrněnská ul. 19-21.

Telefon 2923.



„X O ©X“I!©!©

© Ponání _kupředplacení .
na nášekatolióké -měsičm'ky.

_ . ' -- ročník LXII., „xm p. Petr mam, opat 'q mm
. 8/6001.. B— S P., „ Rajhradě. Ročnc'Kč 12-_ na 12 mz. Phloha

ÚJI YSLY APOŠTOLATU MODLITB Y. Lin "ze.20 hal. celoročněKc 2:40.

Náš D ročník XXXVII., zdbavné-poučny'ebrdzkovy'čueopia,na:Umov, Ant. Šurdnek, lamp. ve Slatinicích. Předplatné ročně
Kč 12'—'.

- . . , zi.: ctitelů, Mariamkých, „apt/c“ XL'V', řídí
Kit/šly ivana/33766, R KristinLux,previewO S. B. v Rajhradě.

Předplatné Kč 10'— ročně.

v ; ročníkXLVII., vycházípo dobu školního roku
Anděl Strázny Předplaťtemýmdetempro zábavu,a poučení.Řídí

REm. Jlasdk,v latecheta, Brno. .Ročné ae předpldcí Kč 9'—. Na 10 výt_
1 nddan em. nebo 10 proc. deva.

!

El'ad/CG, ročníkXLV, vědeckárevue, řídí Dr. Pavel Vychodil,ročněKč 30-—

enannnnzískávejte nove' předplatitele, doporučujte a rozšiřujte je všude
a každému. Sami předplaťte!

Nemělo by býti katolické rodiny, kde by nebyl některý z uvedených zde
časopisů. Předplatné jat velice nízké, nejnižší z časopisů vůbec. a mělo
by býti příkazem každého uvédomělého katolíka, aby katolický tisk pod

poroval, jej rozšiřoval & pro něj agitoval.

©

kamž veškerédotazy a. objednávkyřiďte. :

©X©©..

L d 12 ' d budeopětněvnejbližšídoběna shladč.ur S & V0 a ObiednávhyiižnynípříiímáObčanská
tiskárna v Brně, Starobrněsha' 19-21.

Redakce a administrače naších časopisů :

Občanská tiskárna, Brno, Starobrněnská ulice čís 19-21,

Tlskem a svým nákl. vydává Ubóanska tiskárna, Brno. — Za redakci odpovida Ludvlk kuta.



SKOLA
BOŽSKÉHO SRDCE PANE.

Časopis pro zbožné spolky a bratrstva mezi Cechoslovany.
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S povolením duchovní vrchnosti pořádá

P. PETR HLOBIL,
benediktin raihradský.

ROČNÍK ŠEDESÁTÝ DRUHÝ.

V BRNĚ 1928.

Tiskem &nákladem Občanské tiskárny v' Brně. Starobrněnkká č. 19-21.
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O Srdce Ježíše, fy šípy lásky svojí jen hojně vysilej sem do rodiny svojí, at sluhů Tvých
se stráví jimi hruď, Ty Srdce Páně, naší láskou buď !

Aby po dosažení míru národ čínský ke
Kristu se obrátil.

(Hlavní úmysl.)

Jak velice sv. Otci Piu XI. záleží
na misiích, na rozšíření církve 'Kri
stovy po všem světě, toho důkazem
jsou všechny úmysly na tento rok
ustanovené a jím samým požehnané.
Začíná úmyslem za obrácení čínského
národa, který trvá dosud v temno
tách pohanských až na ten nepatrný
počet katol. křesťanů, kteří však mizí
v tom moři lidu pohanského. A cc
by se mohlo dobrého očekávat pro
čest' a slávu Boží, kdyby tato roz
sáhlá země stala se křesťanskou!
Podle obyvatelstva je to největší říše
na světě. Lid čínský jest vůbec pra
covitý, střízlivý a úcty hodný. Bohu
„žel, že náboženství katolické jen po
malu se tam šíří, protože velmi často
vypukla veliká pronásledování kře
st'anů se strany pohanské. A co mu—
čeníků bylo v těchto pronásledová
ních! Můžeme říci, že krev mučeníků
byla semenem křesťanů. V 19. sto
letí pokračovalo pokřesťanění v Číně
velmi pomalu vzdor všem pracím
a námahám misionářů. Ale v roce
1907 bylo již asi 1 milion katolíků,
kdežto v roce 1850 bylo jich jen 300
tisíc. Dnes počítá. církev katolická
již asi 3 miliony katolíků. Bohužel

přicházejí smutné zprávy z různých
okrsků, jak od nepřátel podněcované
houfy spodiny lidu boří a ničí kato
lické kostely a školy a pronásledují
naše misionáře jako cizince. Věrní
katolíci musí utíkati & skrývati se
před 11kr u tný mi pronásledovateli.
Mnozí z křesťanů se neosvědčili, ale
hrozbami a týráním donuceni odpadli
od víry a museli se dáti ke komuni
stickým spolkům. Než celkem lid čín
ský nedává se strhnouti k bouřím
povstalců. Velikou radost způsobil sv.
Otec Pius XI. čínskému národu tím,
že dne 28. října 1926 vysvětil v Římě
6 čínských kněží na biskupy, kteří
byli po návratu svém v Číně s veli
kou slávou uvítáni. Tímto posvěce
ním domorodých kněží na biskupy
získá církev katolická velmi mnoho
a dá Bůh, že nyní se bude rychlej
rozšiřovat království Kristovo v rozi
sáhlé říši čínské. K tomu též přispěje
mnoho benediktinské universita nově
v Číně založená, která bude vysílat
nové apoštoly ku šíření učení Kri
stova. Jeden z nově posvěcených bí
skupů. Josef Hon, když se vrátil z Ř
ma do vlasti, vysvětil tam na biskupa
francouzského kněze Ondřeje Defe



bura. Též našeho národa kněz P. Ze
man velice zdárně "působí“ v jižní
Gině, jak nám dopisoval o tamních
poměrech. Nyní již se nedivíme, že
Sv. Otec Pius Xl. ustanovil a pože
hnal pro tento měsíc úmysl, aby po
dosažení míru čínský národ ke Kristu
se obrátil, čímž by církev katolická
nesmírně. mnoho získala. Poslechněme

A. M. Kadlčákooá:

ČLOVĚKA
Pod bělostným sněhem
dřímá celý kraj,
sní a očekává,
až zas přijde máj.

Vše spi sladkým spánkem,
všude zříš jen sníh,
zdá se mi o květech

Vesny zářivých.

vyzvání _sv. Otce a mod_leme se na
tento úmysl, aby nejsv. Srdce Ježíšovo
smílovalo se nad těmi miliony duší
nesmrtelných, aby dopřálo míru, že
hnalo pracím našich misionářů a vzbu
dilo mnoho štědrých dobrodinců čín
ským misiím. ()bětujme na ten úmysl
mše sv., sv. přijímání, naše denní prá
ce, utrpení a vroucně modlitby.

PŘÍRODA
Příroda spí v zimě
zmdlena po práci,
na jaře se Opět
k žití navrací.

Ve svém žití člověk

jedno jaro má ——
mládí ——to zpět nejde,
hrol) jej objímá!

Srdce ježíšovo — žádost pahorků věčných.
Pobožnost prvního pátku.

Výklad litanie k neisve'tě'šimu Srdci Páně.
Napsal Msgr. Dr. Rudolf Zha'něl.

(Dokončtní ?. minulého ročníku.)

Překlady a. výklady/.

Požehnání nad Josefem bylo, jako
celá kniha Genesis, původněMojžišem
zaznamenáno jazykem hebrejským,
kterým pronesl je též patriarcha .la—
kob. Během však 'nesčíslnýeh staletí,
kdy svatá kniha ta byla opisována,
vloudily se do těchto míst některé
písařské chyby, jež činí smysl slov,
které beztoho jsou, jako všechna pro
roctví, dosti obtížná ku porozumění,
nejasným. Spisovatelé a vykladáči cír

kevní snaží se poněkud přiblížiti se
k textu původnímu tím, že srovnávají
tyto verše s nejstaršími překlady,
pořízenými již v dobách před Kristem,
tak hlavně s řeckým překladem Septu
aginta (LXX), t. j. sedmdesát, který
byl „sedmdesáti“ učenci, znalými he.
brejštiny a řečtiny, pořízen asi ve
II. století před Kristem v Alexandrii
v Egyptě. Aby soudná čtenářka a
čtenář poznali obtíže řádného výkladu
a odůvodněnost církevního rozkazu.
že máme čísti jenom vydáni Pisem



Sv. schválená a opatřená dobrým
výkladem, udávají tu některé pře
klady místa tohoto, totiž Genesis
hlavy 49, verše 22—26. '

Vulgáta, t. j. latinský překlad sv.
.leronyma ze IV. století po Kr., který
byl sněmem Tridentským prohlášen
za authentický čili shodující se v pod

, statě s původním textem hebrejským,
překládá dle vydání vytištěného s ap
probací Bamberského biskupa Mar
quarda Šebestiána v Norimberku u
Endtera roku 1643 takto:

„22. Filius accrescens Joseph, filius
accrescens et -decorus aspectu: filiae
discurrerunt super rnurum. 23. Sed
exasperaverunt eum, et jurgati sunt,
invideruntque illi habentes jacula.
24. Sedit in fort-i arcus ejus, et dis
soluta sunt vincula brachiorum et
manuum illius per manus potentis
Jacob: inde pastor egressus est lapis
Israel. 25. Deus patris tui erit adjutor
tuus et Omnipotens benedicet tibi
benedictionibus coeli desuper, bene
dictionibus abyssi jacentis deorsum.
26. Benedictiones patris tui confor—
tatae sunt benedictionibus patrum
ejus: donec veniret desiderium mon
tium aeternorum: fiant in capite Jo
seph, et in vertice 1Nazaraei inter
fratres suos!“

Z českých překladů budiž — jako
jeden ze starších —- uveden napřed
překlad Bible kralické,pořízený český
mi bratry v letech 1572—1593v Kra
licich (dle vydání britické společnosti,
tištěný u Adolfa Holzhausena ve
Vídni podle kralického textu z roku
1613, dle nadpisu vydáno „V Praze
1912): „,22. Ratolest rostoucí Jozef,
ratolest rostoucí podle studnice: ra
tolesti vycházely nad zeď. 23. Ačkoliv
hořkosti naplnili jej, a stříleli na
něj, &tajně v nenávisti měli ho střelci:
2—1.však zůstalo v síle lučiště jeho,
a zsílila se ramena rukou jeho z rukou
mocného Jákobova; odkudž byl pas
týř a kámen Israelův; 25. Od silného
Boha, jemuž sloužil otec tvůj', kterýž
spomáhá tobě, a od všemohoucího,
kterýž požehná tobě požehnáními

nebeskými s hůry, poželmáními pro
pasti ležící hluboko. Požehnání otce
tvého silnější budou nad požehnání
předků mých, až ke končinám pahrbků
věčných: budou nad hlavou Jozefe
vou, a na vrchu hlavy Nazarejského
mezi bratřími jeho.“

Překlad Faustýna Procházky, vy
daný v Praze roku 1804 ——dle něhož
později otisklo Dědictví Svatojánské
bibli švabachem roku 1857 a latinskou
roku 1889 ——přikloňuje se k bibli
kralické: „22. Syn rostoucí Josef,
syn rostoucí a krásného vzezření:
dcery běhaly po zdi. 23. Ale roz
hněvali ho, a vadili se, a záviděli
mu mající střely. 24. Avšak ZpOleth
na silném lučiště jeho, a rozvázání
jsou svazkové ramen i rukou jeho
skrze ruce mocného Boha Jakobova:
odtud pastýř vyšel, kámen Israelův.
25. Bůh otce tvého bude spomocník
tvůj, a všemohoucí požehná tobě po
žehnáními nebeskými shůry, požehná
ními propasti ležící dole .. . 26. Po
žehnání otce tvého zmocnila se po
žehnáními otců jeho: dokudž nepřijde
žádost pahrbků věčných: buďtež požeh
nání ta nad hlavou Josefovou a na
vrchu Nazarejského mezi bratřími
jehel.“

Nejnovější překlad, pořízený roku
1917 prof. drem Hejčlcm dle obecného
znění latinského se stálým kritickým
zřetelem k původním textům, vydaný
nákladem Dědictví Svatojanského v
Praze, liší se v mnohém od překlad ův
uvedených; překladatel dr. Jan Hejč-l
nazývá „Požehnání Jakubovo“ vzác—
nou básní nehynoucí ceny, již bychom
nejvhodnéji pojmenovali „Závětí Ja
kubovou“. Patriarcha, když byl po
žehnal 10 svým synům, přichází k Jo
sefovi se slovy:
„22. Plodným odnožem jest Josef, .
plodným odnožem a krásného vze

zření;
jeho ratolesti se rozbíhají po zdi.“

Výklad: Josef jest odnožem vzatým
z Jakuba, poněvadž jest jeho synem.
Jasněji zní hebrejský text: Ovocný
stromek jest Josef -—ovocný stromek



u pramene ——'-jehoratolesti přerůstají
zeď.“

Pojem plodnosti naráží na význam
slova Josef. _- St-aří překladatelé
latinští překládali: „O synu můj, Jo
sefe, jsi tak krásný, že s hradeb,
s věží a s oken hledí celý zástup
egyptských žen.“ ——Novější kritiko
vé, poukazujice k Deuteronomiu V. kn.
Mojž. 33, 17, kde se přirovnává Josef
k býku, a upozorňujíce, že v celém
tomto požehnání Jakubově se nepři
rovnávají synové jeho k rostlinám,
nýbrž ke zvířatům, znovuzřizují he
brejské znění a překládají: „Josef
jest býkem u pramene, (kde jest
více pastvy, 'než jinde);ve stopách
jeho vystupují, aby na něho číhali,“
-—čímž nabývají vítané Spojky s ná
sledujícím. (Poznámka. Přirovnání s
býkem nemá v sobě ničeho hanlivého;
myslí se tu pouZe na 'nezdolnou sílu
a bujarost.)

23. „Dráždí ho, roztrpčují
a závidí mu lučištníci“

Výklad: Jako záviděli bratří Jose
fovi, tak budou různí nepřátelé (lu
čištníci) závid'ěti jeho potomstvu (kme
nu Efraimovu a Manassovu), budou
proti němu bojovati, ale marně!

24. „Avšak neochvějně trvá jeho luk,
pouta rukou i ramen jeho rozvázala
ruka Silného Jakobova;
odtud stal se pastýřem a skalou

Israelovouš“

Výklad: V těchto bojích bude po
tomstvo Josefovo vítěziti. _— Silný
Jakobův jest Bůh Hospodin. _- Jako
Hospodin rozvázal na rukách pouta
Josefova v Egyptě, tak bude bdíti
nad jeho potomstvem, aby mělo
vždyckyr volné, svobodné ruce pro
luk a střely. Poněvadž Bůh Josefa
takto vedl, stal se pastýřem, t. j.
živitelem, _—a skalou, t. j. ochranou
Israelovou, svého otce totiž a celé
rodiny.
25. „Bůh otce tvého bude tvým

pomocníkem,
& Všemohoueí bude ti žehnati

'Jestit na východě

hojným požehnáním s nebe shora,
hojným požehnáním hlubin odpočí

vajících dole.“
Výklad: Požehnáním shora jest déšť

a rosa, požehnáním hlubin četné pra
meny v území potomstva Josefova.

voda vůbec a
pramenitá velikou vzácností, jíž si
dlužno vážiti nade vše; kde jich není,
nastává smutná poušť!
26. „Toto požehnání otce tvého bude

větši,
než požehnání otcův jeho,
dokud nevzejdou vzácné plody pra

věkých pahorků.
Tato požehnání sneste se na hlavu

Josefovu,
na témě toho, jenž jest knížetem

mezi bratry!“
Výklad: Josefovi dostává se hojněj

šiho požehnání od Jakuba, než se
dostalo jemu od Izáka a Abrahama. —
Pahorky pravěkými máme rozuměti
pahorky Palestiny. Požehnání, které
tyto pahorky přinášeti budou po
tomstvu Josefovu (role, pastviny, stro
my atd.), jsou obrazy šťastných dob
messiášských, podobně jako sliboval
před tím Jakub synovi Judovi hojnost
rév a vína. Zapletal upravuje hebrej
ské znění a překládá: „Požehnání
odvěkých hor, ——co mají nejvzácněj
šího prastaré hory -—to přijď na hlavu
Josefovui“

Aby čtenářce a čtenáři ozřejmil
rozdíl ještě jiných překladů, stůjtež
tu ještě tři německé překlady!

V překladu Frant. Rosalina ——vy
daném s approbací vídeňského kardi
nála Migazzi roku 1784 ——čteme:
„22. Joseph ist ein wachs'endes Kind,
und schon anzusehen: die Tóchter
liefen auf den Mauern herum ihn
zu sehen. 23. Die jenigen aber, welche
Pfeile trugen, haben „ihn erbittert,
mit ihm gezankt und ihn beneidet;
24. Doch ist sein Bogen in der Stárke
geblieben, und die Bande seiner Arme
und seiner Hánde sind durch die Hand
des Máchtigen in Jakob aufgelóst
werden, also dass er von dannen als



ein Hirt und. als cin Stein Israols
ausgegangen. 25. her Gott deines
Vaters wird dein llelfer sein, und der
Allmžíchtige wird dich mit dem Segen
des Himmels von oben herab segnen,
auch mit dem Segen des Abgrundes
von unten her. 26. Der Segen deines
Vaters durch den Segen seiner Vor
fahren gestárket; er wird auf Josephs
Haupt kommen, und auf die Scheitel
desjenigen, welcher unter seinen Brú
dern ein Nazaráer ist-, bis das Ver
langen der ewigen Hůgel komme.“

Svatou Apoštolskou Stolicí v Římě
schválený německý překlad dra Josefa
z Allioli dle výtisku Pustetova v Řezně
zní: 22. „Ein Zuwachs ist der Sohn
Joseph, ein zuwachsender Sohn und
lieblichen Anblickes: die Tóchter liefen
auf der Mauer herum. 23. Aber sie
orbitterten ihn und haderten und
neideten ihn, die Bogenschůtzen (d. i.
seine Brůder). 24. Doch ruhte sein
Bogen auf dem Starken, seiner Armc
und Hánde Fesseln lósten sich durch
Jakobs Máchtigen. So gieng der Hirt
hervor, der Grundstein lsraels. 25. Der
Gott deines Vaters wird dein Helfer
sein. Der Allmáchtige wird dich seg
nen, mit dem Segen des Himmels
von oben, mit dem Segen der Tiefe
von unten. 26. Der Segen deines Vaters
wird ííbertreffen den Segen deiner
Vater, bis da kommt das Verlangen
der ewigen Hůgel. Er komme uber
Josefs Haupt und uber den Scheitel
des Nazaráers unter seinen Brildernl“

Nejnovější lidový výklad Písem Sv.
jak vydává je nyní knihovní spolek
sv.- Josefa v Celovci od Josefa Lind
nera S. J., překládá požehnání Jaku
bovo veršem podobně jako dr. Jan
Hejčl:

22. „Am Quell ein Fruohtbaum Josef,
Die Mauer auf sich rankend!

23. Es setzt ihm zu mit Pfeilen,
Stellt nach die Schar der Schůtzen;

24. Doch stets-bleibt straff sein Bogen,
Gelenk dieKraft der Hánde;
Weil ihm der Starke Jakobs,
der Felsen Israels hilft.

725. Dir steh' dos Vaters Gott hei,
Dich scgnc der Allmácht'gc,
Mit Himmelstau von oben;
Mit Flut der Tiefen unten.'
26. Der Segen deines Vaters
Sei mehr als ewfger Berge,
Der Urzeithůgel Fůlle!
Auf Josofs Haupt er kommc,
Auf des Fůrsten Scheit-ell“

Různé tyto překlady snad poučily
nás, jak nesnadno bývá někdy vy
stihnouti & vypátrati vlastní smysl
Písem svatých. Celkem dávají sice
všechny různé tyto texty tentýž smysl,
ale přece líší se v jednotlivostech, ně
kterých významech a podrobnostech.
Proto stará se moudře naše církev
katolická, aby věřící její ve výkladu
Písem nepobloudili, žádajíc,by nebyl
vydáván žádný překlad bez schválení
duchovní vrchnosti!

Krátký obsah požehnání Josefova
jest asi tento:

Pronášejc požehnání nad Josefem,
jest patriarcha podobně dojat, jako
když před chvilkou žehnal Judovi.
Pro hojné potomstvo — jež bylo
ve. starověku považováno za největší
chloubu a slávu -—přirovnává Josefa
k ovocnému stromu, který roste u pra
mene, proto výborně se daří a ra—
tolesti jeho vyvíjejí se velmi slibně
v ochranném stínu zdí. Pak vzpomíná
Jakub nástrah a nepřátelství, kterými
pronásledovali bratří “Josefa. Podobné
útisky hrozí i jeho potomkům. Ale
jako Josef, tak i jeho synové pře
mohou je všechny šťastně, nebot Bůh
jest jejich mocným pomocníkem (tak
zní smysl verše 24. dle originálu
hebrejského). Toto požehnání a tuto
pomoc nebes svolává umírající patri
archa na milého syna Rachelina a
všechno potomstvo jeho; bude pak
se jeviti v tom, že budou bydliti
v kraji oplývajícím vláhou & vším
požehnáním zemským. Z plna srdce
přeje si- stařec, aby požehnání jeho
bylo ještě mocnějšim, než byla všechna
požehnání, která udíleli otcové a před
kové jeho: aby trvalo a množ'ilo se,



dokud neprijde ten, který jesl očeká
váním všech národův, žádostí pahrbků
věčných, totiž zaslíbený Messiáš a
Vykupitel . . .

Žádost pahorků věčných.
Latinské znění zbožného našeho

vzdechu, který je předmětem celé
této naší dlouhé úvahy: „Cor JESU,
desiderium collium aeternorum, mise
rere nobisl“-— je zjevně vzato z la
tinského překladu Písem od sv. Jero
nýma čili z Vulgáty. — Do naší řeči
české je toto vzývání, řeloženo do
slovně: „SRDCE JEŽI OVO, žádosti
pahorků věčných, smiluj se nad námi! *
——Německé překlady mají sice též
doslovně „Verlangen der ewigen Hů
gel“, než čteme též v některých
duchovní vrchností schválených vol
nější význam: „Sehnsucht der ganzen
Schépfung“, t. j. „Touha veškerého
stvoření“. Překlad tento je dojista
srozumitelnější, než překlad doslovný
„Žádost pahorků věčných“, který
ovšem nutno blíže vyložiti. Objasnivše
si v předešlém souvislost tohoto rčení
v textu biblickém, můžeme nyní za
číti s výkladem slovným.

Slova „žádost pahorků věčných“
jsou dojista slova prorocká, vztahující
se na Messiáše, jsouce parallelou ke
známějším nám slovům verše 10.
v téže kapitole 49., kde mluví Jakub
ve svém vidění 0 žezle, které nebude
odňato od Judy, dokud nepřijde ten,
„jenž bude očekáváním národův“.

Slovo „žádost“ anebo „očekávání“
jsou obvyklá rčení, skoro jako stereo
typická, kdykoliv se mluví o příštím
Vykupitelově. Tak praví v témže
požehnání Jakub synu Danovi (Genes.
49, 18): „Spásu Tvoji očekávám,
Hospodinel“ V knize proroka Aggáea
čteme podobně (2, 8): „Otřesu všemi
národy a přijde Žádoucí všem náro
dům.“ Básnický vyjadřuje tuto „žá
dost“, touhu a „očekávání“ „prorok
lsaiáš slovy, nám'všeobecně známými
ze zpěvů ROBATE (Isai. 45, S):
„Rosu dejte, nebesa, shůry, mraky
deštěte Spravedlivcel Otevři _se země

1

a vypni-. Spasitele, a spolu vzejd
spravedlnosti“ —- Vždyť- byl příští
Spasitel Israelitům „Otcem budou
cích věkův“ (Isai. 9, 6). Ano, dokonce
i všechno ostatní nerozumné stvoření,
všichni tvorové bez rozdílu, touží,
horoucně při tom vzdychajíce, po
spasení, jak názorně předvádí nám
to svatý Pavel v epištole k Římanům
(8, 19-—22): „Vždyť i tvorstvo očekává
s toužebností zjevení synů Božích.
Neboť- marnosti bylo poddáno tvor
stvo, nikoli dobrovolně, nýbrž pro
toho, jenž je poddal s nadějí, že i tvor
stvo bude osvobozeno od porob po
rušení ve svobodu slávy synů Božích.
Víme zajisté, že veškeré tvorstvo
spolu stená a trpí bolest až dosavad;
& nejenom ono, nýbrž i myl“ Není
tedy ani nejmenší pochyby, že slovo
„žádost“ v našem zbožném vzdechu
značí nejvroucnější touhu po Spa
siteli & tedy i po jeho nejsvětějším
Srdci. On i jeho nejsvětější Srdce
jsou nejprvnějším předmětem touhy
srdcí lidských hned od počátků, když
byl Vykupitel zaslíben.

„Pahorků věčných“. ——Co jest
rozuměti těmito slovy? ——Podobným
tajuplným způsobem mluvili proroci
i lid israelský rádi o vrších, pahorcích
a horách, jakož vůbec orientál si libuje
ve rčeních obrazných.

Tak čteme u prorokův častěji o
„pahorcích věčných“, když vykládají
o tajuplné hoře Boží, jež se bude
zvedati nade všechny vrchy, takže
tyto budou jejím základem. Tak dí
Isaiáš 2, 2: „V posledních dnech
zpevněna bude hora domu HOSpo
dinova; bude nejvyšším vrcholem hor
-stev, vyvýšená nad pahorky! Prouditi
bude k ní každý národ, hrnouti se
mnoho kmenů, & řeknou: Pojďte a
vystupme na horu Páněl“ Souhlasně
s tímto evangelistou Starého Zákona
píše téměř doslovně totéž prorok Mi
cheáš 4, 1: „V poslední dny Zpevněna
bude hora domu Hospodinova; bude
nejvyšším vrcholem horstev, vyvýšená
nad pahorky. Prouditi _budou k ní
národové, pohrne se mnoho kmenů;



řeknou: Pojd'lv \\ v_vslupme na horu
l'áněl“ „Heiu domu HOSpodinova“
mužeme zcela sprá\ ně \-'\kládatí jako
.,město na hoře postavene“, t. j.
hírkev Kristmu.

K horám, a to k horám Jeruzalem
ským, pohlížel toužebně lid st.-aro
zákonní a volal: „Pozdvihuji oči své
k horám, odkud přijde mi pomoc.
(Žalm 120, t.) Žalm tento b\l ve
Starém ?ákoně žalmem poutním, který
pěli Židé, putujíce o slavnostech do
Jerusalema. Hleděli tedy k posvátné
hoře Moria, na které před věky pra
otec jejich byl zkoušen obětí syna
svého Izáka, důvěřuje ve slovo Boží,
jemu zaslíbené, a věda, že může
Hospodin i mrtvého syna jeho opět
přivésti k životu, jak krásně to \\—
kládá svatý Pavel Židům (11, 17—7-19):
„Věrou Abraham obětmal lzáka, jsa
zkoušen, a obětoval to jednorozence,
on, jenž byl obdržel zaslíbení, k.němuž
bylo řečeno:V lzákovibude ti nazváno
potomstvo; povážilť, že“Bůh jest mc
cen i z mrtvých vzkřísiti; proto ho
obdržel i jako předobrazl“ Tam stál
za Davida stánek Hospodinův, který
byl vlastně jenom Ohradou nejvzácněj
ší svátostiný starozákonní, totiž archy
úmluvy. Tam konečně postavil Ša
lomoun \elikolepý chrám Hospodi
nův. Proto pokládal pravověrný Israe—
lita pahorkya vrchy Jeruzalemské
za nejposvátnější, nebot" viděl \ ních
záruku, že Splní Bůh toužebnou žádost
jejich o příštím králmství \lessián
ském. Posvátnou horu tu i s chrámem
milovalo též nejsvětější Srdce Ježí
šovo, jak dojemně líčí nám evangeli-_
sté, vypravujíce i o trpkých slzách,
jež prelil Ježíš, vzpomínaje, že Krásný
nádherný chrám Hospodinův je pro
zatvrzelost lidu určen k hrozné zkáze!
Nam křesťanům jsou jiné horý po
svátnými; jsou to Golgota a hora
Olivetská; Golgota jako jeviště pře
bolestné výkupitelské smrti Pána na
šeho Ježíše Krista, hora Olivetská
jakožto svědek Jeho slavného nanebe
vstoupení.

Než ještě další význam má slovo

“1

pahorek \“ naši-m smyslný Hory jsmn
jakoby pevnou kostrou celého světa,
proto můžeme tu mysliti na Spasitele
a jeho nejsvětější Šrdee, za kterým
se nese touha celého S\ěta. Ba ještě
jiným způsobem lze výložiti obrazně
slovo to: výšinami lidského pokeleri
jsou lidé zvláště vyníkající, tedy patri
archové, spravedliví a svalí.

Dle 'výkladů těchto má zbožné vzý
vání: „SRDCE Ježíšovo, žádost pa
horků věčných“ význam hluboký a
rozsáhlý. Volajíce tak vyznáváme, že
nejsvětější Srdce Ježíšovo je před
mětem touhy velmi \reucí, a to
touží po něm nebe i zeme, patri
archové a všichni Spravedlhí od po
čátku světa až dokonce.

Smituj se nad námi!

líc knihám Starého Zákona patří
též kniha Tobiášova, \'ýkládající osu
dy rodin\r Tobiášový v zajetí assyr
ském. Výpravuje se tam o cestě,
kterou podnikl mladý Tobiáš v pru
\odě anděla Rafaela do vzdáleného
Ragues. Na cestě této zadržel se déle,
než očekával; proto i rodiče byli doma
o něj velice starostlivi. „Proč asi
mešká můj syn a co ho tam zdržuje?“
Tak tázal se otec doma. „Umřel
snad Gabel a není nikoho, kdo by
mu vrátil peníze?“ ] počal se rmoutiti
a s ním i manželka jeho Anna; oba
se dali do pláče, protože v ustanovený
den nevrátil se k nim syn. Matka
jeho plakala usedavým pláčem a říkala:
„Běda, běda mně, synu můj! Proč
jsme tě pustili na cestu, světlo svých
očí, oporu svého stáří, potěchu svého
života, naději svého potomstva? Mají
ce všecko v tobě jediném, neměli“
jsme tě od sebe pustitil“ Tobiáš jí
však říkal: „Mlč a nermut' se, náš
syn je zdráv; muž, s kterým jsme
jej poslali, je zcela Spolehlivýl“ Ona
vsak nemohla se žádným způsobem
upokojiti, ale každodenně vybíhala,
rozhlédala se kolem a obcházela
všecky cesty, kterými se domnívala,
že by mohl přijíti, ab\r možno-li,



zdaleka ho uzřele, až se bude vraceti
(Tob. 10, 1—7). Nemohouc touhou
po synu vzdáleném doma to vydržeti,
chodívala denně na nedaleký pahorek,
odkud bylo daleko viděti (Tob. 11, 5).
Jak se zaradovala, když konečně
jednoho dne spatřila v dáli dva cestu
jící a v_jednom z nich poznala milého
svého syna? Hned vstala a běžela
domů, aby zvěstovala tu radost svému
osleplému muži; vstupujíc do dveří,
volala již na něho: „Hle, syn tvůj
přichází!“

K této touhou nyjící matce při
rovnáme dle zbožného vzdechu litanie
k nejsvětějšímu SRDCI Páně veškeré
lidstvo před zjevením se tohoto
SRDCE. Se všech pahorků, vichů,
hor a kepcův, které jsou od pravěků,

A. M. K.:

kdy zakládal Všemohoucí tuto zemí,
které viděly kolem sebe putovati nc
sčetná pokolení lidská, se všech nich
vyhlíželo- lidstvo, toužící po spasení,
do budoucnosti & volalo: „Nebesa,
deštěte nám Spravedlivého, země, vy
dej nám HO!“ Tato toužebná prosba
je dokladem, kterak veškero lidstvo
uznávalo potřebu vykoupení. A po
dobně máme i my všichni toužiti,
dychtiti, žádat-i, vynasnažiti se o své
spasení, výrazem pak nitra, toužícího
po upřímném tom Spojení, nyjícího
láskou k Bohu a Ježíši, jest upřímný
vzdech:

„Nejsvětější SRDCE Ježíšovo,
-— Žádosti pahorků věčných
SMÍLUJ SE NAD NÁMI!

NOVOROČNL
Nový roku, budiž vítán
v milé naší vlasti,
náplň lidem srdce láskou
a radostnou slastí.

Přinés mír a požehnání
do každičké chatky,
zlobu a vše, co nám škodí,
odeháněj Zpátky!

Osvit rozum našich vůdců
pro pravdu a lásku,
nedej, aby bez příčiny
zem dávaly v sázku.

Zabraň všemu, co nás tísni
v naší vlasti milé,
o to tebe, milyr Bože,
prosím této chvíle!

Nic proti Bohu, vše s Bohem!
Novoroční úvaha, Píše Ignát Zha'něl.

Není vhodnějšího okamžiku pro du
chovní život, jako počátek nového
období v našem životě, nový občanský
rok. Každý, kdo dbá o pořádek,
má již uchystánu pro tento den
bilanci. Přesně si vypočetl, jak jeho
obchod, závod, dům prospěl, pokročil
vpřed. Má již hotovou inventuru,
účty; tato dlouhá, namáhavá, lopotná
práce ukončena. Má přehled přes celýr

uplynulý rok, dělá plány pro nové
a další roční období. Co se dělá v obec
ném životě, nutno též provésti v živo
tě duchovním. Správně napomíná nás
moudry Kempensky: „Není vhodnější
doby pro dobrá předsevzetí nad velké
svátky.“ Nový rok jest jistě takovým
důležitým dnem. Chceme si tedy dnes
umíniti a toto předsevzetí chceme
také provésti: Vše naše jednáni, myšle



ni zařídíme tím způsobem, že se nikdy
neproviníme proti Bohu, vždy a ve
všem chceme po celý počínající nový
rok a po všechna následující leta,
dokud nám dopřeje Bůh'život, jednati
s Bohem.

1. Nikdy proti Bohu. Kdy
bychom vykonali duševní bilanci a
inventuru nyní na počátku nového
roku, přesvědčili bychom se bohužel
ke své hanbě a bolesti, že jsme často
jednali a vzbouřili se proti Bohu,
našemu největšímu dobrodinci. O mno
hém, ba snad o každém z nás bylo by
možno užíti slov: „Vztáhl ruku svou
preti Bohu, proti Všemohoucímu opo
vážlivě.“ Job 15, 25. Není asi nikoho
mezi námi, kdo by se neprohřešoval
někdy až příliš často, zbytečně i své
volně proti Bohu. Zle s námi, byla-li
tato neposlušnost a vzpoura hříchem
těžkým, kterým jsme ztratili milost
Boží a všechny zásluhy svých dobrých
skutků a sami sobě učinili údělem
peklo, věčný trest. Jestli jsme se
dopustili toliko lehkých hříchů, za
mezili jsme si další rozmnožení i při
stup milosti Boží, stali jsme se'v dob
rém liknavějšími, nedbanlivějšími a
ochotnějšimi ke zlému.

Velká je tato ztráta milosti, větší,
hroznější než kdyby někdo vyhořel
& pozbyl takto všechen svůj vezdejší
majetek, je větší, než kdyby krupobití
zničilo někomu všechnu úrodu na
polích a v zahradách, kdyby se něko
mu potopily jeho obchodní lodi, které
mu měly dovézti zboží z cizích zá
mořských krajin, kdyby někdo smrtí
pozbyl svých miláčků, děti, o nichž
myslil, že bez nich nemůže býti živ.
Všechny statky, všechno dobro po—
zemské není nic oproti milosti a
přátelství Božímu. Abychom si aspoň
poněkud uvědomili, jaký poklad je
milost Boží, užijme následujících srov
nání: Ničím není maličký prášek oproti
obrovskému velikánu alpskému, který
ční několik tisíc metrů vysoko k ne
besům,'ničím není malý úlomek oby
čejného skla oproti velkému skvěle
zářícímu diamantu, maličká muška

oproti slonu, hrst hlíny oproti zlaté
nádobě. Nic nejsou pozemské i nej
větší statky a dobra oproti milosti
Boží!

Jaká neskonalá dobrodiní prokázal
nám Bůh v právě uplynulém roce!
Nepomyslíme-li na nic jiného, uchoval
nás na životě, kdežto nesčetný počet
jiných, mladších, než jsme my, k sobě
povolal a odvolal z tohoto slzavého
údolí. Kdyby byl nás zavola'l Pán,
byli jsme dobře připraveni, byla by se
stala věčná blaženost naším údělem?
Proto si umiňmc, že nyní bude naše
všechno úsilí obráceno k tomu, aby
chom se neprohřešili proti nejvýš
dobrotivému, štědrému dárci, našemu
milému Pánu Bohu, který je však
zároveň nejvýše spravedlivým. Často
zasáhne Bůh v náš osud, když se
oddámc libé důvěře v jeho milosrden
ství a dobrotu! Nespoléhejme se opo—
vážlivě na milosrdenství Boží, což
je velmi těžkým hříchem! Písmo sv.
nás varuje: „Neříkej, hřešil jsem a co
se mi (za to) smutného přihodilo .
nehromaď hřích na hřích. (Sir. 5. 4. 5.)

Nejsme pojištěni proti různým ná
sledkům svých hříchů! Což kdyby
nás Bůh navštívil nemocí, kdyby
onemocnělo naše tělo, kterému jSme
hověli nezřízenými, zapovězenými roz
košemi? Statky, které si někdo smno—
hými hříchy nahromadil, které “byly
cílem jeho nesmírných obětí a prací,
mohou se rozplynouti v niveč, dřívější
boháč stane se žebrákem. Přátelé,
na něž jsme stavěli domy a měli je
za upřímné i věrné, mohou se od nás
odvrátiti a způsobiti nám velké bo
lesti i ztráty, stanou se našimi ne
přáteli a soudci. Co se někdo v taj—
nosti nahřešil, co třeba mnoho let
tajil a skrýval před veřejností, může
býti vyjeveno. Takto a jinak může
se státi hříšníkúm, kteří se přesvědčí,
že hrozné jest upadnouti v ruce
Spravedlivého Boha.

Umiňme si. -—nic proti Bohu! Kdyby
nám slibovali zlaté hory, kdybychom
měli upadnouti v nemilost“ celého
světa, kdyby nás mučili, jak se kdysi



štávalo a dosud stává mučeníkům
pro víru, nedáme se svésti a zůstanem
věrnými dítkam'i našeho dobrotivého
a vše dobré odměňujícího Pána Boha.
Umiňme si, že bude toto letoší před
sevzetí věrnější než vminulých letech,
kdy jsme je snad také činili, bohužel
však brzy na ně zapomněli a stali
se svému největšímu dobrodinci ne
vděčnými.

2. Vždy s Bohem!' Po celý
svůj život, tedy i v nastávajícím
roce chceme se říditi výzvou sv.
“Pavla: „Cokoliv činíte slovem nebo
skutkem, všecko (čiňte) ve jménu
Pána Ježíše Krista, děkujíce Bohu
Otci skrze něho.“ (Kol. 3, 17.) Svatý
apoštol udává důvod, pro který máme
konati vše pro Boha. Míní vděčnost,
protože vše, co máme, co nazýváme
svým, všechny naše duševní i tělesné
síly, dobra, poklady, vše, co potřebu
jeme, abychom mohli konati dobré,
jsou dary božské dobrotivosti k nám.

'Kdo zasadil strom a stará se dále
o “něj, věnuje mu potřebnou péči,
tomu přinese v čas příhodný ovoce
a odmění mu všechnu jeho práci.
Podobně máme věnovati všechny své
práce tomu, který nám dal k tomu
potřebnou způsobilost a prostředky.
Sv. Pavel výslovně upozorňuje, že
nemáme pražádné příčiny něčím se
vychloubati, že jsme za všechno díky
povinni Pánu Bohu, protože on nám
vše dal, nic nemáme, co by nepocháze
10 od Něho, čeho by nebyl původcem
i dárcem. (I. Kor. 4, 7.)

“Všichnimohli bychom se státi boha
tými na dobré skutky, vše dobré
mohlo by se proměniti dotekem našich
rukou ve zlaté, získaj-ící nám věčnou
blaženost. Vše, co konáme dobrého,
ať se to týče bezprostředně Boha,
jako dar modlitby, oběti, které Bohu
přinášíme, chválu, kterou Mu vzdáváě
me, je milost Boží. Jsou jí i naše
obyčejná pořízení, jako chut ku práci
tělesné i duševní, vytrvalost v práci,
její šťastné pořízení ať doma, ať
jinde, ať v poli, v kuchyni, vše, co
vyžaduje stav, do něhož nás postavil

Bůh. Vykonáváme—li tyto práce pro
Boha, k Jeho cti a slávě, budeme
Jím nejštědřeji odměněni. Všechny

tyto práce jsou podobnythrudám zlatav zemi (Job 28, 6),t j. správné
pořízení všech 1nejobyčejnějších prací
stavovských může se státi v našich
rukou zlatem, tyto práce jsou před
Bohem tak drahocenný jako zlato,
zasloužíme si jimi odměnu tak bohatou
a vzácnou jako zlato. Pracujme s ú
myslem konati vůli Boží, chváliti
a *.'elebiti Boha.

Známe a ctíme světce, kteří neměli
mnoho času choditi pilně do kostela
a v něm konati mnoho hodin trvající
pobožnosti. Ctíme světce vojáky, rol
níky, hospodyně, služky, lidi jedno
duché, prosté. Neměli žádných vy
nikajících vědomostí, nemohli kázati
jiným slovem, činili tak svým dobrým
příkladem. Nemohli udělovati mnoh(
almužny, protože byli chudí a ne
majetni &přece získali si tolik zásluh,
že se dostali po smrti do nebe a byli
prohlášeni neomylnou svatou církví
za světce. Díky Bohu, žijí dosud
mezi námi takové svaté duše, nevím(
o nich, protože jsou skromni, pokorni,
nevyčíiloubají se, ukrývají se.

Poláci měli v Poznani počátkem
října 1927 misijnisjezd. Hlavně se
zajímají o misie mezi černochy v
Africe, protože obdrželi tam polské
misijní ústavy od Svaté Stolicé velké
území, aby na něm působili. Aby
sjezd přinesl kýžené ovoce, vydal
francouzsky psanOu knihu nazvanou
„Památník mezinárodního misijního
sjezdu katolické mládeže“, kdež jeden
polský misionář podává následující
zajímavou zprávu o našem krajanovi
Brůžkovi: Před příchodem polských
misionářů vedl v pralesích ůpornou
válku, chtěje v nich býti sám pánem,
pan Brůžek, Čech. Byl starý obyvatel
pralesů, usedlý přes dvacet let na
břehu řeky Katonda. Zemřel pře
dešlého — 1926 — roku. Otrávil
strychninem a zastřelil přes čtyřicet
lvů a leopardů. Před příchodem pol

. ských misionářů chodival tento muž
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po- mnoho let pěšky k-mísionářům
v Baroma, kterážto misijní stanice
byla od jeho bydliště vzdálena čtrnáct
dní pěší cesty; protože zpět šel opětně
čtrnáct dní, potřeboval tedy, aby
vykonal velikonoční sv. zpověď a sv.
přijímáni, celý měsíc, nemluvě 0 ne—
bezpečí ccst v temné Africe. Škoda,
že není více nic známo o tomto kraja
novi, který nám dělal v širém světě
čest.

Není vůbec stavu, který by neměl
svého svatého patrona.. Maji i stavy,
o kterých by se mohlo mysliti, že
nelze v nich svatě žití. Nedávno
(dne 17. listopadu 1927) slavila se
památka 25 let od úmrtí univers.
profesora římského práva v Pavii
dra Contardo Ferriniho. Byl největším
vědcem svého oboru. Ač dosáhl pouze
věku 43 roků, zanechal 214 učených
prací a knih vědeckých, které vyšly
tiskem. Zemřel na tyfus, napiv se
špatné vody z potoka, který protékal
loukami,_při výletu do Alp. Probošt
dr. Pellegrini v Miláně sepsal životopis
Ferriniho a vše připravil, aby mohlo
býti přikročeno k jeho blahořečení.
Ejhle, víra a věda si neodporují,
ale vzájemně se doplňují! 1 nyní žijí
mučenici v Mexiku, v sovětském Rus—
ku, kde jsou věřící pronásledováni
a usmrcováni jedině pro víru.

Mnohé ztráty, které útrpí člověk,
může vynahraditi. Kdo onemocní, mů

že ozdravěti, dostane-li se do rukou
zkušeného moudrého lékaře, má-li peč
livou obsluhu. Kdo vyhořel, komu
zaplavila voda majetek, může si po
moci i když ne ihned, tedy během
delší doby, snad během několika let.
Ztracenou milost Boží můžeme ihned,
každodenně, kdykoliv nám libo, opět
získati, vykonáme-li podmínky, které
jsou k tomu předepsány, použijeme -li
milosti, již nám Bůh stále nabízí.

*

Každá rodina opatří si pro nový
rok nový kalendář. Leží celý rok na
stole nebo na jiném lehce přístupném
místě. Domácí často do něho na
hlížejí, dívají se, jakého světce svátek
se slaví, nebo jaké prorokuje počasí,
těší se, uhodne-li je. Řídí se podle
rad, které podává. Dívají se, kdy
slunce vychází, kdy vyjde měsíc, kdy
jest úplněk? Podobně berme častěji
během roku do ruky dobrou duchovní
knihu, utvrzujme se v dobrých před
sevzetích,l která jsme nyní, na po—_
čátku roku, přijali. Hleďme, aby bylo
v naší duši vždy jasno, aby byl tento
rok pro nás požehnaný dobrými skut—
ky.—Získejme si milost Boží nyní,
na Nový rok, prosme Boha, aby ;ji
v nás udržel, rozmnožil, abychom
byli jeho věrnými služebníky, aby
chom žili na tomto světě střízlivě.
spravedlivě, pobožně.“ (Tit. 2,13.)
Amen.

Zasvěcení rodiny božskému Srdci Páně.
Podává V. Wirsig, T. ].

Milý je pohled na Fůhricho vy obra
zy, které nám představují život svaté
rodiny v Nazaretě. Na jednom obraze
vidíme,'kterak Ježíšek dřímemezi tím,
co sv. Josef předčítá z Písma sv.,
Panna Maria přede a pozorně na
slouchá. Věru, blažený byl to život!
Nebyl pohodlný, nebyl bez starostí a
strádání, ale byl to život opravdu spo
kojený, život vzájemné lásky. Odkud

11

ta spokojenost a vzájemná láska?
Srdce Ježíškovo spojovalo srdce Panny
Marie a sv. Josefa, pohled na Ježíška
usnadňoval všechny práce a oběti.

Když. se ohlížíme za nynějších dnů
po rodinách, najdeme-li mnoho ta—
kových, vekterých by byla podobná"
pravá Spokojenost, podobné pravé
vnitřní štěstí a pravá vzájemná láska?
A přece jenom šťastné, spokojené ro—
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diny mohou zajistiti spokojený život
ve státě. Musíme proto vítati s ra
dostí prostředek, který jistě k tomu
slouží, by v rodinách zavládl život
Opravdové šťastný, spokojený a plný
vzájemné lásky.

Takový prostředek je zasvěcení ro
din)r božskému Srdci Páně. Když se
rodina zasvěcuje božskému Srdci, stane
se Kristus Pán zvláštním způsobem je
jím střediskem. Ten, jenž je prame
nem všeho štěstí, ujímá se zvláštním
způsobem členů takové rodiny. Duch
Krista Pána, Jeho láska vane v celé
rodině.

V čem pozůstává zasvěcení rodiny
božskému Srdci? Především v tom, že
se obraz neb socha Srdce Páně postaví
na vhodném místě v bytě. Kristus Pán
.sám ujistil sv. Markétu Alacoque, které
svěřil zavedení a rozšiřování úcty
k božskému Srdci, že je to vůle jeho a
že má zvláštní zalíbení v tom, by obraz
božského Srdce byl k uctívání veřejně
vystavován. Pak se celá rodina před
obrazem neb sochou zasvětí božskému
Srdci. Volí se k tomu vhodný den, jako
Nový rok neb svátek Srdce Páně neb
první pátek měsíce. Na ten den při
jmou všichni členové rodiny, rodiče,
dítky, služební sv. svátosti. Aby zís
kali odpustky, má nějaký kněz, je-li
to možno, zasvěcení konati. Když
kněz nemůže býti přítomen, zasvěcení
může vykonati některý člen rodiny.
Obraz neb socha má býti napřed po
svěcena.

Aby zasvěcení mělo účinek ipro bu
doucnost, má rodina celý rok uctívati
božské Srdce, má slaviti první pátky,
častěji přijímati sv. svátosti, zvlášt
svátek Srdce Páně jako svátek rodiny
slaviti. Před obrazem božského Srdce
měli by rodiče s dětmi konati denní
modlitby, tam všechny starosti bož
skému Srdci doporučovati. Na výroční
den prvniho zasvěcení, nebo na svátek
rodičů mělo by se zasvěcení obnoviti.
Novorozené dítko mohou rodiče po
křtu sv. božskému Srdci zasvětiti.
Po prvním sv. přijímání může dítko
obnoviti zasvěcení, které rodiče místo
něho při narození konali.
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Když se ptáme po původu zasvěcení
rodiny božskému Srdci, můžeme říci,
že už sv. Markéta Marie Alacoque
sama na svůj svátek 20. července
1685 zasvětila božskému Srdci svou
rodinu klášterní před obrazem bož
ského Srdce. V novější době rozšiřoval
zasvěcení v rozličných zemích P.
Mateo Crawley Boevey u společnosti
Srdce Páně a Panny Marie. P. Mateo
zaváděl jako misionář v Chitě zasvě
cení, pak pokračovala celá jižní Ame
rika v tom krásném díle. Z Ameriky
rozšiřovalo se v celé Evropě. i v naší
republice. .

P. Mateo jednal úplně v úmyslu
sv. Otce. Sv. Otec Benedikt XV.
uložil P. Mateovi při první audienci,
aby ve všech zemích evropských za
svěcení rOdiny božskému Srdci roz
šiřoval. Sv. Otec přidal, by P. Mateo
všude prohlašoval, že je jeho vůle,
aby toto dílo spásy bylo po celém
světě rozšiřováno k dobru lidské spo
lečnosti. A skutečně, když se zasvěcení
rodiny božskému Srdci tak koná, jak
Benedikt XV. a nynější sv. Otec si
přejí, poslouží zasvěcení jistojistě ke
spáse společnosti lidské.

Zasvěcení zachovává a rozmnožuje
v rodině vzájemnou lásku mezi man
želem a manželkou. Sv. Markéta Ala
coque viděla, kterak plameny šlehají
z božského Srdce. To jsou plameny
lásky, s jakou Kristus Pán celou lid
skou Společnost a každéu duši objímá.
Když se rodina zasvětí božskému
Srdci, působí plameny lásky na srdce
manžela a manželky. Láska je spojuje,
aby byli jako jedna duše a jedno srdce,
aby vzájemně své křehkosti snášeli,
vzájemně se podporovali, vzájemně
těšili, když Pán Bůh nějaký kříž po
sílá. Kde není lásky v rodině, tam je
nepokoj, nesvornost, tam jsou hádky
a trpkost, která život rodiny zne
snadňuje. '

Plameny ze Srdce Páně udržují v ro
dině, která se zasvětila Srdci Páně,
nejenom lásku mezi manželem a man
želkou, nýbrž také lásku rodičů k dě
tem. Vždyť Kristus Pán jevil něžnou
lásku svou k dítkám tím, že nechal je



přicházeti k sobě, že je přivinul k Nej
světějšímu Srdci svému a jim žehnal.
Tak i rodiče kteří se zasvětili bož
skému Srdci, pohlížejí na dít-ky své
jako na pravý poklad, který Bůh jim
svěřil. Mají radost, když okolo sebe
vidí hojný počet hodných, nadějných
dítek, nelekají se starosti a obtíží, které
dobré vychováni dítck vyžaduje. Oni
vidí sic-e,kterak dítě je na venek slabé
a bez pomoci, ale-vidí zároveň, jaká
krása je v duši dítěte pokřtěného.
Otec Origcna přibližoval se často
k lůžku svého dítěte a líbal je se slovy:
Zdráv buď, chrámc Boží! Totéž mohou
všichni rodiče činiti. Tak bude láska
k dítěti páskou, která manžela &man
želku spojuje, tak'bude láska k dítěti
nadpřirozená, která i tehdáž potrvá,
když se objeví rozličné nezpůsoby
dítek.-Taková nadpřirozená láska pů
sobí, že rodiče vážnou povinnost vy
chováváni svědOmitě plní. Kde láska
k božskému Srdci rodiče vede, tam
dbají rodiče toho, aby nejenom rozum
dítek byl vzdělán a dítky si připravo
valy jistou budoucnost, nýbrž aby si
osvojily ctnosti, které tak jasně se je
vily v Srdci Krista Pána, když jako
pachole a jinoch meškal v Nazaretě.

Zasvěcení rodiny božskému Srdci
poslouží ko spáse také tím, že přináší
útěchu do rodiny. Do každé rodiny za
vítá občas nějaký zármutek. Někdy
stíhá rodinu neštěstí, některý člen
rodiny onemocní, budoucnost dítek
působí starosti, někdy nevděk dítek
tísni srdce rodičů, kteří všechnu péči
vynakládali na dobrou výchovu dítek.

Pohled na obraz Srdce Páně, který
visí v pokoji, uklidní mysl. Trní ob
kličuje Srdce Páně, křížvyčnívá z něho.
Srdce Kristovo bylo tolik zkormou
cené a třáslo se na hoře Olivetské a
proto rozumí každé vnitřní bolesti a
dodá mysli, aby rodiče vnitřní bo
lesti klidně & odevzdaně snášeli.

At tíží rodinu jakákoliv obtíž buď
hmotná nebo duchovní, vždy volá
božské Srdce: Pojďte ke mně všichni,
kteří obtíženi jste! Vždy cítíme uleh
čení, když můžeme bolest sdíleti s ji
ným, jenž nám rozumí a jeví s námi
soustrast. Ale Kristus Pán také praví:
Já vás občerstvím. Kristus Pán ne
praví: Já ten kříž odejmu, nýbrž
udělím milost a sílu, abyste mohli kříž
lehčeji & s odevzdaností do vůle Boží
snášeti. Konečně dá božské Srdce ro—
dinám, které se mu zasvěcují, pravý
pokoj a své požehnání.' „Udělím ro
dinám" pokoj.“ Ten pokoj působí, „že
členové rodiny se varují všeho, co by
mohlo jim býti nepříjemné, spíše se
vzájemně podporují, když se nějaká
příležitost k tomu naskytne.

Tak spočívá pravé požehnání v do
mech a rodinách, které se zasvěcují
božskému Srdci. Kristus Pán to slíbil,
když pravil: Požehnám domům, ve
kterých se uctívá obraz mého Srdce.

Kéž by také v naší vlasti co nejvíce
rodin bylo účastno těch účinků za
svěcení božskému Srdoi! Zajisté by
to mnoho prospělo k šíření spokoje
nosti a lásky v rodinách a v celé
vlasti.

Podobenství Páně.
Biskup dr. Otakar Procházka. — Z maďar. Boh. Kyselý.

VI.Onemilosrdném slu
žebníku.

„Podobno jest království nebeské
člověku králi, který chtěl počet vésti
se služebníky svými. A když počal,
přivedli mu jednoho, který mu byl
dlužen deset tisíc hřiven.“ (Mat. 18,23.)

1. Každý je dlužníkem Božím, jenž
dává život a spásu, dlužníkem až ke
shroucení. OdBoha máme vše dobré,
zrovna tak pokud jde o stvoření, jako
pokud jde o vykoupení, a všeho umíme
zneužítí. Hřešíme, zneužíváme Kris
tova slova, jeho krve, milosti, všech
jeho pokladů. V nitru svém stavíme
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etnost & ošobu'do ohromného “koň—
trastu, prožíváme konflikty, jimiž
srdce nám krvácí, stenáme v zápasech,
jimiž umdléváme. — Tu přichází ke
mně Boží majestát k účtování, On,
jenž se ukázal takovým mistrem ve
stvoření, radost a plnost tvorstva,
nekonečný jásot síly a dokonalosti.
Jde ke mně a žádá počet! 0, kam se
poděla ve mně síla a život? Kam mi
lost a krása? Deset tisíc hřiven dluhu
má na zemi lpící, zbídačelý otrok! Te
telí se bez zásluhy, práx'ra & schop
nosti, bez účinné, pronikavé síly! Tu
jest jen místo pro odpuštění, promi
nutí hříchu & zločinu. Pakli k tomu
svolí Boží velebnost, dobře bude,
pakli nikoli, já takového dluhu dělati
nemohu. Proto prosím Pána: odpust,
promiň! Proto se modlím a činím po
kání, když se vyznávám, proto lkám:
promiň, Pane, trest můj! V takové
náladě jsem, když toužím dosíci od
puštění.

2. Padnuv tedy služebník ten před
ním, prosil ho řka: Poshověj mi, &
všecko zaplatím tobě. Takové jest mé
postavení vůči Pánu nekonečnému:
každá moje zpověď, vroucnější chvilky
mé pobožnosti, přistupování k Bohu
a zvláště hodina smrti velí mi za
ujmouti toto postavení. Klesám na
kolena a s roztoužením po životě věč
ném, s vroucností duše své klanějící
se věčnému majestátu a objímající
věčnoukrásu prosím, aby jednal, jen on
jednal, protože jen on jednati může
v takové chvíli. Ja již nemohu jiného,
než prosit, litovat, doufat. Ale to uči
ním s veškerou rozhodností duše a
s neochvějnou důvěrou. K tomu mi
dopomáhej Bůh!

Jak nesmírnou moc chová v sobě
pokoření, důvěra, lítost a naděje!

3. Slitoval se pán nad služebníkem
oním, propustil ho a dluh mu odpustil.
Ponížené pokání vystřídá povznešení,
padnutí na kolena, sladké objetí,
temné pochyby a starost o spásu vy
střídá “políbení slitovné lásky. Místo
vyhlídky na peklo zjevuje se Ježiš
&trnovou korunou. Pozvedá mne a po

'V'zbuZujež pojď ke mně, ňé'z'óuiej, já
odejmu z duše tvé pochybnosti, za
plaším s čela tvého stín úzkosti.
Pojď, jen pojď! Na místo hříchu po
stavím svou milost, síla má vystřídá
tvou neschopnost, láska má všeliké od
padlictví. Přijď, já ti odpouštím. Znám
zkázu tvou. Byl jsi pesimistou, když
jsi se přichytil sebe a světa. I tvá filo
sofie hlásá, že člověk je bídníkem. Tvá
věda tvrdí, že v něm tkví příznaky
zvířecí. I já vidím v tobě dluh ne
změrný: jednání tvé odporuje zákonu
mravnímu, odtrhl jsi se od Boha
svého a tvé mravní bytí je v nebez
pečí. Ale já ti odpouštím . . . ! Hle, tot
nové stvoření Boží v řádu mravním,
hle, působení moci slitovné!

4. Ale to nepůsobí na nás jako čáry
a kouzla, nýbrž uvádí duši do hlu
kého rozvlnění. Duše tu kvasí & vře.
Blíží se jí spása a duše se jí křečovitě
chápe. Stihne ji závan s výšin mrav
ního světa. Tu již se rozvíjí krása a
půvab m'rávní čistoty a duši proniká
dvojí pocit: procituje svou vlastní
bídu a zároveň Boží moc pomocnou
a záchrannou. Bůh přichází, křísí &
já oživují. Oh, nepochybujme o něm,
ani o jeho milosrdenství, bylo by to
jeho urážkou! Ont' v nás vlévá krom
obyčejnou sílu sebedůvěry a stupňuje
naši příchylnost až ve vášnivou lásku.

5. Toto srdečné přijetí promijející
milosti mění nadobro život. Zeď , která
dělila Boha a člověka, se hroutí a bož—
ské síly proudí v nás. Dostává se nám
podílu na Kristově moci, vládě &slávě.
Z víry prýští se láska a radost v Pánu
a z lásky radostný, svobodný duch.
Vyprošt'ujeme se ze zaraženosti & ma—
lověrnosti a nedůvěry a jdeme mu
odhodlaně vstříc. Kristus sám se mi
nabídl a milost svou, vydechl jsem
volněji a stal jsem se silným. Směle
chápu se práce a konám dále dílo
Kristovo v sobě i v jiných.

Vyšed pak služebník ten, nalezl
jednoho ze svých spoluslužebníků,
který byl mu dlužen sto denárů.
I uchopil ho &hrdloval se s ním, řka:
Zaplat, cos dlužen. Padnuv tedy
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špeiuslužebnik jeho před nim, prosil
ho řka: Poshověj mi, & všecko za
platím tobě. Ale on nechtěl, nýbrž
odešed, dal jej do žaláře. (Mat., 18, 28.)

1.- Když služebník vyšel mezi své
druhy, když sestoupil s výšin veli
kého, velebného Pána v říši nízkých
citů, kde se plahoči otrocké, prodejné
duše, stal se necitelným a zapomněl
na milosrdenství. Hle, stopy otrocké
duše v blátě! Duše Ježíšova přichází
k nám s povznešenosti poslání nej
vyššího, s požehnáním citů božských.
V jeho duši vzrostla k vášnivé úzkosti
obava před nebezpečím věčné smrti
a touha, aby se přiblížil život věčný.
Přišel sníti kletbu, zavříti peklo, pro
minout nekonečný dluh. Ano, přichází
rozptýlit nejtemnější starosti života,
jde v síle a moci, vítězí. Přichází k nám
s překypující duší, na rtu med noci
vánoční, ve zraku oheň svatodušní,
s roztoužením v srdci. Přinesl slzy,
milosrdenství, slitování, čistotu, sílu,
nesmrtelnost . .. Na to vše zapomíná
služebník a pro sto peněz škrtí, ubli
žuje, pronásleduje, zabíjí —-—a jde
v peklo! Onen je Syn Boží, toto pak
je typ sluhy!

2. Uzřevše pak spoluslužebníci jeho.
co se událo, zarmoutili se velice . .
Druhové, které sobecká bezcitnost ne
snížila na stupeň zvířete, se rmoutí.
Svět jest jim mukou, onen sprostý,
po prsou se plazící, prach požívající
hadí svět. Oni'se mu staví, pracují,
zápasí a pláči, ale nesmějí zmalátněti,
nesmějí se s orlích výšin vrátiti na
stopy hadí. Nechť se jen daji s dů
věrou za Kristem, byť se zrakem usl
zeným. Nechť jdou a uplatní vše
možně libozvučnou sílu lásky, nechť
přehluší svými zpěvy a hymny ne
soulad života, ať vyzáří dobro ze
svých duší, neboť paprsky duše jsou
pravda, dobrota, svatost, krása, síla,
radost, život. Nechť zkrášlí život , nechť
s sebou vnesou v bídné cáry a chatrče
jas Kristův, před nímž blednou po
hádky víl, nechť rozšíří do krajů,
polí, mlatů, za zpuchřeléploty zahrad,
za houštiny a křoví čistou poesii.

M

Nadšeni života jdiž s nimi na ulice,
chodby, salony, pod brány, do sklep
ních a podkrovních bytů, ale musejí-li
truchliti, nechť nezapomínají, že vlast
ně oni užívají bytí a života do Opojení.
To není filosofie, nýbrž křesťanství.

3. Tu povolal ho pán jeho a řekl
jemu: „Služebníku nešlechetný, všec
ken dluh odpustil jsem tobě, poněvadž
jsi mne prosil; zda neměl jsi tedy také
ty slitovati se nad spoluslužebníkem
svým, jako já slitoval jsem se nad
tebou?_

O, kdo snese tuto výčitku, nebo
lépe, kdo pochopí, jak mohl tento
služebník přivaliti kámen hrobový na
všeliký cit lidský? Co nám dal a co
nám odpustil Pán! Jak hoří na duši
mé krev Kristova, kterou setřel mé
hříchy, jak proniká ostřeji nad meč
dvojsečný slovo jeho mé srdce, kolik
to pokladů vytrousilo se mi z rukou,
jako by to byla jen zrnka písku! Ba,
snad i na mne vrhá své stíny věčná
záhuba duší, a hle, všecek dluh od
pustil jsem tobě a ty zavádíš duši svou
ke smýšlení tak nízkému, temnému a
chladnému, že jinému neodpouštiš,
nad ním se neslituješ? Lidé, stopy
takovéto ničemnosti vedou do pekla!
Protož milujte, slitujte se, jako“ já
miluji a se slitovávám, nemějtež srdce
jako kámen těžký, ale odpouštějte
urážku a malichernost! *

VIII.Omarnotratn'ém synu.
Jeden člověk měl dva syny. (Luk.

15, M.)
1. Jsou dva, jsou synové jednoho

otce, obyvatelé jednoho domu, ale
dvojí duše bytuje v nich, dvojí na
prostý rozdíl znáti'v nich. Jednomu
je domov drahý, milý dům, sad, chlá
dek olivovníků a fikovníků; druhý byl
znuděn, nevážil si domu a lásky, star
šímu se vysmíval: to byl syn mladší.

-— Duše mládeže bývá násilnická,
hrdá, tvrdá, nezkrotná, snadno láme,
trhá, zahazuje. Vlastně pochodí ta
kové smýšlení z nevědomosti a ne
zkušenosti, vždyť přece jsme druh na
druha odkázání, jeden druhého po
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l-řelziujei'nc. Je .nulne, abvclioi'n. se
navzájem clili, sebe 51 \'ážlli. Nikdo
nežije a není sám pro sebe. Za druhé
je to známka nesvědomilé lehkomysl
nosti, nebot nemyslí a neuvažuje o
obtížích a zápasech životních: jde
zkrátka do světa, kde může pozbýti
všecko. _ Buďme rozvážni. Vzdělání
je kus dlouhé a veliké práce, jeden
člověk světa nevytvoří, každý z nás
je jakýmsi pokračováním, proto se
učme z minulosti a hled'me dostát-i
velkodušně svým povinnostem v pří
tomnosti. Buďme si vědomi, že ve
mnohých věcech jsme zaujati a že
moudrost a blaženost kráčí ruku
v ruce s ovládáním sebe.

2. A mladší z nich řekl otci: Otče,
dej mi ten díl statku, který na mne
připadá. ] rozdělil jim majetek.

Syn je vůči otci domýšlivv, drz\.
V blahobytu se narodil, a mvslí si,
že se musí mít dobře. Otce bolí Lato
bezcitnost synova ale vydává mu
podíl: vezmi, buď šťasten! -— \ebý
váme si toho vědomi, zac máme Pánu
děkovati. Zdraví, pět smyslů, bez
vadné tělo a duše! Co by z nás bylo,
kdybychom byli slepí, hluši, němi?l
Ale čím více ten neb onen má, tím
více si troufá. Bůh však snáší náš ne
vděk a neodnímá od nás svých do
brodiní. O, přiviňme se proto k Pánu
a vseho, co máme, využijme k jeho
slávě. Kdyžnám do očí zazáří světlo
sluneční a zaněcuje barvy v přírodě,
-— když plní duše naše souladem fo
rem, že bychom se rádi dali do zpěvu,
tu milujme, milujme silně Pána a
přiviňme se k němu úžeji.

3. “Odešel do krajiny daleké a tam
promarnil statek svůj, živ jsa prosto
pášně. Syn odešel, přerval svazky,
které srdce váží, a chtěl býti volný.
Jeho obraznost Spřádala naděje a ne
zkušená jeho síla hledala nové dráhy.
„Bloudí člověk, pokud se snaží, * než
v jednom blouditi nesmí, řádu mrav
ního musí se držeti přísně. Někdy duše
naše vůči Bohu ochladá, jako bychom
byli v cizině a daleko od něho. I tu
po sobě žádejme přísné plnění mrav
ních povinností. — V cizině ocitá se
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člověk, když lak na, Boha i sebe sarml
zapomíná, že zhřeší. Bůh jesl. všude, ale
dálky se otvírají ve svědomí. Jak be
zedné jsou a temné!

4. Syn odesel do ciziny, kam se ne
hodil, kde nebyl doma a neměl po
koje, kde jazyku jeho nerozuměli,
kde jej, když onemocněl, neošetřili a
o něho nedbali, když se cítil nešťast
ným,- zkrátka, kde se potkával s bez
citností a tvrdost-í. Je" to cizí země,
kde není lásky a uklidnění, pokoje &
radosti. Cizí to kraj, kde vznešení
synové touží po pomyjích'. Ano, cizí
země je země nevěry, nemravnosti,
sobectví, necudnosti, bezbožnosti. To
není má vlast!

5. I šel a přidržel se jednoho ob
čana té krajiny, a ten poslal jej do
dvora svého, abv pásl vepře.

Největším pokladem je člověk sám,
jeho schopnosti, síly, milosti, rozum,
\ůle, mysl, víra, láska, důvěra, sta
tečnost, čistota, Jak ubohý, kdo to
vše promarnil! Hledá uzdravení, ale
nalézá je jen z části, záplatuje, ale
nový šat z toho nebude, chce zapo
menouti, ale plnost a radost ze života
mu vrácena býti nemůže. Kolik ta
kových žebráků chodí po snlmcích
světa a všech cestách! Jak lehko se
mnozí zbavují těchto vznešených po
kladů! Tot' jest nejstrašlivější marno
tratnictví, tof. přesmutné olupování se
o poklady., ,Particula boni doni non
te praetereat Neztrať ani cá
stečky z dobrých božích statku. Jsi
bohat, vyžij svůj svět čili naplň svě
vědomí a svou duši využitím své síly
a vzděláním svých schopností.

Nastal v té krajině hlad veliký, &
on počal nouzi trpěti.

i, 'lřeba užil života a radosti, treba
se omámil a opojil rozkošemi, duše
jeho počala přece pocitovati hnue
přece počala trpěti. Cítil, že se stal
hídákem a sprostákem, ozvalo se v něm
svědomí, hříchu, zhovadilého, bezcit
ného počínání. Zničil naděje otcovy,
svatyni své mladosti, smazal si s čela
posvěcení. vznešenosti, z objetí milují
cího Boha octl se v náručí prodejných
žen, s trůnu, na němž byl neposkvr



[rázný-“m,išistyrn, silným ('líllšem l—inzil'n,
sklesl až ke korytu vepřů. Hvězdy
svatosti a ideálů pohasly na nebi, za
padl do tmy a ani čest, ani zdraví, ani
stud, ani přátelství, ani sebevědomí
nepostavilo hráze proti záhubě. V tom
s p uš t ěn 1, v této nevlídné neci
ozval se jeho cit, pohnulo se jeho
srdce. V jeho duši zableskly se krásně
hvězdy, vzpomínky z mladosti, dobro
tivá tvář otcova. Slyšel slova pozýva
jící, povzbuzující, city příchylnosti se
v něm probudily: proč trváš v této ne
hostinné, bezcitné bídě? I když jsi
uprchl, proč se nevrátíš, když vidíš,

že ses zklamal, žes chybil, že ses stalbídným a nešťastným a dyž na
tebe čeká nov\' východ slunce, kd_\ž
bdčlá. duše otce tvého pláče po tobě?!
. 2. Cel tedy do sebe a řekl: „Kolik

dělníků v domě otce mého má hojnost
chleba, a já hynu zde hladem. Vstanu
& půjdu k otci svému.“

Nuže, vstanu — děl jinoch——& vrá—
tím se. Je mi třeba cti, láskv, krásy,
síly a radosti. \evydržím v této
duchamorné cizině. Ž1\ot svůj nechci
déle tráviti v nouzi a prokletí, a ztra—
til-li jsem mnoho, nesmí vědomí této
ztráty ochromit-í mé síly, a co ještě
mohu učiniti, to všecko učiním &kolik
je ve mně schopnosti k životu, vše
využiji. ——Žalost, i kdvž ukazuje na
ztraty, nesmí nikdy podlomiti svatou
duši v novych počinech. Buh chce,
abych se vrátil a žil. l)(iním tak. —
Nebudu cekati, až opět získám, (0110
jsem pozbyl. Neřeknu, že otrhán se
vrátiti nemohu.Budu pracovati, vydělá
vati,ale půjdu! Vzhledem k Bohu je to
nemožno. Tu jsem odkázán jen najeho
milost a tu musím pokorně přijmout-i!

3. Otče, zhřešil jsem proti nebi a
před tebou, již nejsem hoden slouti
synem tvým. Učiň mne jako jednoho ze
svých dělníků . . . Otec jeho Spatřil jej
a byl hnut milosrdenstvím, i běžel a
padl mu kolem krku a zulíbal ho.

Šel a otec ho přijal. Nedal mu proto
život, aby'udusil jiskru nového života,
která se v něm skrývala, svou láskou

nm zul'uuil novou silu, normu chuti
k další cest-ě životem. Byl ušpiněn —-—
umyl ho, byl otrhán ---»—oblekl ho,
zpustl a zchudl ——dal mu Opět na prst
prsten na znamení, že náležejí k sobě,
a proměnil. všední domov s okolím
v dům slavnosti a hudby. ——'l'oho je
nám třeba. [ my se očišťuieme, oble
káme v milost, nabýváme smýšlení
synů Božích, cítíme blízkost Páně a
užíváme milosti jako symfonie a
oslavy. Za takového smýšlení nelze si
představit-i nový útěk. Proto je tak
důležito, abychom si uvědomili svou
hodnotu, svou přednost, krásu a sílu
a nabyli oné sváteční nálady, již pro
žít-i jsme povoláni.

4. Byl pak syn jeho starší na poli,
a když přicházel a se blížil k domu,
uslyšel hudbu a tanec. I rozhněval
se a nechtěl vejíti. 'ledy olec jeho
\yšed pocal ho chlácholiti: „S\nu muj,
ty jsi vždycky se mnou, a všecky věci
mé jsou tvé. Veselit se však a rado
vati se náleželo, neb tento bratr tvůj
byl mrtev a zase ožil, byl ztracen a
jest nalezen.

Starší bratr zůstal doma, nebyl
marnotratníkem, ' otce nezarmoutil,
nepadl. Žil bez náruživostí, ale zá
roveň bez ušlecl'ítilého hlubokého citu.
Byl to šosák plýtkého ducha. Neod
loučil se od otce, ale proto nemohl ani
chápati štěstí svého, a co znamená
slovo: Synu, ty vždycky se mnou jsi
a všecko mě je tvoje. To je ta mali
cherná, s nemalým sebevědomím smí
šená „dobrota“, která umí záviděti a
jiné znevažovati, která se pyšní uzko
prsou ctností a jiné tvrdě odsuzuje.
Toť typ nedozrálých, nerozmyslnýcl:
dítek Božích. Pryč s takovými smul
nymi postavami, nejsou hodny duše
otcovy, která je stylu tak velkolepého!
Nechť setřesou z duší svých ospalou
nemotornost, ať užívají pokladu Bo

.žích, oplývají a. z nich se těší, i kdyby
kdekoliv a v jakékoliv míře měl v nich
podíl. Všem se nám dostalo celého
moře milostí, nuže, těšme se z nich
u sebe i u jiných.

=
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Anna Maria:
LASKA

Kdyby člověk všecko ztratil
na tom Božím světě,
přece jenom duše ví to,

'že mu láska kvete.

Láska Boží nekonečná
ducha jeho sílí,
v nejhroznějším utrpení
dodává mu síly.

Pomáhá nést těžké břímě,
jež mu osud složil
na bedra v tom světa dolu,
který v žití prožil.

BOŽÍ.
Láska Boží v každé srdce
všech nás lidí vchází
a po celý život nás zde
v světě doprovází.

Mnozí lidé nechtí znáti
to, co Bůh jim dává,
nechtí věřit, že On práci
jejich požehnává.

Kdyby člověk všecko ztratil
a láska mu jen zbyla,
jistě že by z hříchu mnohdy
jej tu vykoupila.

Dva mučennící Eucharistie z Tovaryšstva
eZlSOVCl.

Podle francouzského upravil P. jan M. Černý T. ].

(Dokončení z čísla, minulé-ho.)

Když viděl, že lid není dosti roz
hořčen, šel pro Sayase, aby učinil ná
silný konec.

Ten přišel s několika vojíny do sálu,
kde byli oba řeholníci.

„Pojď se mnou, farisejil“ volal
ohytna P. Salesa za rameno. „Pojď
se mnou ven na náměstí!“

„Kam mne vedete?“ tázal se klidně
P. Sales.

„Jen pojď, musíš zemřítil“
„S radostí, jsem hotov! Pojďme ve

jménu Páněl“
Nato se P. Sales obrátil k svému

spolubratrovi, který se neustále mod
lil a pravil: „A vy, bratře, co se 'stane
s vámi? Buďte silnýra statečný! O, jak
budeme velicí v nebi, my malí členové
Tovaryštsva Ježíšova zde na zemi,
vytrplme-li něco maličko pro Boha.“

A maje na zřeteli sveho Mistra Ježíše
Krista a chtěje ho n'ápodobiti obrátil
se k pastorům: „Usmrt'te mne smrtí
nejkrutější, rád ji vytrpím, ale darujte
život tomuto bratrovi, není Spiso
vatelem, neumí ani psáti, proto vám
nemůže nikterak škoditi, nemusíte se
od něho ničeho obávatif“

Ale bratr Saultemouche jim ne
nechal času k odpovědi na tutofprosbu:
„Neopustim vas, .etče milý,“ zvolal,
„zemru s vámi za pravdu toho, co
jste hájil. Nedej Bůh, abych se do

pustil toho, a opustil vás, kteremu
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jsem byl z poslušnosti přidělen, ikdy—
bych měl s vámi zemříti. Budu vás
provázeti až k hrobu. Kdyby mi milo
srdenství Boží chtělo prokázati tu ve
likou milost a některý z vojínů mne
probodl za čest a slávu Boží, rád bych



se modlil. za něho. Obětuji již nyní
svůj život za naši víru.“

„Pojď tedy také,“ zvolal jeden
vojín, „chceš-li zemříti, zemřeš také.“

Ale venku nechtěli vojíni do bez
branných obětí protestantské zuři
vosti stříleti. Marně volal jeden pas
tor: „Pospěšte si, pOSpěštel“ nikdo
nechtěl býti katem. Až teprve Vital
Suchon, kterému přezdívali '„Hru
bec“, se k tomu odhodlal. Šlo to však
těžko, neboť po prvé snad ve svém ži
votě váhal tento surový člověk, aby
vykonal, co mu ukrutného bylo po
ručeno. Nemohl se podívati svým
obětem přímo do očí.

„Couvnil“ volal na P. Salesa.
Kněz mu na to pravil: „Prosím tě,

příteli, popřej mi trochu času, abych
se odevzdal Bohu a prosil Ho za tebe!“
Potom obraceje se k svému Spolu
bratrovi pravil: „Milý bratře, ode
vzdejme se Pánu Bohu.“

Když to řekl, odstoupil na několik
kroků od dveří domu p. Lantouzeta a
klekl na obě kolena. Jeho soudruh činí
totéž. Obraceje oči k nebesům vzývá
P. Sales hlasitě svého patrona sv. Ja
kuba a volá slova: Ježíš, Maria! V tom
mu vpálil Vital Hrubec náboj své
pušky do zad. P. Sales padá se slovy:
„Můj Bože, odpust jim!“ -— Pohled
na prolitou krev ro'zbouřilihned všech
ny přítomné vojíny; jeden cpe těžce
zraněnému bláto a smetí do úst, jiný
bije ho po sepiatých rukou šavlí. Ko

nečně mu vrazil jakýsi občan Aubes
ský nůž do hrdla a P. Sales klesá
umíraje k zemi a šeptá při tom slova:
„Ježíš, Maria!“ '

Dobrý bratr Saultemouche přiskočil
k umírajícímu a volá, že ho neopustí
ani mrtvého, jak ho neopustil živého.
Ihned se také tato slova vyplnila.
Vital Hrubec &Jakub Massi ho začnou
bodati dýkami, ostatní vojíni se na
něho vrhnou a mlátí ho kýji a paž—
bami ručnic. Časem se ozývá slabé
volání mučedníkovo: „Trp, tělo! Trp
ještě trochu!“ Konečně ubodán osm
nácti ranami k smrti, skonal šeptaje
naposled jméno nejsladší: „Ježíšl“

Obě mrtvá těla byla svlečena a smý
kána ulicemi městaa potom hozena
na smetiště. Protestanté rozkázali, aby
místo, kam později katolíci tato mu
čednická těla pohřbili, bylo promě
něno na záchody pro stráže.

Teprve po těchto dvou letech po
tupy došly svaté ostatky pocty, která
jim přináležela. Část drahocenných
ostatků byla převezena do Avignonu,
něco kostí bylo posláno do koleje
v Tournonu. Četná uzdravení, kte
rých se dostalo nemocným, když vzý—
vali tyto mučedníky, dokázala, jak
veliké moci se těší Svatí ochráncové
Eucharistie v nebi.

Oba byli prohlášeni za blahosla
vené papežem Piem XI. v jubilejním
roce 1926 dne _2. června.

Obrázky z kaloliclgžch misií.
Podává Maxmilian Weinberger.

Strašna' noc na Velkém Otročim jezeře..
Bylo to v noci ze '14. na 15. pro

sinec před několika roky. Unavcu pře
možení a vysíleni po dlouhé cestě sně
hem a ledem, blížili se biskup Grandin
z řádulOblátů“Neposkvrněného. Početí
a jeho Spolucestující, malý to indiánský
chlapec, k misijní stanici. „Bohu díky,“

praví biskup, „jenom ještě čtvrtinu
míle a my můžeme psy vypřáhnouti a

'sami na odpočinek se odebrati.“ Zá
roveň popohnal unavená zvířata k rych
lejšímu běhu, nebot noc prostírala
již svůj temný závoj přes ledový po
vrch zamrzlého Velkého otročího je
zera, na kterém se nalézali.

Pln starosti. díval se biskup do dálky.



Tu vleklo se něco jako hustá mlha po
ledové pláni. S příšernou rychlosti va
lilo se to vpřed a nežli se kdo nadál,
dostavila se silná sněhová chumelice,
postrach to všech cestujících v taměj
ších končinách. V okamžení octiy
se saně biskupovy v husté vánici.
Divoce burácejíc, hnala se sněhová
bouře po jezeře. Sníh padal v hustých
chumáčích a další cesta zdála se býti
nemožnou. Jen s největší námahou
mohli psi do saní zapřažení ku předu.
Nicméně domníval se biskup, že je na
pravé cestě. Ale na takových cestách
nic není tak nebezpečno, jako spolé
hati na vitr, jenž ustavične svuj smer
mění.

Mezi tím biskup se svým společni
kem. saně opustili. „Otče, volejme
o pomoc,“ prosil chlapec, všecek se
třesa. Zastavili se tedya ' křičeli
mohli; potom úzkostlivě dposlouchali,
zda někdo jejich volání slyší. Nadarmo!
Žádná odpověď, leč děsné burácení
bouře. „Nebeská-mámo,“ modlil se
biskup potichu v srdci svém, „ty jsi
patronkou našeho řádu, tobě jsme
se zasvětili. Neopouštěj nás v této
hrozné noci! Hvězdo mořská, veď nás
k cíli!“

Neohrožený misionář odhodlal se
nyní popustiti uzdu psům a ponechati
jim vedení, ale ani tento prostředek
se neosvědčil. Tak se stalo, že se ce
stující brzy octli na širé hladině je
zera. Nazdařbůh následovali psy tem
nou nocí. Všude jenom sníh a lcd,
o břehu jezera ani potuchy. K tomu
neustálé burácení bouře. „Kdv bychom
jen našli několik ledových balvanů,“
pravil biskup, „tu bychom si mohli
snadno postaviti nějakou chýši na
ochranu proti ledovému větru.“ Ale
balvanů nějakých nikde. Tak bloudili
na hladké ploše ledové dále. Bylo to
namáhavé cestování v příšerné noci.
Nikde nebylo větší hromady sněhu,
za kterou by se byli mohli uchýliti,
neboť sotva sníh dopadl na led, byl
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nemilosrdně větrem smeten a roz
prášen.

„Já jsem tak unaven,“ za“al na
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jednou hoch naříkati, „prosím, aby
chom si trochu odpočinuli“ Také
biskup cítil, jak mu sil pomalu ubývá
& takumínili si poněkud si odpoči
nouti. Ale nebylo to tak snadno. Sníh,
který jinak i zahřívajícím lůžkem státi
se může, nezůstával ležeti, ale byl vi
chorem zmítán a poháněn s místa na
místo. Nezbý'valo proto, než si na
hladké ledové ploše nocleh upraviti.
„Nejprve musíme saně vypřáhnouti,“
pravil biskup. Ale uzly a šňůry roz
vázati bylo nejen těžko, ale i nebez
pečno. Bylo třeba svléci rukavice, ale
pak byly prsty v nebezpečí, že umrz
nou. Zatím, co jeden z nich pracoval,
třel si druhý ruce, aby se poněkud
ohřál. Pak si oba sedli na led, záda
majíce opřená o saně, hladoví“ a zcela
vysHeni.

Pln starosti ohlédl se biskup po svém
malém společniku. Ubohý chlapec se
třásl zimou a omdléval hladem. „Při
sedni si hodně těsně,“ praví biskup,
„pokusíme se o spánek “ Sesedli se
tedy dohromady, zaobalili se do svých
houní, těšíce se,že brzy usnou. Vedle
nich schoulili se i psi v jedno klubko
a tak se vespolek zahřívali.

Již chtěl oběerstvující Spánek ze
mdlené pocestné starosti a trýzně
aspoň na krát-ko zbavili, když s hrů
zou zpozorovali, že se přepočítali. Zu
řivě hnal se vichor ledovou poušti a
opět a opět strhl s nich houně, do kte
rých se zoabalili. Tu nebylo na spánek
pomyšlení a postavení ubohých bvlo
vždy vážnější a nebezpečnější. Chlapec
tetelil se úzkostí a zimou &již ohlašo
vala se přísera smrt-i. „Otče, musíme--li
zde umříti,“ pravil, „pak bych chtěl
ještě jednou se vy7povídati.“ 'lo řka,
klekl si vedle biskupa, sepial ruce &
zpovídal se. Misionáři lzanuly slzy po
tváři, když viděl zbožné dit-ě vedle
sebe klečeti. „Ditě,“ pravil„ ,chce-li
milý Pán Bůh, abychom zde zemřeli,
staň se jeho vůle. Tam v krásném nebi
budeme se moci lépe za obrácení
bratří, dosud bloudících modliti.“
„Ano,“ odpověděl chlapec, „chci se
hodně mnoho modliti.“ (Poku-ač).
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Různé
Basilika sv. Cyrila a M etoděje (»()lo

mouci. V neděli 22. května byl po
svěcen ve velkém rámci letošních slav
ností svatocyrilských základní kámen
basiliky sv. Cyrila a Metoděje v Olo
mouci, která bude postavena na pa
horku Šibeniku v předměstí Hej
číně- epčíně a bude ovládat
severozápadní část města. Monumen
tální chrám, který bude postaven
dle plánů architekta prof. Skřivánka
,z Prahy, bude vyzdoben moravskými
umělci, zvláště malířem Kóhlerem a
sochařem Pelikánem. N a k l a d, kte
rý ponese nadšený slovanský unio
nista, ndp. arcibiskup olomouc-ký dr.
I,. Prečan, činiti. bude asi p ět m i l.
Kč. Stavba basiliký potr
vá tři léta. Basilika,v níž bude
také hrobka arcibiskupa dra Preěana,
bude skvělým pomníkem jubilejního
svatocyrilskěho roku 1927 a dnešní
doby živého unionstického hnutí.

Obrázek :. duchovní Správy M exika.
Jeden řeholník z Mexika-města píše
v soukromém dopise: „Přejete si zvě
děti něco o mé zdejší činnosti, tedy
čtěte: Musím obstarávati celou řadu
tak zvaných eucharistických stanic ve
měst-ě,znamená to, abyste rozuměl, že
podávám sv. přijímání v celé řadě sou
kromých bytů, denně celkem 200 až
300. Zpovídám také v bytech, ve čtvr
tek, v pátek a v sobotu. Velmi mnoho
křtím a též mnoho tajně sezdávám.
K tomu ještě chodím zaopatřovat a
soukromé hovory trvávají mnohdy až do
ranních hodin. Hlavní mou starostí
jsou však katechisté, t. j. mladí lidé
z našich organisaci, kteří vyučují ník
boženství. Vážně a s velkou oddaností
konají tito mladí lidé tento svůj úřad
a často přicházejí ke mně pro poučení
v těžších případech věro- i mravo
učných. Tu a tam se mi podaří dostati
se také do vězení, abych vězně vy
zpovídal a potěšil. Jednou jsem nalezl
v jedné cele 80 pro víru zavřených
katolíků, kteří pro nedostatek místa

Zprávy.
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museli ve dne v noci stát; nemohli se
ani posadit“ Obrázky opravdu hodně
20. století.

VZI'ůSI, církve 0 Anglii. Výmluvný
doklad pro stálv vzrůst katolické
církve v Angliipodává srovnání počtu
kostelu r. 1870 a 1926. Roku 1870 bylo
;v\nglii 1151 kostelů a 1528 kněží.
l)nes má Anglie 2063 katolických
kostelů a 4118 kněží Počet kněží
vzrostl tedy v této době skoro o 170%,
kdežto všeobecný vzrůst obyvatelstva
' Anglii (ze 20,066224 na 38,037.213)

obnáší jenom asi 90%. Podobný vzrůst
počtu kostelů vykazuje diecese vor
sailleská ve Francii, kde tamní ne
obyčejně činný biskup msgre Gibier
viděl vzniknouti za svého biskupováni
50 kostelů.

M odm-ní, pastorace () předměstích
Paříže. Předměstí Paříže, obývané
většinou dělnickou třídou, pro rychlý
svůj vzrůst a úplný nedostatek. ko
stelů vymklo se poslední leta duchovní
správě a následkem toho ztratilo kon
takt s náboženstvím. Poslední gene
race, zrozená v předměstích, je čistě
novopohanská. Děti. nekřtěny, mrtví
civilně pochováváni. A nyní před—
stavte si. moderního Františka Xaver
ského nebo Růženu Limanskou, při
cházející mezi moderní pohany! Ne
hot' takmými jsou oni kněží a řeholní
sestrv, kteří posláni b\li kardinálem
Duboisem kázat evangelium novopo
hanum paří/„ských předměstí. „Po
slal jsem pro vás, příteli,“ dí jednoho
dne arcibiskup pařížský, „aliiych vam
omámil, že jste jmeno"1n admini
slrátorein\ \1alloui'něc.'.,V Mal
lomnee.Kde pak to asi je?“ 'l“řeliia
\-ytáhnouti plán Paříže. „Vidítc?.
Brána do Vincennes, Vincennes.
Maltournec. Vede lam tramvaji“
„Aj akostel'.*“ „Dosud žádný.“ „Fa
ra :*“ „.Postavíte _.“'|iStavební mislo *“
„Nádherněf“ ,Dobrodinci.*“ „Pro
zřetelnost.“ „,Pi'ostredky .*“ „Moje po
želmání.“ Za několik dní je nový „l'a



rář“ v Maltournée. Jestliže pak stojí svátost biřmování 80 lidem, kteří ne
dnes v Maltournée a v celé řadě po- dávno přestoupili ke katolicismu.
dobných míst v předměstích Paříže
fara, škola 1 kostel, p a k n u t n o
se hluboce pokloniti fran
couzskému kněžstvu, je
hož apoštolská horlivost,
spojená s apoštolskou chu
dobou, mluví jasně o re
n a 1Ss a n c ] katolic 1sm “ fra n- jiným celých UL let. Posledním z nich
0 0 u Z S k ,éh O' __ jest A. P. Parsons, jenž byl nedávno

Konvertttske' hnutí (» Anglu. Car- v Římě vysvěcen na kněze
diffský arcibiskup udělil 18. října 1926

Protestantská farnost, jejíž faráři
se stávají katolíky. Anglikánská far—
nost „Zvěstování“ v Brightonu do
sáhla řídké proslulosti: čtyři její fa
ráři po sobě se stali katolíky. Prvním
byl Msgre Hinde, jenž před svou kon
versi roku 1910 byl v této farnosti

Obětovánídenního úmyslu.

Pane Ježiši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám
na zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti
oltářní po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětuji Tobě
celý dnešní den, ani sebe menší částky jeho nev'yjírnaje(íc), za příkladem
nejsv. Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a my
šlenky, všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (_Odpustky 100 dní
jednou za den, Lev VIII. S. Congr. Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda
brn. 1886 č. 11).

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
aby po dosažení míru čínský národ ke Kristu se obrátil
a na všechny ůmysly, 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! Č) sladké
Srdce mého Ježíše, učiň, abvch 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 a za
všecky národy slovanské, aby v jednotu víry by li
shromážděni, aby byl jeden'ovčinec a jeden pastýř!

Hesloapoštolské:Modleme se za obrácení Číňanů.
Úmysl v u n o ru 1928: Misie ve Sv. zemi a. obrácení židů.

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

OBSAH:

Aby-po dosu-žení míru národ čínský ko Kristu se obrátil. (Hlavní úhly.—zl.) Člověk a přímdn
(báseň). Srdce .lnžíšovo —-žádost“ pahorků věčných. (Výklad litanie.) — Novoroční (báseň).

Nic. proti Bohu vše s Bohem. -—Zasvěcení rodiny bužskérnu Srdci Páně. -- Obrázek.
—- Podobenství Páně. Obrázok. -— Láska. Boží (báseň). ——Dva. mučenníci Eucharistie

7. 'lfovaryšstva Ježíšova. —- Obrázky z katol. misií. — Různé zprávy. ——Obětování den
ního úmyslu.



ŠKOLA
B o ŽSKÉHO SRD CE PÁNĚ.
ROČNÍKan. BRNO, I. ÚNOR 1928. ČÍSLO 2.

O Srdce Ježíše, fy šípy lásky svojí jen hojně vy'sílej sem do rodiny svojí, ať. sluhů Tvých

se stráví jimi h_ruď, Ty Srdce Páně, naší láskou buď !

Láska k nepřátelům dle sv. evangelia.
Misie ve sv. zemi a obrácení židů.

(Hlavní úmysl.)

Tentokrát je hlavní úmysl trochu
pozměněn. Byl ustanoven předem
úmysl: „Misie ve sv. zemi a obrácení
židů na víru katolickou“; ale v čase
pisech Apoštolátu modlitby je udán
opět úmysl: „Láska k nepřátelům dle
sv. evangelia“, což vlastně totéž zna
mená. Misie se konají mezi nepřáteli
víry katolické, k nimž patří též židé
a tudíž misiemi se osvědčuje láska
dle sv. evangelia. kterou mají býti
získání pro Ježíše Krista, aby všichni
ku poznání pravdy došli a Spaseni
byli. Ostatně nepřátele není třeba hle
nati jen mezi pohany, nevěrci a blu
daři; jsouť i mezi námi katolíky ur
putní nepřátelé Ježíše Krista a jeho
sv. církve. Ž'e první úmysl je právě
časový, hodící se pro naši dobu, kdo
by o tom pochyboval? Pamatujme na
nezřízenou sebclásku, která uchvátila
veškeren lid. Je to nakažlivá nemoc,
rakovina jest nezřízená,přehnaná, bez
uzdná sebeláska, kterou trpí každý,
jeden více, jiný méně. Mimo všeliké
zlé následky světové války, jako jsou:
nedorozumění, zuřivý boj vzájemný,
nezkrocený nacionalismus, který jest
největším nebezpečím Evropy. Jest
vlastně pravým bludem 20. století.

Proti tomu všemu napomíná nejsv.
Srdce Ježíšovo: „Milujte nepřátele své,
dobré čiňte těm, kteří vás nenávidí,
modlete se za ty, kteří vám protiven
ství činí a utrhají vám.“ (Mat. 5, 43.)
Opravdu božské napomenutí! Korunou
toho napomenutí byla slova Ježíšova
na kříži: „Otče, odpust jim, nebo ne
vědí, co činil“ Tak prosí Ježíš Kristus
ve svatostánku 0 pokoj a smír mezi
lidmi, za něž všecky bez výjimky na
kříži umřel. (2. Kor. 5, 15.) Nejsv.
Srdce Ježíšovo libuje si, jestliže jeho
Apoštolát modlitby podpoříme a s ním
spojeni v měsíci únoru vroucně pro
síme, aby přes všecku zlobu lidskou
zavládla opravd u křesťanská, bratrská
láska mezi jednotlivci, mezi spolky,
státy a národy, vždyt jsme dítkami
jednoho Otce, jenž jest v nebesích.
Ke konci měsíce září minulého roku
po páté shromáždili se ředitelé Apoš
tolátu modlitby z Italie ku poradě.
Na konec přijal je sv. Otec Pius XI.
ve slyšení a promluvil k nim mezi ji
ným, že všichni lidé jsou povinni pra
covati pro království Ježíše Krista
jehož jsou poddanými. A kdo nepra
cuje pro království Boží, dopouští s
hříchu nedbalosti, kteráž může státi s



1 hříchem těžkým. Všichni mají pra
covati, třeba ne stejným, nýbrž růz
ným způsobem. Všichni pak mohou
vykonávati Apoštolát modlitby, pro
tože všichni se mohou &mají modliti.
Tento Apoštolát modlitby je velice
snadný a proto zavazuje všechny ka
tolické křesťany. Vaše úloha, milí ře
ditelé, není dosud vykonána, dokud
je ještě některá duše, která může býti
Apoštolátu získána. Apoštolát mod
litby je nejpůsobivější, protože Spa
sitel slíbil, že vyslyší všecky modlitby;
proto žádný apoštolát nedojde cíle
svého, není-li podporován modlitbou.“
Tak asi mluvil sv. Otec Pius XI. Nuže,
spojme modlitby své se Srdcem Je
žíše Krista, které denně, ustavičně se

A. M. Kadlčáková:

B ÚH o TE C,

Bůh Otec, Stvořitel země i nebe,
v moci má celý svět, člověče, tebe.“
Bez jeho vůle vlas nepadne s hlavy,
nepřijde nepřítel na tebe dravý.

za nás obětuje, a obětujme své úmysly5
sv. příjímání, oběti mše sv., práce a
utrpení nejsv. Srdci Páně s heslem:
„ še pro tebe, nejsv. Srdce Ježíšovoí“

Ku generálnímu řediteliApoštolátu
modlitby v Římě pravil sv. Otec:
„Řekněte členům, že papež Spoléhá na
jejich modlitby a že jejich modliteb
potřebuje.“ Dne 13. listopadu 1927
podal sv. Otec generálnímu řediteli
zvláštní úmysly pro katolické misie,
mezi jiným pro měsíc únor t. r. Misie
ve sv. zemi, v Palestině & obrácení
židů na víru katolickou, mezi nimiž je
prý spolek, jehož členové uznávají, že
slíbený Spasitel skutečně přišel v Je
žíši Kristu!

STVOŘITEL
Nevzejde škoda ti, nevzejde radost,
nepřijde neštěstí, ba ani žalost.
Bez vůle Boží nám nezmírá žití,
bez vůle Boži ni nevzroste kvítí.

Bůh Otec, Stvořitel nebe i země,
stále jen promlouvá v duši mé ke mně:
Raduj se na zemi, já chráním tebe,
po smrti v odměnu dám ti své nebe!

Království Boží v nás žádá si dalšího
rozvoje.

1. Stojíme v širém světě se svými
schopnostmi a pudy a jest třeba je
uplatniti. I jest nutno, abychom se
snažili mnoho zvěděti (věda), jest
nutno vybudovati svět podle našich
myšlenek a ideálů (technika,' umění),
jest nutno činiti dobře a žíti ušlech
lile (mravnost), zaujmouti stanovisko

k Nekonečnému a vybudovati v nitru
život Boží (náboženství). Tot' jsou
čtyři živly duše, čtyři perutě serafské.
Všecky čtyři spojeny budují bohatě
a mocně život lidstva. Nutno jest
poznávati pravdu, tvořiti krásu, ko
nati dobro, báti se a milovati Boha.
Není dovoleno tyto prvky od sebe

:) (\\l



děliti nebo odlučovati: oddělíme-li je,
pokazíme si život, osamotníme-li je,
ochromíme jej. Proto nutno sjednotiti
všecky tyto směry k výšinám! Umění
i mravnost možno lehce spojiti s nej
hlubším a nejvnitrnějším nábožen
stvím, ba ono jest právě pramenem
jejich tvořivosti a základem jejich
vzletu a síly. Umění, najmě umění
básnické noří se do hlubin nekonečna,
aby z domova věčné pravdy a krásy
vyneslo oheň a světlo, a rovněž i
mravnost dosPívá po stopách povin
nosti a odpovědnosti k nezhasitelné
záři ideálů, k věčnému zdroji všeliké—
ho mravního dobra a mravního zá
kona; z pozorování tohoto zázračné
ho, duchovního světa pobírá své nej
mocnější podněty, odtamtud čerpá
popud a nadšení k nesobeckému ko
nání. Využijme toho všeho, jsout' to
poklady od Boha. Bůh nám dal
rozumové schopnosti, aby- se roz
víjely a zanechaly po sobě stopy
silné činnosti & polepšení. Bůh je
dal, abychom si pomáhali: technický
mi vynálezy lze zameziti různá ne
bezpečenství, povodně, hygienou na
kažlivé nemoci, zdokonalením deprav
ních prostředků hladomor. Nutno bo
jovati proti nehodám, proti blesku
hromosvody, proti krupobití střelbou
za bouře. Je to nutno, nebot chce

\ tak Bůh. Ve mnohých případech řeší
me zdánlivé rozpory Prozřetelnosti
rozvojem vlastní prozíravosti. 0, Pá
ne, vylej na nás rozvojem našich
sch0pností také své světlo, dobroti
vost, krásu, uplatní v nás rozmachem
našich sil svou sílu a moc! Dříve
vidělo lidstvo v takovém velikém
pokroku vzpouru Prometheovu, my
však nalézáme v každém postupu
hlubší pochopení Božích myšlenek,
než spojujeme s Věrou & láskou.
Staří viděli v pokroku rozumu odboj.
Jejich srdce bylo příliš úzkostlivé,
když mělo náležitě oeeniti tento roz
mach, tuto moc ducha. My chceme
se vymaniti -z nevědomosti, bídy a
bolesti, ale nikoli od tebe, Bože.
Opustiti tebe? Co by nám přinesla
taková emancipace? Kdybychom se

od tebe odtrhli, nabylibyehom jen
toho vědomi, že jsme přikováni k me
chanismu veškerenstva, uvědomili by
chom si nerozumné své otroctví, po
cítili bychom tajemné, neutlumitelné
muky a úzkosti srdce, a bouřlivou,
pustou prázdnotu nitra . . . Ah, to
by byla věru trýzeň Prométheova,
a ne blaženost, ne soulad a krása.
Pakli je to známkou vesmíru, může
liž harmonie a krása seházeti koruně
veškerenstva, lidskému vědomí? Ni
koli, nepochybí jí nikomu, ani mně,
obrátím-li se k tobě, Pane, s Věrou
a láskou, vzdám-li ti hold z nej
hlubší vro'ucnosti srdce. Tak buď,
tak uěinim!

2. Jak mocným prvkem v duši
lidské jest náboženství, život s Bo
hem! Je to jako nejmocnější a nej
teplejší proud, jenž se nese dějinami.
Byly to boje titanské, ba ďábelské,
které chtěly náboženství vyhladiti.
Pálili zbožné jako pochodně, pohrdali
jimi jako podřadnými, duševními za
ostalci. Chtěli je zničiti, rozleptati
luěavkou kritiky a jízlivého výsměchu.
O, těch zaslepených filosofů a bří
dilskýeh hlasatelů kultury! Vždyť
mohli i z pochybení a odchylek roz
poznati nevyhladitelnou prasílu, která
se v náboženství uplatňuje. Pravda,
provází je i poblouzení a temno,
ale to je nevyhnutelno: náboženství
chápe se problému života až 11 nej
hlubších kořenů a ukazujíc vzhůru,
probouzí i lidské city a vášně & ne
může se vyhnouti jejich působení. _—
Nikoli bázeň, nikoli rozkoš, nikoli
láska vytvořila náboženství, ale to
vše s rozumem a srdcem Spolupůso
bilo, abychom rozpoznali věčný a
nekonečný vztah bytí a života. Ne
bylo třeba náboženství vynalézti, ale
bylo nutno je hledati, nebylo třeba
je vymýšleti, ale bylo třeba je viděti
srdcem Bohem na'dchnutým . .. (),
Pane, vidím, že se tobě vyhnouti
nemohu; tolik je uprchlíků, tolik po'
tulnýeh, a přece se duše naše z tvého
objetí vyprostiti nemůže. Dej nám
milost, abychom z ospalýeh očí svých
protřelí sen a upírajíce hled svůj
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na tebe s láskou a důvěrou, s ra
dost-í mohli říci: Otče, Bože můj,
ty mne miluješ, protože jsi mne
stvořil, ó, veď mne, abych dospěl
k tobě a v tobě i odpočinuli

3. Jest- tedy potřebí, abychom svůj
náboženský život pozvedli také na
stejný stupeň svého vzdělání: budeme
státi tím výše, čím prohloubenější,
vnitrnější a uvědomělejší bude náš
život náboženský. Nevzděláváme a
nepěstujeme-li jej, necháváme-li jej
na stupni citů dětských, jednáme
nerozumnč, nebot náš duchovní život
bude jednostranný: jeho světu obrá
cená stránka bude vzdělána, kdežto
výšiny a hlubinyv světa vnitřního
budou zanedbány. Zivot bude potom
suchopárný, omrzelý, bez vyššího vzle—
tu, zdroje hlubokých citů a vznětů
zaniknou. Takový je průměrně svět
dnešní inteligence. Kultura tu ne
pomůže, nebot je sama o sobě ne

schopna povznésti a upokojiti „nad
člověka“, poněvadž v jeho bytí ne
vlévá harmonii a uklidnění. Takový
člověk stane se znenáhla skeptikem
bez radosti. Nehřešme tedy proti při
rozenosti, nýbrž rozvinujme své schop
nosti všemi směry, rozepněme křídla
nejhlubší a nejmocnější touhy, která
směřuje vzhůru, k Bohu. Buďme pře
svědčeni, že jest povrchní každý směr,
který získává veliké 'statky vědy za
cenu zaprodání, vlastně ztráty srdce,
Není ani pravdivo obdivované rčení,
že „srdce jest jedinou pravou ná
hražkou za geniálnost“. O tom není
ani řeči: tuto první a nejnenahra
ditelnější nezbytnost velikého, povzne
šeného a sladkého života nesmíme
nikdy zváti „náhražkou“, ani u srov
nání s kterýmkoli geniem. Co po
může mi geniálnost, chybí-li srdce?
Ba řeknu ..více: není geniálnosti beznl
“do“ Boh. Kyselý.

Srdce ježíšovo, oběťslitování za hříchynaše.
Pobožnost prvniho páltku.

Výklad litanie k neisvětějšimu Srdci Páně.

Napsal Msgr. Dr. Rudolf Zhdněl.

Všem těm, kteří po 9 měsíců na
první pátky v měsíci přistoupí ke
sv. přijímání, popřeje má, všemo
houcí láska. šťastné hodinky smrti!

XII. zaslíbení.

V Německu v krajském městě Naum
burku na Sále ——v obvodu mezihor
ském — koná se od XV. století každý
rok dne 28. července zvláštní slavnost
zvaná husitských třešní. Děje se tak
na památku události, kterou staré po

'dání klade na den 28. července 1432.
V těch dnech prý přitáhlo husitské
vojsko pod Prokopem Holým k to
muto saskému městu. Daleko široko
šla hrůza před českými bojovníky.
Vměstě nastal veliký zmatek; každý
viděl jistou záhubu, proto byl všude

pláč a nářek. V této tísni poradil jeden
zámečník, jménem Vilém Volf, měš
ťanům, aby vypravili do husitského
tábora své dítky, které snad prosbami
obměkči srdce Prokopovo. Druhého
dne shromáždilo se před radnicí 450
bíle oděných děti. Dvč stě ozbroje
ných měštanů provázelo je až za
bránu. Když dítky přišly před stan
Prokopův, padly všechny na kolena
a prosily za milost. Husité divili se
nemálo, ale drsné jejich smysly byly
velice dojaty. Prokop Holý dojat líbal
dítky, dal je pohostiti třešněmi, lus
kami & vínem. Když se šeřilo, poslal
je domů řka: „Jděte nyrí domů, neboť
se připozdívá a oznamte rodičům, že
dávám městu milost. Až přijdete ke.
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bráně, volejtezVítězství llusitůl“ O této
husitské slavnosti a jejím původu
zmiňují se nej enom knihy české,
nýbrž i německé. (Srv. Mayerův
německý konversační lexikon, slovo
Naumburg) Palacký v poznámkách
ke svým „Dějinám národa českého“,
díl III. pozn. 413 praví: „Má-li známá
pověst o Husitech u Naumburku jaký
základ, musí se odnášeti k této době
(totiž roku 1430), protože později kněz
Prokop do této krajiny nepřišel. Též
někteří němečtí spisovatelé domnívají
se, že příběh tento je pouhou pěknou
legendou, které nelze vědecky doložiti.
Doposud však koná se každý rok dne
28. července v Naumburku tak zvaná
husitská třešňová slavnost. Ve slav
nostním průvodě vychází městské děti
se svými rodiči na místo, kde se příběh
stal, bývají tam častovány třešněmi,
potom pak vedou je na hrachoviště,
aby si natrhaly lusek.

Roztomilá tato legenda z doby jinak
velice pohnuté jest nám zde toliko
pomůckou, abychom lépe pronikli
vyšší pravdu, totiž velikost oběti,
jakou přineslo nejsvětější Srdce Páně
pro slitování se nad hříchy našimi.
Veškero lidstvo má hříchem Adamo
vým, každý pak z nás ——mimo Marii
Pannu -— hříchy osobními velikou
vinu před Bohem. My ubožáci nemů
žeme jako kdysi město Naumburk
smíření postaviti mezi sebe a rozhně
vaný majestát Boží podobnou nevin
nost, jako byly bělostné oděné dítky
Naumburské. Ale tu milosrdný Bůh
v nevyzpytatelné dobrotě své sám
postaral se () neposkvrněnou obět sli
tování, a tou jest nejsvětější Srdce
Páně.

Velikost této oběti slitování nejsvě
tějšího Srdce Páně poznáme názor
něji, uvážíme-li, čím je hřích, jak ve
lice uškodil nám všem, jakou jest
ohavnosti před Bohem a lidmi.

Hřích.

Jediné a plavé zlo jest, co se pro
tiví zákonu Božímu, totiž hřích. Hřích
osobní jest pak vědomé a dobrovolné

přestoimení zákona Božího. Zloba hří
chu je veliká; zvláště těžký hřích je
těžkou urážkou Boha, pohrdáním jeho
nekonečné _velebnosti, hanebným ne
vděkem k Bohu, našemu nejlepšímu
Otci, hroznou zpronevěrou proti Pánu
Ježíši, našemu nejlaskavějšímu Vy
kupiteli, trestuhodnou nevážností k mi
lost-em Ducha svatého.

Tuto Ohavnost hříchu vidíme po
někud zobrazenu ve vidění, jež měl
prorok Daniel (7, 7 nn.). Viděl totiž
4 šelmy veliké vystupovati z moře.
Šelma čtvrtá byla nejhroznější; byla
strašlivá, děsná, náramně silná, měla
veliké, železné zuby, žrala a drtila,
a co zbylo, nohama deptala. Lišila se
od ostatních šelem, jež viděl prorok
prve, a měla deset rohů, jimiž ještě
vše probodala a zničila, co by jí dosud
bylo ušlo. Hle, takovou děsnou ne
zkrotitelnou šelmou je hřích smrtelný
a každý hřích: má železné zuby, jimiž
vše chopí a rozdrtí; nebot hřích ne
ušetří ani Boha, ani lidí, ani hříšníka
samého; má deset rohů, jimiž urputný
hříšník snaží se desatero Božích při
kázání strhnouti v prach a zničiti. Co
takto ještě nepocuchal, to pošlape
svými kopyty. Ohavnost hříchu před
vádí církevní spisovatel Trithemius
slovy: „Kdykoliv hříšník hřeší, útočí
nepřátelsky takořka na Boha“; činí
skoro totéž, co činili židé, když bez
božně' & zločinné vztáhli ruce na
Spasitele.

Proto první křesťané volili raději
zemříti, než dopustiti se jedinkého
hříchu. Vzácný příklad dali v té věci
chrabří vojínové křesťanské legie thé
bánské, považujíce hřích za vzpouru
proti velebnosti Boží. Když totiž císař
Maximilián chtěl je nutiti, aby pro
následovali křestany, odpověděli ne
ohroženě: „Jsme ovšem tvými vojíny,
ty jsi náš císař a pán; ale jsme zá
roveň služebníky nejvyššího Pána ne
bes i země. Tobě jsme povinni sloužiti,
jemu pak žíti životem neposkvrněným.
Proto nemůžeme poslechnouti rozkazů
tvých, jsou-li v rozporu se zákonem
Božím. Hřišnou poslušnosti ke svému
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pánu ]HlZHIllSliČlllllucsmílrw se \lemu
řiti proti svému Bohu a Pánu-na ne—
besích. Věz, císaři, každý hřích je
vzbouřením proti Bohu!“ Tak mluvili
chrabří tito křesťanští
umřeli raději v nejhrůzněj'ších mu
kách, než by byli jednali proti přiká
záním Božím.

Že hřích je největším zlem, plyne
i z této úvahy: Bůh stvořil veškeren
svět jediným slovem své všemohoucí
vůle, ale na usmíření hříchů vydal
Syna svého jediného. jehož miluje
nejvroucněji, a to ve smrt nejbolest
nější, totiž smrt na kříži. Jak děsným
neštěstím je tedy hřích, když vyža
duje takovou obět slitování!

Celé posvátné dějiny od počátku až
do konce ukazují, jak hřích je pů
vodem všeho zla, jak všechna bída,
žal a strast prýští jenom z hříchu! A
Bůh je přecetak dobrý, milosrdný, jest
láska sama, hřích však nenávidí tak
velice & tresce tak těžce! Vskutku
hřích je největší zlobou tohoto světa.
Celé posvátné dějiny od začátku až
do konce vykládají, jak ohavným a
trestuhodným je hřích!

Hříchem Adamovým ztratili jsme
ráj, a přišla na zem smrt! Pro hříchy
lidstva přišla potopa, ohavné hříchy
Sodomy a Gomorrhy přivolaly zhoubu
na kvetoucí města ta. Všechny rány
egyptské byly vlastně jen tresty, jimiž
stíhal Spravedlivý hříchy obyvatel
stva. Tisíce Israelitů zahynulo na
poušti, poněvadž zhřešili, tisíce z nich
porubaly proto meče nepřátel. Všichni,
kteří vytáhli z Egypta, musili jenom
pro své hříchy zemřít, až na dva muže,
& neviděli země zaslíbené. V zemi za
slíbené přicházely kruté války a bídná
poroba na lid israelský jenom pro jeho
hříchy. Za doby Eliášovy bylo dlouhé
sucho a z něho vzniklý hlad jenom ná
sledky hříchů. Za trest své nevěry byli
Israelité odvedeni do assyrského a ba
bylonského zajetí. O hrůze hříchů
vydává nám též až příliš zřetelný
důkaz . přesmutná záhuba svatého
města Jerusalema. Že hřích jest nej
větším zlem, o tom byli již pevně pře

hrdinové a—

svědčí—ni Josef lflgyptský, i'wvliinz'í Su
sanna, jakož „ikmet Eleazar, a proto
raději podstupovali pozemské bolesti,
než aby se dopustili hříchu. „Kdybych
i nyní ušel mukám lidským,“ tak volal
ctihodný stařec Eleazar (II. Makk.
6, 26), „neunikl bych přece ruce Vše
mohoucího ani živ, ani mrtev! Proto
zmužile z tohoto světa odcházcje,
ukáží se hodna starého věku, jinochům
pak zůstavím příklad, podstoupím-li
čestnou smrt s ochOtnou myslí a sta
tečně pro svaté zákonylf“ — Krá
lovský kajieník David plakal hořce
nad provinčním svým; svědectvím jeho
pokání jsou nám jeho kajícné žalmy.
— Petr plakal nad hříchem svým jako
nad největším neštěstím. ——Magda
lena i když z úst Spasitelových usly—
šela, že odpustilo jí nejsvětější Srdce
všechny hříchy, truchlila nicméně nad
nimi veškeren život svůj! — Lotru,
který byl ukřižován po pravici Spa
sitelově, nepřipadaly bolesti tyto tak
velikým zlem, jako jeho hříchy; proto
nežádal, jako lotr po levici, aby Spa
sitel pomohl mu s kříže, nýbrž aby od
pustil mu hříchy jeho.

Dočítáme se v Písmech svatých —
píše svatý Salvián — o těch, kteří
jenom nepatrně se provinili proti zá
konu Božímu, že byli přísně potrestáni,
abychom poznali: ve věcech, jež se
odnášejí k Bohu, nesmíme "ničeho po
važovati za maličkost, nebot křivda,
jež se takto děje, je veliká. — Tak
Sára, manželka Abrahamova, dovolila
si jen nevelice zalhati, aby se vyhnula
nepříjemnosti, a byla hned za to po
kárána. ——Manželka Lotova, která
proti zákazu všetečně se ohlédla po
hořících městech Sodomě a Gomoře,
byla za trest obrácena v' solný sloup
(Genes. 19, 26). — Mojžíš jenom je
denkráte kolísal ve své důvěře v Hos
podina; ačkoliv HOSpodin skrze něho
již přemnohá dobrodiní prokázal lidu,
projevil svou dobrotivost a “moc čet
nými podivuhodnými zázraky, pochy
boval řka (Num. 20, 10): „Slyšte, bu
řiči & nevěrci: Budeme moci vyvésti
vám vodu ze skály?“ Bůh ztrestal
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nedůvěru tuto hned tim, že voda ne
\všla po pivem ('(deíu na skálu, nýbrž
už po dluhem. Klomě toho plavil ješlč
HOSpodin k Mojžíšovi a Áronovi: „Že
jste mi nevěřili, a tak mne před isra
elskými neoslavili, neuvodete těchto
zástupů do země, kterou jim dáml“
(Genes. 20, 12). ——Maria, sestra Moj
žíšova, reptala proti svému bratrovi,
& byla za _to potrestána malomocen
stvím. — Aron nesměl vejíti do země
zaslíbené, poněvadž se ukázal slabým
'a nedostatečným, když lid úsilně na
něm žádal, aby jim postavil zlaté tele!
_Synové Áronovi, chtějíce HOSPO
dinu obětovati kadidlo, vzali v mla
dické nerozvážnosti k tomu oheň oby
čejný; když vstoupili s ním do stánku
úmluvy, tu vyšlehl na ně oheň a strávil
je! ——Bethsamité, kteří neuctivě hle
děli na archu úmluvy (I. Král. 6, 19),
neradovali se z jejího návratu od Fi
lištínských (bylat mysl jejich odci
zena Hospodinu) byli za to potrestáni
smrtí! Heli, muž dobromyslný,
věrný služebník Hospodinův, byl těžce
potrestán za to, že byl až příliš shoví
vavým ke svým synům. Synové jeho
padli v boji proti Filištínům, on pak
sám, když posel zvěstoval mu smut
nou zvěst: „Boží archa je vzata od
nepřátel!“_ (I. Král. 7, 17), spadl
s křesla naznak, zlomil vaz a tak ze
mřel. —- Kdyby byl David nebyl dal
z ješitnosti — aby se ukázal jako
mocný vladař přečetného národa ——
spočítati lidu, nebyl by přišel třídenní
mor na zemi jeho. — Ješitnost, kterou

A. M. Kadlčákooa':

král Zlšzechiáš ukazoval vyslancům
krále lmhylonského Borodacliai-Bala
(lana poklady svě klenotnice (zlato
stříbro, rozličná vonidla, také masti
i zbrojnici svou a vše, co bylo lze na
lézti vpokladech (lV. Král. 20, 13);
a nebylo, čeho by jim nebyl ukázal'
Ezechiáš v domě svém a v celé říšil),
nelíbila se Bohu; proto musil prorok
lsaiáš mu oznámiti: „Slyš řeč Hospo
dinovu: Hle, přijdou dny, kdy bude
odneseno vše, co je v domě' tvém, a
(:onachovali otcové tvoji až do tohoto
dne, do Babylonu: nezůstane nic,
praví Hospodin. l synové tvoji budou
pobráni a stanou se komorníky při
dvoru krále babylonskéhol“ (IV. Král.
20, 18). ——Kněz Zachariáš oněmčl,
protože nechtěl uvěřiti slovům anděla
Gabriele, zvěstujicího mu narození
Janovo. ——Král Herodes, vnuk onoho
I-Ierodesa, který dal 'povražditi pacho
líky betlemské, seděl oblečen v rouchu
královském na trůně, promlouval řeč
k vyslancům z Tyru a Sidona, lid pak
provolával: „Tot hlas Boží a ne lid
skýl“ Herodes neodporoval tomuto
lichocení, neodmítl ho, jak měl učiniti,
aby vzdal poctu Bohu (Sk. ap. 12, 23).
Proto ranil jej anděl Páně, umřel
hroznou smrtí, jak zmiňuje se sou
hlasně se Skutky Apoštolskými též ži
dovský spisovatel Josef Flavius, byv
totiž prožrán červy, skonal.

Každý hřích je velikou ohavnosti
před tváří Hospodinovou; proto tresce
ho Bůh tolikerými tresty!

(Poku)

V KOSTELE.

V tom našem kostele,
v kosteličku,
ráda tak vzpomínám
na matiěku.
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Pro lásku Ježíše,
Matky Jeho,
aby mne chránila
všeho zlého.



Ona mě každý den
při mši svaté
učila srdce mít
zaujaté.

A já tam každý den..
chodívala,
za ně se vroucně tak
modlívala.

A dnes, kdy rodiči
spěji v hrobě,
vzpomínám v kostele
na ně sobě.

Vzhůru do jerusalema či dolů do
Babylonu!

Úvaha na II. neděli po devítm'ku. Podává Ignát Zha'něl.

Nikdy nestaví se více před oči
rozdíl mezi dítkami, milujícími tento
svět a Boha, nežli právě v těchto
dnech, které prožíváme. Svět jim
říká masopust a domnívá se, že je
dovolena všeho druhu rozpustilost.
Svět zve nyní příliš často k radován
kám. V městě bývaji celé zdi domů
v každé ulici polcpeny nejpostřeji
obarvenými a nejkřiklavěji zhotove
nými plakáty, které zvou na plesy,
zábavy, radovánky. Konají se mno
hem častěji, okázaleji, rozpustileji, než
jindy v roce. Církev jmenuje tuto
dobu předpostní čili přípravou ke
čtyřicetidennímu postu. Zanedlouho,
toliko za tři dny, popeleční středou
započne tato svatá doba, což církev
naznačuje zevně velmi významným
obřadem: V kostele sype kněz věřícím
na čelo popel, které poznamenává
znamením svatého kříže a praví:
„Pomni, člověče, že prach a popel
jsi & v prach a p0pel se obrátíš.“
Církev zve v poslední neděli před
půstem k návštěvě nejsvětější Svátosti
oltářní, která se tento den a kde
možno i po oba následující dny vy
stavuje k veřejné úctě.

My vyznavači viry Kristovy máme

obrazně řečeno milovati a oblíbiti
si výšiny, jež nazýváme Jerusalemem,
které bylo vystavěno na několika
kopcích, nikdy nesestupujme do nížin,
v nichž bývají často nezdravé, hnusné,
zle páchnoucí bažiny, do nichž se
stupují lidé,- holdující a milující ne
mírně světské radovánky i rozkoše,
což jmenujeme obrazně Babylonem.
Kéž se my věrné dítky a upřímní
ctitelé Kristovi a jeho církve roz
hodneme pro výšiny, pro Jerusalem
a opovrhneme nížinami babylonskými!_1.Vzhůrudo Jerusalema!
Nynější svět žije pod znamením spor
tu. Sám v sobě jest sport zdravý,

_osvěží člověka, dodává mu další po
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třebné síly k životu. Veliké oblibě
těší se u všech Sportovců hory, kopce.
Z velkých měst pořádá se v příhodný
čas, v létě, stěhování lidu do hor.
Žíti v horách pokládá se za vrchol
půvabu, štěstí. Tráviti v nich nějakou
dobu je pro zdravý tamější vzduch
ideálem všech zdravých i churavých.
I Spasitel miloval hory a výšiny.
Nejkrásnější řeč, kterou promluvil,
jmenuje se horská“, promluvil ji
sedě na hoře.Často nacházíme milého
Ježíše na horách, trávil na nich celé



Jezzs ve _chra'mu /'erusalemském



rnici v modlitbě. Na hoře Golgotč—
ukončil svůj život, zemřel tam na
kříži.

V duchovním smyslu vyrozumívá
me v těchto dnech, kdy je vystavena
velebná Svátost Oltářní, výšinou svato 
stánek, v němž sídlí milý Vykupitel
pod nepatrnou způsobou chleba. Tu
ozdraví každé choré srdce, tu najdeme
poklady, požitk'y, radosti, které osvěží
tělo lidské, tu najdeme klid, mír,
upokojení, ctnosti, které utvrdí naše
tělesné zdraví. Zajisté prospěje tělu
i našemu zdraví čistota, střídmost,
skromnost. Tu před'svatostánkem mů
žeme si vyprositi milost vytrvalosti
v těchto právě vyjmenovaných i v ji
nýchzdra'ví tělesnému po
třebných ctnostech. Tu mohou si
vyprositi zdraví, kteří jsou v ne
bezpečí pozbýti ho _anebo ho již
vůbec nemají, kteří onemocněli tím
či oním neduhem. Tu najdou upoko
jení, kteří mají rozervanou mysl, kteří
snášejí různé trpké kříže, které navští
vil Bůh bolestmi, strádáním anebo
jinými tělesnými nehodami. Ke všem,
kteří jsou obtíženi jakýmkoliv způso
bem, volá přelaskavý a nejvýše dobro
tivý Pán: „Pojďte ke mně všichni,
kteří se lOpotíte (těžce pracujete) a
obtíženi jste a já vás občerstvím.“
(Mt. 11, 28.)

U svatostánku si můžeme též vy
prositizdraví duševní, kterého
nám tím více potřebí, čím vyniká
nesmrtelná duše nad smrtelné tělo.
Potřebu osvěžiti duši na výšinách,
v samotě, cítili již v prvních dobách
církve svatí poustevníci. Nejraději se
uchylovali do nepřístupných hor, kep
ců a výšin, proto také mnozí za
kladatelé klášterů, především svatý
patriarcha Benedikt, miloval kopce.
Chtěl, aby se jeho duchovní synové,
vzdáleni ruchu světského a jaksi jsou
ce blíže nebe mohli věnovati větší
své i svatosti spolubližních, vědě,
umění. Sv. Otec František z Assisi
bydlil nejraději na své hoře Averno,
tam se cítil nejšťastnějším. Vykonej-'
me, k čemu pobízí žalmista: „Vy
vyšujte Pána, našeho Boha & kořte

se mu na jeho svaté hoře, neboť je
svatý Hospodin, Bůh náš.“ 98, 9.

Nám lidem, jejichž myšleni bloudí
ponejvíce po světských záležitostech,
těžko vylíčiti a p0psati slasti, duševní
radosti, jichž prožívá, kdo s důvěrou
poklekne před svatostánkem & před
náší, co tíží jeho duši. Nám věru
těžko vpraviti se v pravou zbožnost
ke svátostnému 'Kristu. Poslechněme
světce, kteří nám líčí, čím oplývá
jejich srdce, jaké sladké pocity pro
žívají před svatostánkem. Sv. Alfons
Liguori píše: „Ujištuji, že poskytuje
Kristus každé duši, která prodlévá
poněkud zbožně a pozorně před nej
světější Svátosti více útěchy a' vni
terné radosti, než jakou může dáti
celý svět se všemi svými radovánká
mi & radostmi, jež pořádá. Jaká
čistá, nikým nezkalená radost jest
klečeti před oltářem, v mysli se po
nořiti ve přítomnost s Ježíšem, Jemu
přednášeti vše, co nás tíží, vždyt
tuto čeká, aby nás vyslyšel. Mluvíme
s ním, jako s přítelem, který nám
chce a může pomoci. Kéž každý
zkusí a přesvědčí se o pravdivosti
těchto slov!“ , .

Tu nehrozí žádné pokušení ke zlé
mu, žádná zrada, tu najdeme nejvy
datnější lék oproti všem nebezpečím,
nástrahám, příležitostem ke hříchu,
potěchu v křížích, posilu v slabostech,
pomoc v bídě, radu v pochybnostech.
Každý, kdo miluje svátostného Ježíše
& utíká se k Němu ve všech svých
potřebách, přesvědčí se o pravdivosti
slov Písma: „Blaze člověku, který
mne poslouchá, který bdí každý den
u dveří mých, pozor dává u veřejí
bran mých. Neboť kdo mne najde,
nalezne život a dojde požehnání od
HOSpodina.“ Přísl. 8, 34, 35. Spra
vedlivý stane se ještě Spravedlivějším,
nespravedlivý si vyprosí ospravedl
nění.

2. Nikdy dolů do Babylo—
nu! Zvláště v právě uplynulých a
nynějších dnech staral se Babylon,
t. j. světský duch, příliš o své. Či
neozývalo se až zbytečně časté volání
po světských radovánkách, v nichž
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ani. tělo, uni duše pranic nenabude,
ba naopak přcčasto pozbude něco,
zlířcší, ne-li těžce, aspoň lehce.

T-ělo nic nenabude. V zá—
bavách & radovánkách, jak je miluje
nynější svět, vládne nejhrubší smysl—
nost, vše je nastrojeno, aby ponou
kalo k nečistotč, k nečistým myšlen
kám, vzbudilo nečisté žádosti. Často
se připojí nestřídmost v pití. Mnohý
a mnohá ulovili si ve veselých Spo
lečnostech zárodky k různým nemo
cem, které uchvátily tělo v předčasný
hrob. Jak hrozné jest pomysliti, že jsou
neduhy, které se dědí, přecházejí z ro
dičů na děti i vnuky!Duše nic nenabude. Ve
selí, světské radosti jsou daleko ne
bezpečnější pro duši, více škodí duši
než tělu. Známe velmi dobře přísný
zákaz naší svaté církve, která jako
starostlivá matka 0 naše blaho časné
i věčné pečující, poroučí: Varuj se zlé
ho, i každé příležitosti ke zlému, ke
hříchu! Kde se nám častěji a drzeji na
skytuje než v Babyloně, t. j. při svět
ských, obyčejně příliš bujných rado
vánkách, kde se podobá, jakoby vše
hlásalo zásadu, již svět příliš rád uží
vá: užívej světa a jeho radostí, dokud
síla, dokud můžeš! Jaká nehorázná
cpovážlivost, jaká nerozumná poše
tilost, takto a podobně mluvitil Což
dal Bůh jiné zákony, zákazy pro lidi
starší a jiné pro lidi mladé? Není všem
bez rozdílu věku, pohlaví řečeno: Ne
sesmilníš! Nepokradeš! Nepromluvíš
křivého svědectví proti bližnímu své
mu!

Babylon je nejvýše ' ne
bezpečný pro každou duši.
O ta n c i, který bývá obyčejně ob
vyklou a jedinou zábavou mnohých,
zmiňují se svatí Otcové velmi odmí

tavě. Svatý El'reín píše: Kde je tance,
tam se slaví slavnost ďábla. Sv. Ani
brož dí: Tance jsou rakve nevinnosti,
hrob studu. Sv. Karel Boromejský
míní: Světský tanec není nic jiného
než kruh, uprostřed něhož stojí ďábel
a okolo něho křepčí jeho otroci. Není
potřebí ptáti se svatých Otců, totéž
hlásají všichni rozumní a moudří lidé.
V jednom starém učitelském čaSOpisu
čtu o tanci: Když vypukne někde na

venkově dobytčí mor, ihned přijde
úřady svolaná komise, rozestaví stráže
a vůbec opatří vše, aby se nerozšířila
nákaza. Jestlise o dobytek pečuje,
aby byl uchován před záhubou, kte
rak se nemá učiniti všecko možné
opatření proti záhubě mravní, kteráž
jde z navštěvování tančíren naší mlá
deží?

Město Jerusalem rozprostírá se na
několika výšinách, proto užívá se ho
k obrazu, jehož význam jsme právě
vysvětlili. Povznesme se myšlenkami,
skutky vzhůru na duševní výšiny,
kde kyne zdraví tělu i duši. Varujme
se babylonských nížin, v nichž pře
vládá nečistý, nezdravý vzduch, vlád
ne bahno. Bahno dosud nikoho ne
uzdravilo, je plno nezdravých miasmů,
je tu doma horečka, počátek přemno
hých nemocí, škodlivých zdraví těla
i duše. Proto vzhůru na výšiny jeru
salemské, vzhůru do kostela ke svato
stánku, kam nás zve přemilý Spasitel
líbeznými slovy: „Okuste a vizte, jak
dobrý jest HOSpodin, blaze člověku,
kterýž v něho doufá.“ Z. 33, 9. Bu
deme-li tu na světě rádi vyhledávat-i
svatostánek, jejž jsme si tuto předsta
vovali pod Jerusalemem, dopřeje nám
Bůh po smrti přístup „do nebeského
šerusalcma, k městu Boha živého“.
(K Žid. 12, 22). Amen.
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A. M. Kadlčákava':

v ZIMĚ.

Celá zem je skryta sněhem,
nikde není života,
jen na nebi modrojasněm
večernice bleskotá.

A měsíček střibrojasný
osvětluje celý kraj, '
zvony zvoní „Anděl Páně“
a šept'ají milou háj.

A. M. Kadlčákooá:

Báj- () ráji na věčnosti,
do nějž každý touží jít,
proto pojď, ó duše moje,
pojď se k Bohu pomodlit.

Pomodli se, ať ti vzejde
po zimě též nový ráj,
at tvá duše po_smrti kdys
dostane se v nebes kraj.

ZVONYZVONÍ...
Zvony zvoní Anděl Páně
třikrát ve kraj každý den,
Zdrávas vroucí ret můj šepce
Matce Boži povždy jen.

Třemi Zdrávas Matku prosim,
by mne v žití chránila,
před nemoci, před nevěrou
v světa víru bránila.

Aby při mně vždycky stála
nebes milá Matička,
aby nikdy nevyhasla
v srdci víry jiskřička.

Zvony zvoní Anděl Páně
třikrát ve kraj každý den,
Zdrávas vroucí připomíná
duší mojí'víru jen.

Obrázky z katolických misií.
Podává Maxmilian Weinberger.

S trašná noc na Velkém otročím jezeře.
Než- biskup nedal mu domluviti,

neboť naznal, že další prodlévání vedlo
by k jisté smrti. Zima zmocňovala se
znenáhla jejich údů. Vyskočil rychle,
svinul houně &vhodil na-saně. Dali se
znovu na pochod. Byl to zápas se
smrtí, která je pronásledovala. Chlapec
prosil o něco k jídlu. Musil se spokojiti
s málem, nebot zásoba potravy došla.

Tak vrávorali kupředu. Jen tu a
tam popřáli si krátkého oddechu.
Mdloby & únavy přibývalo. Najednou

(Potrač. )

chlapec usnul. Nezbývalo, než zasta
viti a ohlédnouti se po nějakém chrá
něném místě, kde by mohli přenoco
vati. Biskup jal se takové místo hle
dati. Za noční tmy byla to namahavá
práce a mimo to nesměl se od svého
druha daleko vzdáliti. Najednou za
vadil nohou orsilnou vrstvu sněhu,
to byla neočekávaná pomoc v nouzi.
Rychle zavolal chlapce k sobě a oba
vyk0pali lyžemi díru do sněhu, roz
prostřeli houně a vlezli dovnitř. Psi
lehli si k nim. Naposledy přikryl biskup
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všecko sněhem. Když tato práce byla
provedena, chyběl zde ovšem někdo
třetí, kdo by byl také biskupa—sněhem
zasypal.

Než přese všechnu opatrnost pro
nikal ledový vítr do jejich bídného
útulku. Prací a námahou všecek vy
sílen, pocítil biskup nejprve na svém
těle velké teplo, takže sníh na jeho
oděvu přilepený se rozpouštěl. Potom
však dostavil se studený vítr a vlhký
jeho oděv ztuhl jako deska, takže ne
věděl, kam má svoje ruce ukrýti, aby
nezmrzly. Podobně vedlo se hochovi.
Hodiny noční zdály se nemíti konce.
Ubozí pocestní snažili se pohybem a
trouce si ruce, aspoň poněkud se za;
hřáti. Ale nadarmo. Znovu jim hrozila
příšera smrti. Nadlidskou silou zoufale
bránili se proti spánku. Poddati se mu
znamenalo jistou smrt.

Konečně, konečně se rozednilo! Ale
co je čekalo ve dne? Záchrana anebo
zklamání a posléze smrt na této le
dové a sněhové poušti? Napiali po
slední síly, odevzdali se do lásky a
péče dobrého Otce na nebesích v na
ději, že jim ukáže východ z tohoto
hrozného postavení. Nazdařbůh plí'
žili se kupředu. Najednou volá chla
pec: „Země, otče, zeměl“ A skutečně.
V dáli ukázal se bílý pruh, jenž od hla
diny jezera do výše se zvedal. Avšak
cesta až tam byla daleká a jestliže
itam se dostali, byla otázka, kde jim
tam pomoc přinese?

Byl již svrchovaný čas, že cesta se
blížila k svému konci. Biskup cítil již,
že jeho nohy počínají omrzati. Totéž
cítil i hoch. Konečně došli cíle, byli na
břehu jezera. Nová naděje jim zasvitla.
Nasbírali dříví a udělali si malý oheň.
Mezitím pak, co se u ohně ohřívali,
zpozoroval biskup v dáli dvoje saně.
Zdálo se, že neznámí cestující oheň
zpozorovali. Také biskup a chlapec
jali se ze všech sil volati a znamení
dávati. Pomalu blížily se saně. Dva
muži z nich vystoupili a šli přímo
k nim. Také biskup pOSpíšiljim vstříc
&volal: „Kdožkoli jste, pomozte nám
zbloudilýml“ Muži se zastavili, uvolnili
kožené čapky, které si hluboko do
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obličeje stáhli. Vtom letí mladý Indián
jednomu z mužů do náruče, volaje:
„Otče, otče. .!“, více nemohl ze sebe
dostati. Hlasité vzlykaje, skrýval svou
hlavu v rukou otcových.

„Zachráněni! Bože, buďtež Tobě
tisíeeré díky!“ modlil se biskup. Spo
lečně došli nyní na misijní stanici.
První jejich cesta byla do kaple misijní,
ale co tam Spatřili? U oltáře stáli dva
spolubratři, oděni v černé mešní roucho
a sloužící mši sv. za oba cestující, jež
pokládali za mrtvé. Že by za tak
strašné nepohody byli vyvázli životem,
pokládali za nemožné. Biskup poklekl
před olářem. Slzy stékaly mu po še
divé bradě a znavené ruce sepialy se
ke zbožné modlitbě k Bohu, jenž ne
opouští těch, kteří důvěřují v něho.

V ústavě malomocných (» Bivasaki.

Dvakráte již — vypravuje misionář
A. Utsch v Japonsku — minulého
roku a letos na jaře, měl jsem příle
žitost pobýti den, dva dni na místě, kde
tolik lidské bídy je nahromaděno, a
z bezprostředníblízkosti pozorovati,
jak sebe větší utrpení ztrácí na hoř
kosti, jestliže láska se ho ujímá.

V krásné, přívětivé krajině na úpatí
zalesněných hor leží bydliště, které
v oddělených od sebe budovách dům
sester, nemocnici pro malomocné,
útulnu pro staré lidi a obydlí pro děti
malomocných, které ještě žádné znám
ky nemoci na svém těle nemají, uza
vírá. Ani zeď, ani ostnatý drát nedělí
malou osadu od okolí. Opětně žádala
sice vláda, aby celý obvod nemocnice
malomocných byl zdí obehnán, ale
vždycky se podařilo matce předsta
vené obavy úřadů rozptýliti a ubo
hým nemocným pocit úplné svobody
zachovati. Vždyť je tu někdo jiný,
jenž ošetřovatelky i ošetřované mile
k sobě vábí, uprostřed stojí kostelíček
a v něm sídlí Zajatec lásky, jenž
všecky obyvatele osady, zdravé i ne
mocné, okolo sebe shromažďuje a jako
členy jedné a téže rodiny na ono místo
poutá. Každý návštěvník diví se tiché
spokojenosti, ba i veselé mysli zkomo



lených a znetvořených nemocných,
.kteří, pokud mohou, lehčí prací rádi
se zaměstnávají. Mnozí ovšem dospěli
již k nejposlednější a nejtěžší práci,
praci bolestného utrpení. Jejich dílnou
je nemocnice a jejich pracovním stolem
je lůžko a přemnozí z těchto trpitelů
„pracují“ ve dne v noci, jestliže trapné
bolesti v určitém období nemoci jim
pokoje nedají. Přemnozí dOSpívají za
láskyplného ošetřování sester v trpěli
vosti k velké dokonalosti a stávají se
hrdiny křesťanského sebezapírání.

Procházeje nemocnicí viděl jsem
mnohé, kteří tiše odevzdání do vůle
Boží ve svých čistých lůžkách leží,
a přišel jsem takék jednomu, jehož dni,
možná hodiny, byly sečteny. Stál tehdy
krátce před smrtí, blízko oné „bráně
vysvobození“, kterou má obyčejně
nejprve na mysli, jakmile v ubožáku
povstala strašná jistota, že touto ze
všech nejhroznější nemoci je za
chvácen. A skutečně hledají mnozí
smrt, když byli svůj žalostný osud
ponejprv zjistili. Možné, že i ubožák,
k jehož lůžku mne sestra vedla, si
kdysi v návalu zoufalostipřál smrt,
ale Bůh ranil ho malomocenstvím,
aby očistil jeho duši. Tak byla jeho
smrt smrtí světce. Přistoupil “jsem
k loži nemocného, jehož obličej byl
ranami strašně rozežrán, jehož tělo
bylo jedinou velkou ranou a sestra
pravila osleplému, že u jeho lože stojí
kněz. Tu šeptal umírající těžce dý
chaje & slabým hlasem: „Ach, otče,
jak jsem šťasten, jak jsem šťasten!
Brzy přijde nebe, brzy uvidím Krista
Pána a Matku Boží, děkuji Bohu, dě
kuji Bohu! * Když jsem mu blahopřál
a jej prosil, aby 1 za mne a obec křes
ťanskou v imonoseki se modlil, za
šeptal: „Ano“ a doložil, že se modlí
za celou církev.

Od sestry dověděl jsem se krátce o
jeho životě toto: Přišel před 5 lety,
byl tehdy jestě mlád a statné postavy
a proto váhaly jsme do nemocnice jej
přijati. Ačkoli jsme pochybovaly, že
u nás zůstane, přijaly jsme ho přece
na opětné jeho prosby. První leta ne
chtěl o křesťanství ničeho věděti, ale

celé křesťanské okolí nezůstalo na
něho bez vlivu. Ponenáhlu se docela
změnil a čím více se jeho tělo rozpadá
valo, tím více obrozovala se jeho duše
Konečně prosil za křest svatý a přišel
den, kdy Spasitel mu řekl: „Chci, buď
čistí“ A nejenom čista byla jeho duše,

. ale den ode dne bohatší a krásnější.
Světlo očí zhaslo úplně, ale tím jasněji
zářilo v duši jeho světlo víry. Utrpení
přibývalo, ale stejnou měrou rostla
jeho trpělivost. Za posledních měsíců
nebylo z úst jeho slyšeti ani slova ne
trpělivosti nebo nářku, takže všichni
Spolunemocní se mu podivovali a jej
si zamilovali.

Nyní blížil se k svému konci. Když
jsme stáli u jeho lůžka, táhla venku
okolo oken tlupa malomocných.- Zpí
vajíce vraceli se z celodenního výletu
do hor. Takový výlet podnikají každé
ho roku na jaře nemocní, kteří ještě
choditi mohou. Vraceli se Zpívajíce
do svého pozemského bydliště, kde
možnájestě tak mnohý rok bolestného
utrpení je čekal. Zde uvnitř ležel je-'
jich spolutrpitel, jenž ve svém srdci
Bohu zpívaje chvalu a díky také
byl na cestě k domovu . . . Nyní odpo
čívá jeho tělo, na němž byla hniloba
již své dílo dokonala, na hřbitově
malomocenské útulny. Tam čeká na
vzkříšení a oslavení podle .slov Písma
sv.: „Rozsívá se tělo v porušení,
vstane v neporušitelnosti, rozsívá se
v nesličnosti, vstane v slávě, rozsívá
se v nemoci, vstane v moci.“ (l. Kor.
15, 42.) Zemřel 1. května.

Druhého dne měl jsem příležitost
viděti také státní “útulnu pro malo
mocné, ve které na 500 nemocných je
ubytováno. P. H. Bulteau, kněz z die
eese Lille v Belgii, jenž již dlouhá leta
je duchovním správcem malomocných
v Bivasaki, dochází i tam jednou za
měsíc, aby pro 10—12 katolíků mezi
malomocnými sloužil mši sv., dal jim
příležitost ku přijetí sv. svátostí a je,“
po případě i pohany, kteří by se chtěli
dáti pokřtíti, vyučoval. Ale docela
jiný byl obraz, který se mně tu na
skytl. Na osaniělém místě, daleko od
dědin a měst, v borovém lese, jenž
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všechnu vyhlídku zatarasuje, stojí
útulna a plechové stěny a ostnatý
drát obkličují obydlí malomocných.
Úřední místnosti, operační síň &svět
nice nemocnice jsou co nejmoderněii a
daleko lépe zařízeny, nežli tytéž v útul
ně sester, která zápasí s nouzi. A není
divu, nebot náklad na udržování státní
nemocnice nesou poplatníci. Ale není
to křestanská láska, která zde pobádá
ke konání dobrého skutku, ale chladné
peníze: dvojnásobný plat lékařů, dvoj
násobná mzda ošetřovatelů. Jenom
s maskou na obličeji odvažují se do
zamořeného ovzduší. Na rukou nesmí
scházeti gumové rukavice a na těle
podobný převlečník. Tak nemocní
s bolestí pozorují, že nejsou obyčej
nými nemocnými, ale obávanými a
ošklivost vzbuzujícími ubožáky. V ne
mocnicích nev1děti bílých postelí, ale
ložní prádlo je tmavošedé jako v ce
láeh žalářů. Správa útulny neřídí se
křesťanským zákonem mravním, proto
leží V jedné a téže místnosti nemocní
obojího pohlaví.

Než k humanitě náleží také nemoc
ným poskytovati zábavy. Za tím úče—
lem bylo uprostřed osady postaveno
nádherné divadlo, vlastně kino. Ale
kino nikdy nenahradí kostela. Mimo

to připomíná kino nemocným radosti
tohoto světa, kterých nemají, a bere
jim naději na lepší život po smrti.
Neviděl jsem zde také žádných vese
lých tváří a neslyšel jsem někoho se
smáti a žertovati. Rodiče tříletého
sirotka, kterého jsem v útulně sester
viděl, prchli z tohoto „vězení“ & uto—
pili se v moři. Měsíční služby Boží
musí duchovní spráyee konati ve vel
kém baráku, v němž 1oltar pohanského
bůžka Buddhy stojí. Mimo to i jiné
předměty pohanské modloslužby jsou
v baráku umístěny. Jenom jednou za
měsíc pronikají i slunné paprsky prav
dy do místa pohanské pověry. Tu od
náší zkomolené ruce nemocných Budd
hův oltář stranou. Uprostřed zavěsí
se obraz Ukřižovaného, malovaný na
plátně, a před ním na stole položí
kněz svůj přenosný oltář a slouží mši
sv. před malým zástupem 10 až 12
malomocných katolíků, načež po mši
sv. následuje vyučování v kate
e hi s m u.

Tak věnují se v Bivasaki misijní
sestry, pocházející z evropsxýeh ná
rodů, ve spojení se sestrami domoro
dými hrdinnému skutku milosrden
ství a zasluhují zajisté všestranné
podpory katolického světa.

Různé zprávy.
Milánský kardinál Fosi o významu

katolického tisku. V milánské diecesi
je každoročně pořádán den na šíření
a podporu katol. tisku. Ve svém
pastýřském listě kard. Fosi praví
takto: Jednou z nejnalehavějšíeh po
třeb katol. lidu je katolický tisk.
A dnes ještě-více nežli kdy jindy.
Jen slepý, jenž nevidí skutečnost„
mohl by to popírati.“ Proto ukládá
kardinál duchovenstvu, aby, vidouc
v tisku jeden z hlavních prostředků
svého apoštolát,u snažilo se katolický
lisk horlivě šířiti jako ochranu proti
nepřátelským listům. Farní ducho
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venstvo má si uložiti, aby do každé
katolické rodiny vnikl náboženský list.
Katoličtí čtenáři mají se snažiti, aby
pominula nevěcná kritika a mali
cherná nevraživost katol. listů, proto
že tyto samy musí bojovati s mnohý
mi obtížemi, a o to se starati, aby
katolický tisk došel mezi nimi nej
účinnější podpory a rozšíření. Neboť
katol. tisk, jak praví kardinál, jest
často jediným prostředkem, aby kře
st'anské myšlenky pronikly v ony
kruhy, do nichž kněz nemá dnes
cesty. Katolický tisk šířiti jest zá
sluhou pro věčnost.



Misijní museum () Lateráně bylo
v prosinci 1927 slavnostně otevřeno.
Museum soustřeďuje celou výstavu
misionářskou a bude sloužit k účelům
vzdělávacím a ethnografickým.'Před
měty jsou roztříděny v 27 velkých
sálech a v 7 galeriích.

Františkán belgickým senátorem.
Úmrtím učence filosofa kněze Simona
Deploige uprázdnilo se místo v bel
gickém senátě. Bude prý obsazeno

Mexický kněz upálen. „Diario del
Paso“ z _Quadalajary přináší zprávu
o ukrutnostech, jichž se dopustili
mexičtí vojáci na katol. knězi chyce
ném v kostele v Eiutla. Kněz byl
nejdříve rdousen & pak položen na
hranici, složenou z kostelních dřevě
ných soch a jiných věcí narabovaných
v kostele, a upálen. Kněz umíral
za víru velmi trpělivě. A svět se nad
takovými činy mexických nevěrců

O. Anicitem z řádu sv. Františka. vůbec nepozastavujc!

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám
na zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály ]Sivzdával 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 my
šlenky, všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní
jednou za den, Lev VIII S. Congr. Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda
brn.1886 č.11).

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
za lásku k nepřátelům dle sv. evar. 'gelia, za misie vc
sv.' z emi a za ob rácení zid ů 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. Otce! Srdce
Ježise 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 1870)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odpust-ků 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 a za
všecky národy slovanské, aby v jednotu víry byli
shromážděni, aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř!

Hesloapoštolské:Milujme nepřáteli své!
Úmysl v b ř e z n u 1928: .Rozmnoženi seminářů v misiích a. výchov

domorodých kněží.

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

OBSAH:

Líska, k nepřátelům (!.lo'sv. evangelia. Misie vo Sv. zemi a obrácení židů. (Hlavní úmysl.)
Bůh Otec, Stvořitel (báseň). —-Království Boží v nás žádá. si dalšího rozvoje ——Srdce Ježíš0vo
oběť slitování za. hříchy naše. (Výklad litanie.) — V kostele Vzhůru do Jerusalem-a. či dolů do
Babylonu! _—Ježíš ve chrámu jerusalemském (obrázek). ——V zimě (báseň). — Zvony zvoní
(báseň). -—Obrázky z katolických misií. — Různé zprávy. — Obětování denního úmyslu.

.

Tiskem-a svým nákl. vydává Občanská tiskárna, Brno. — Za redakci odpovídá Ludvik Kučka.



ŠKOLA
B OŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ.
ROČNÍK LXII. BRNO, 1. BŘEZEN 1928. ČÍSLO 3.

O Srdce Ježíše, ty šípy lásky svoji jen hojně vysilej sem do rodiny svojí, at sluhů Tvých
se stráví jimi hruď, Ty Srdce Páně, naší láskou buď !

Rozkvět a šíření úcty sv. josefa.
Rozmnožení seminářů v misiícha domorodí kněží.

(Hlavní úmysl.)

Sv. Josef žil skromně a skrytě, vě
nuje všecku péči a starost nejvzácněj
ším svým svěřencůmPánu Ježíšiajeho
panenské jmatce Marii. A poněvadž
Pyl sv. Josef v životě svém tak blízek
bánu Ježíši a přesvaté jeho matce
Mari-i, proto máme nyní k němu ve
likou důvěru, proto také požívá ve
liké úcty všech katolických křesťanů.
Než přece není ještě tak ctěn jak
toho zasluhuje pro svou důstojnost,
velikost a moc, proto ustanoven pro
tento měsíc březen hořejší úmysl a
zároveň vedlejší úmysl, aby na pří
mluvu sv. Josefa byly v misiích roz
množeny semináře pro výchovu do
morodých kněží.

Ctíme a vzýváme sv. 'Josefa pro jeho
velikou důstojnost. Nade všecky an
děly nebeské vyvýšena jest nejblah.
Maria Panna, Královna andělů, ještě
vyvýšenější nad ně je Pán Ježíš, Syn
Boží, jemuž vsichni se klanějí v nej
hlubší pokoře. Maria Panna byla ne
věstou sv. Josefa a Pán Ježíš pro
kazoval mu synovskou úCtu & po
slušnost jako pěstounů svému. Jak
velikou má důstojnost, kde zastával
tak vysoký' úřad! Jak krásně je to
vyjádřeno v mešní profaci o sv. Jo—

„Jestit hodno & spravedlivo a
spasitelno, abychom Tobě vždy a
všude díky vzdávali, všemohoucí,
věčný Bože a Tebe ve svátek sv. Jo
sefa ctili a velebili: neboť tento spra
vedlivý muž byl Tebou panenské
matce Boží za snoubence dán. A tento
věrný a moudrý muž byl nad rodinou
Tvou ustanoven, aby Tvého jedno
rozeného, jenž zastíněním Ducha sv.
počat byl,na místě otce chránil Je
žíše Krista, Pána našeho.“ Proto je
sv. Josef též ochráncem celé církve!

Známe též jeho velikost. V čem.
pak záležela tato velikost jeho? Ni—
koliv v tom, že byl pěstounem Pána
Ježíše, nýbrž v tom, že své povoláni
věrně a dokonale plnil až do konce.
života svého. Sv. Josef byl tichým
a prostým mužem, který zapomínaje
sebe jen povinnosti své věrně plnil.
Tím dal sv. Josef všem mužům a
otcům nejkrásnější příklad, jak by
sami vždy jednati měli.

Konečně známe též velikou moc sv
Josefa! Co by -mohl 'Pán Ježiš pě
stounu svému odepříti, když za ně
koho oroduje? Nezapomněl, jak sv.
Josef jej choval, chránil, živil, pro něj
pracoval,všecek se mu obětoval. Za

sefu:
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jisté Pán Ježíš vždy prosbu svého milé
ho pěstouna vyslyší, jak o tom svědčí

Terezie, veliká ctitelka sv. Josefa.
vProto jděte k Josefovi, pěstounu Je

žíše Krista; on vyprosí vám svou
mocnou přimlu-vou potřebné milosti
v těžkém svém povolání. Jděte k němu,
předložte mu své potřeby a záleží
tosti a naleznete v něm ochotného
a milostivého pomocníka. Jděte k Jo
sefovi &pioste jej, aby jeho přímluvou
byly rozmnoženy semináře v misiích
pro výchovu domácích kněží, protože

Anna Maria:

Božské Srdce Krista Pána,
Tebe nad vše miluji,
vyslyš prosby mojí duše,
hříchu když tu lituji.

Odpust' moje velké viny
Božské Srdce Ježíše,
láska k Tobě ať se vždycky
v moje srdce vepíše.

Neodvracej se ode mne
v světě plném žalu, běd,
ale láskou ke mně vzhlížej
vždy Tvůj drahý, milý hled.

naši kněží nestačí pro tak veliký úkol
na obrácení milionů pohanů. Církev sv.
si přeje, abychom všichni naučili se
od sv. Josefa něžné lásce k Pánu Je
žíši, lásce, jež nejeví se pouze slovy,
ale hlavně skutky. Projevíme svou
lásku k němu tím, že dle sv. Josefa
něco pro něho dobrého učiníme, že
v dobrém setrváme & nenecháme
uplynouti ani jednoho dne, abychom
něco dobrého nevykonali z lásky k
Bohu. Pojďme k Josefovi a čiňme
vše, cokoli on nám řekne.

BOŽSKÉMU SRDCI.
Požehnej mé práci denní,
ode zlého vždy mě braň,
před úklady špatných lidí
vždy mne Božské Srdce chraň.

Jsem jen 511119411tvor zde lidský
a tys Boha mého Syn,
za mne srdce Tvoje mřelo,
tys mne zbavil hříchu vin.
Božské Srdce Krista Pána
láskou naplň moji hruď,
a když budu umírati,
při mně Srdce Tvoje buď!

Království Boží na zemi.
Bah. Kyselý.

Království Boží neuzavírá se pouze
v našem ni t ru, nýbrž chce se roz
šířiti i ve s v ě t ě, ve zřízení obecním
a ve společnosti. Tato říše Boží jest
říší, jejíž heslem jest: více pravdy,
více dobroty, blaženější život. Jest
nutno, aby se přiblížilo království to.
Přoto si přejm'e, o to se přiěiňme, aby
i ve společenském a veřejném životě
šířilo se království Boží mocně nejen
prostorné, nýbrž i do hloubky.

1. Vzrůst do šíře. Království Boží
rozšiřuje se pomalu. Jsou doby, kdy
re pravda a dobro sotva dostane k ši
sokým vrstvám lidu, které tonou ve
spodinách společnosti. Málo světla a

krásy'pronikne až k nim. Posléze však
přijde čas, kdy se pohnou, kdy chtějí
žíti ve Spořádáných mravních & spo
lečenských poměrech, kdy zažízní po
vzdělanosti a osvětě, kdy vzdělání
lidu budí mocný zájem, jenž hýbá
světem.

Jak maluje prorok krásnou dobu
příchodu Páně? Omnes enim“ cogno
scent me ——všichni mne poznají. (J er.
31, 34.) Jak líčí ji Pán Ježíš? Slepí vidí,
kulhaví chodí . . . Když tedy prohléd
neme a dle toho chodíme, &když trýz
nící zlo je překonáno, tu je doba na—
šeho adventu. Tento příchod Páně
připravuje se v širém světě, ve ško
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'lách, v misiích, pravou osvětou lidu.
'Tu zaznívají zpěvy adventní, budí se
touhy a vzdeehy po lepších časech,
a—tovše je spojeno s pocitem: Přijde,
“přijde . . . nemůže již býti daleko.
I nyní hovoří národové vespolek:
Pojďte, vystupme na horu Páně, on
nás naučí cestám svým a půjdeme po
stezkách jeho. (Jer. 2, B.) Jest nutno,
abychom snahy o výchovu lidu vždy
řídili ke Kristu a toto pudové bažení
po pokroku vždycky uváděli na cestu
Viry.

2. Toto adventní hnutí za zlepšení
světa může přinésti blaho jen tehdy,
zapůsobí-li do hloubky, uchvátí-li
duše. Nitro třeba produševniti, za
žehnoutia zahřátí. To jest dílo směřu
jící ksebezdokonalení. Všecky statky,
jež Kristus přinesl, jsou pro nás po
hotově, ale je třeba, abychom si je
dokonaleji osvojili, nutno prožití vá
noční pokoj, důvěru ženy krvotoké,
lítost Magdaleninu. Ježíše třeba k srdci
přivinouti, jako učinil stařec Simeon,
velikonoce a letnice nutno prožití
jako apoštolové, otevříti oči, abychom
v bližních svých viděli bratry a je
podle příkazu Páně milovali. „Mně
stačí pevný pohled do klíčícího života
adventního, pevná víra, že vše, co se
zrodí z tohoto ducha adventního,
přemůže svět.“ Tot hřejivé, rozvíje
jející se teplo našich tuh a snah. Proto
nepochybujme, nýbrž důvěřujme a
bojujme! Zatužme po osvícené posluš
nosti, která Boží vůli vidi, poznává
.a činí, po vnitřním zvroucnění, jež
v sebranosti prožívá život Kristův;
cvičme své smysly, abychom život,
svůj vytvářili prostě a po mravní strán
ce krásně & povznesli jej nad všeliké
malichernosti, útrapy a pletky. Buď
me citlivi k působení Božímu, mějme
však i socialní cítění pomáhajíce svým
bratřím k výšinám.

Č),přijď, Pane Ježíši, zroď se i vsrdci
mém! '

*

Království nebeské.
Přiblížilo se království nebeské,

pravil sv. Jan Křtitel. (Mat. 3, 2.) Bůh

sdílí se a buduje svou říši v rozměrech
velikých, ba obrovských.

í. Prvním jeho dílem jest příroda,
tento rozkošný, bohatý, hluboký svět.
Duše naše se dotekem s ní zúrodňuje,
tak že v ní vyklíčí věda, umění a roz
manité požitky. Podmaňujeme si při—
rodní síly a snažíme se je ovládnouti.
Zároveň však cítím, že příroda je vůči
mým citům cizí &chladná, že můj svět
mravní vybudován býti může na ji
ných odchylných pohnutkách. Přesto
však hledím rozvíjeti i své schopnosti
i síly přírodní, protože je to podle
úmyslů Božích: stavím svůj dům,
svůj chrám, celou svou kulturu do
přírody, těším se ze všech těch sil a
schopností. Vždyť vím, že ustavičná
vůle Boží dává přírodě bytí, že i duše
má od něho své bytí odvozuje, z něho
vyvěrá, že je s ním spoutána nejhlub
šími kořeny, že to vše tkví v Bohu
a ustavičně z něho prameni. Nevzda
luj me se ho tedy z jakési úcty. Jakáže
to úcta, která nechápe tajemství blíz
kosti a hloubku spojitosti Boha a duše?
Radujme se, že naše bytí neustále od
Boha pochází. Budiž také celá naše
bytost plna síly, úcty, radosti.

2. Druhé dílo Boží je milost čili
dotek Boží s námi jako našeho Pána,
Otce, Mistra. Milostí vede nás vzhůru
po stupních poznání Boha a lásky,
zjevuje se nám, třeba jen s tváří za
střenou, chce bydleti mezi námi jako
doma. Ale i v této říši milosti jest
mnoho stupnic: jest rozdíl mezi du
šemi citlivějšími & méně vrčucími.
Pracujme tedy o to, abychom do
sáhli osobního spojení s Bohem, bu
dujme svůj domov, ale nikoli z ka
mení a zdiva, nýbrž domov ten budiž
v duši a jejím promítání do věčnosti.
Domov ten je láska, důvěra, mír, on
zračí se v usměvavých tvářích na
šich rodičů, bratři & bližních. To je
město Boží říše. Hleďme, abychom
se cítili blízkými Bohu v tomto svatém
městě, své to otčině. Važme si ducha
tohoto svého domova, kterýmž du
chem je právě milost: žijme bez hří
chu smrtelného!
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3. Třetím dílem Božím jest jeho
Syn a zpodobení člověka s ním. ,
tot vznešeně, jedinečně zjevení světa
Božího, jež buduje nový svět nad
přírodou, kulturou i starým Zákonem,
tot vznešený, božský život stavící
se nad každý jiný. Ve starém Zákoně
patříme s úctouna nesčetně rysy ná
stinů, které Kristus vrhal zpět, ale
co jsou všecky ty předobrazy u srov
nání s ním, a jaký to svět se otevírá,
jeho následováním! Jaké to nadšení,
jaká živost & čilost! To vše zabírá

celou mou duši, ovládá ji nadobro,.
roste v ní do nekonečna, tak že on
jediný jeví se velikým, vše ostatní
pak malicherným, jenom jeho vůle
rozlévá se v mé duši, jiná je nezávažná,_.
pouze jeho slovo slyším, jiného ne
dbám, po jiném se neptám.

Tak bylo u proroků, kteří jenom
jeho viděli, tak apoštolům, kteří jen..
o něm mluvili, tak i mučedníkům
kteří vše dali za něho. Není-liž podiv-'
no, že tak necítíme, tak nesmýšlíme
a nežijeme i my všichni?

Srdce ježíšovo, oběťslitování za hříchynaše,.
Pobožnost prvniho pátku.

Výklad litanie k neisvětějšimu Srdci Páně.
Napsal Msgr. Dr. Rudolf Zháněl.

Všem těm, kteří po 9 měsíců na
první pátky v měsíci přistoupí ke
sv. přijímání, popřeje má, všemo
houoí láska šťastné hodinky smrti!

XII. zaslíbení.

Největší zlo.
Sv. Filip Neri byl velikým přítelem

mládeže. Hoši a mladíci z Říma hrnuli
se houfně k němu. Sv. Filip vodíval
je do kostelův, ale podnikal s nimi
též výlety do okolí města íma, za
městnával je též rozličnými hrami,
při nichž i sám se zúčastňoval. Nebylo
divu, že mládež římská dlela velmi
ráda ve Společnosti jeho a za ním se
hrnuli, kdekoliv ho uzřeli. Jednou
hráli si hoši vedle příbytku jeho, tro
píce takový hluk, že domácí čeledíni
je za to přísně pokárali. Uslyšev o tom
sv. Filip, vyšel ven a řekl: „Nebojte
se, dítky, hrejte si vesele dále, jenom
nehřeštel“ Jindy zase odpověděl na
stížnost, že hoši příliš nadužívají jeho
dobroty, takto: „Ať si hoši třebas
i dříví na mně štípají, jenom když ne
hřešíl“ Takovým způsobem ukazoval
světec i učil mládež, že jediným a nej
větším zlem jest hřích!
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_ (Pokrač)

Tutéž pravdu vyjádřil zase jiným
způsobem veliký světec biskup Martin7
když dlel ještě jako vojín v PannoniL
Kdysi přepadla ho na silnici zbojnická
rota. Všichni tasili meče a chystali se
jinocha probodnouti; ale odhodlaný
křesťanský mladík hleděl neohroženě,
ba vesele smrti vstříc. Kterýsi ze zboj
níků volal na něho: „Aj, což se smrtí
nebojíš?“ „Nikoliv,“ odvětil svatý“
mládenec, „nebojím se ničeho, jenom
věci jediné, totiž hříchu!“

Hřích je proto největším zlem, po
něvadž je takořka VZpOUI'OUproti
Bohu všemohoucímu. Kdo hřeší, dí
s pyšnými anděly (Jerem. 2, 20),
k Bohu: „Nebudu sloužitil“ — Bůh
vymezil všem tvorům jistě místo ve
svém Božském plánu a mezi tvory.
Postavil anděly do nebe, určil nebe
ským tělesům jejich dráhy, každému
zvířeti, ba i nejmenšímu zrnku píseč
nému vykázal jistý cíl; ustanovil
všechno zde na světě, aby pomáhalo
lidstvu ke spasení a k životu věčnému..
Takový jest úradek Boží: Bůh stvo-
řil hvězdy a nebeská tělesa, aby člo
věk z nich poznával všemohoucnost..



a moudrost Boží, aby učil se Boha
;milovati a ctíti; stvořil tuto zemi, aby
poskytovala člověku všeho, čeho je
třeba k životu vezdejšímu, totiž
:pokrm a nápoj; dal nám tělesné a du
ševní schopnosti, abychom poznali
a řídili se Božími přikázáními. A tyto
všechny plány Prozřetelnosti ničí člo
věk hříchem; používá tvorův jinak,
.než ustanovil jim Všemohoucí; chce
_převrátiti plán Boží, který Bůh dal
všemu stvoření.

Hřích je však též proto největším
zlem, poněvadž i nám nejvíce škodí,
-olupuje duši naši o všechnu nadpři
rozenou krásu, jakož i o všechen
vnitřní pokoj. — Vše, co Bůh stvořil,
„je krásné, ba musí býti krásným,
poněvadž původcem toho je Bůh,
věčná krása sama. Překrásným je
hvězdnaté nebe, překrásnou je země,
zvláště když vanou jarní vánky. Ale
»daleko, daleko krásnější je duše ve
stavu milosti; člověk je korunou tvor
stva; jest učiněn dle obrazu a podo
benství Božího; tato podoba není na
těle, neboť Bůh těla nemá, nýbrž
--dušeje stvořena k obrazu a podoben
ství Božímu; duše je tedy podobně
"krásná, jako Bůh, krásná svatosti a
milostí. Ale všechna tato krása duše
mizí hříchem; nebot hřích jest jako
jedovatý dech, jako strohý mráz,
„který ničí nejnádhernější květy; ba
tato ohavnost duše projevuje se někdy
i zevně na těle. Hřích však nejenom

'kazí krásu duše, nýbrž připravuje
nás též o vnitřní pokoj; pokoj tento
mají jenom lidé dobré vůle, jak vý
znamně hlásali andělé na luzích bet
lemských. Vnitřní pokoj a klid duše
je dar Boží, jehož se dostává jenom
těm, kteří jsou v milosti Boží. Kdo
hřeší, je nepřítelem své vlastní duše.
(Tob. 12, 10.) Hřích dělá člověka ne
šťastným již zde na světě. Kdyby
“nebeská tělesa vybočila z drah, které
'jim vykázala Prozřetelnost, tu by
bídně se ztroskotala; vyjede-li vlak
s kolejí, stane se největší neštěstí.
“Tak i rozumní tvorové Boží ocitnou
se v největší nouzi, překročí-li při
kázání, která dal jim Všemohoucí.

Pokud duše přidržuje se Boha, nezná
ani bázně ani pokoje. „Spravedlivý
je jako lev smělý a beze strachu.“
(Přísl. Šal. 28, l.) Byť byl v největším
soužení, srdce jeho je pokojno! „Jsem
naplněn útěchou, překypuji radostí
při všem soužení svémí“ (II. Kor.
7, 4.) Jak zcela jinak jest hříšníkovi!
Srdce jeho třese se ustavičnou bázní
a duše jeho je kořistí nepokoje a smut
ku. „Nebudeš-li chtíti poslouchati
hlasu Hospodina, Boha svého, dá ti
srdce lekavé a duši utrápenou ža
lostíl“ (V. Mojž. 28, 15, GB.)Zármutek
& úzkost vniknou až do útrob jeho:
„Soužení a úzkost přijdou na každou
duši člověka, činícího zle!“ (Řím. 2,
9.) Svědomí jeho rovná se šípu, jež
ho zraňuje: „Obrácen jsem v bídě
své, když zahoden jest trn ve mne!“
(Žalm 31, li.) V srdci jeho jest hloda
jící červ: „ -erv jejich neumírál“ (Mar.
9, lid.) Všechen jeho život je podoben
vlnám mořským, v nichž burácí hrom.
„Bezbožní pak budou jako moře
vroucíl“ (Isai. 57, ZO.) Bůh nepotře
buje lidi, aby jich použil jako nástroje
na potrestání vinníkúv; vlastní svě
domí pronásleduje hříšníka, vyslovuje
rozsudek a vykonává jej. Hned vy
hledává ho prostřed nejdůležitějších
péčí, jako Davida: „Celý den chodím
zarmoucený, nemají poko'e kosti mé
od tváří hříchů mýchl“ ( alm 37, 7,
li.) Hned ho zase nepokoj přepadne
prostřed radostí, jako kdysi Balta
sara; jindy ho to navštíví uprostřed
bolestí v nemoci, jak Antiocha, nej
častěji však když dlí v samotě, jako
Kaina. Jedněm činí svědomí před
hůzku, že zjednali si okamžik pomí
jející rozkoše za cenu věčného zavržení
nebo dlouhotrvající lítosti, jak dí sv.
apoštol (Řím. 6, 12.): „Jakýž měli jste
tehdy užitek z toho, zač se nyní sty
díteP“ Jiným výčitky svědomí staví
před oči trpké následky hříchu: „Věz
a viz, jak zlá a hořká je to věc, žes
opustil Hospodina, Boha svéhol“ (Je
rem. 2, 19.) Oněm bez ustání zjevuje
se nevděk a celá tíže jejich hříchu:
„Trestati tě bude zlost tvá a odvrá
cení tvé domlouvati bude tobě!“ (Je
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rem. 2, 19.) Těmto ukazuje se meč
Božské Spravedlnosti, jenž visí hro
zivě nad jejich hlavou (Job 15, 22),
jiným opět zvučí V uších jako výkřik
pomsty (Job 7,19), jiné znepokojují
ve spánku hrozná zjevení: „Strašíš
mne sny a viděními zděšuješ mnel“
(Job 7, 19.)

Zbao nás od zlého!

Jediným a pravým zlem je pouze
hřích. Jak velikou vděčností jsme
tedy povinni nejsvětějšímu Srdci Je
žíšovu, jež stalo se dobrovolně obětí
slitování za hříchy naše! K němu
máme se s důvěrou obraceti, kdyko
liv stihlo nás to neštěstí, že jsme upadli
do hříchu. Neboť že máme se modliti
o to, abychom byli očištěni od hříchů,
i abychom do hříchů nepadali, to učí
nás zjevně poslední prosba modlitby
Páně, kde naučení samým našim dob
rým Spasitelem voláme k Otci, jenž

je na nebesích: „Ale zbav nás od zlé
hol“ Vzorem naší modlitby k nejsvě
tějšímu Srdci Páně, oběti slitování
za hříchy naše, budiž nám pak mod
litba církevní, kterou rozvádí při mši.
svaté před přijímáním církev poslední
prosbu Otčenáše: „Zbav nás, prosíme,
Hospodine, všeho zlého: minulého,
přítomného i budoucího; a na pří
mluvu blahoslavené a přeslavné Pan
ny, Rodičky Boží Marie, a tvých sva
tých apoštolů Petra a Pavla, Ondřeje
i všech svatých, uděl milostivě pokoje
za dnů nasich, abychom přispěním
milosrdenství t v e b o podporováni
jsouce, byli i hříchů vždy prosti a za
bezpečeni přede vším zmatkeml“

Vděčným srdcem volejme tehdy,
když pokušení ke hříchu doléhá na
nás, o pomoc k nebesům, zvláště pak
mocným bude náš hlas, když budeme.se modliti: “'“
šovo, oběti slitování za hříchy naše,

'ILLsmiluj se nad námi.

Srdce ]ež íšovo, potupami nasycené.

„Ty znášmou hanu, potupuavýsměch,
známi jsou ti nepřátelé moji!

Utrhají mi, až mi puká srdce,
nemocen jsem — — —

Čekám, kdo se ustrne nade mnou,
však marně;

kdo by mne potěšil, toho nenalé
záml“

Takto zní v žalmu 68, 20—21, mod
litba trpícího poctivce, zahrnutého
nespravedlivou potupou. Žalm tento
je messiánským, zarmoucený muž jest
obrazem milého Spasitele, jehož nej

Srdce bylo potupami nevý
slovnými zahrnuto. Kéž by se nám
podařilo vniknouti do tohoto Srdce
nejsvětějšího, jeho bolesti si před
stavit-i, soustrast -s ním míti, od něho
se učiti, svůj vlastní zármutek posvě
titi, uvarovati se nesvatého, ba i hříš
ného, neužiteěného smutku, srdce své
vzdělati dle Srdce Ježíšova. Při zbož
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ném tomto vzdechu projdeme \r du
chu celý život Spasitelův, rozjímajíce
potupy, jimiž nejsvětější Srdce jeho
bylo neustále zahrnováno.

Mládí Spasitelooo.

„Na světě bylo Světlo, svět povstal
skrze l\'ě, ale svět Ho nepoznal! Do
vlastního přišel, a svoji Ho nepřijali.“
Těmito hlubokými slovy vystihuje
sv. apoštol Jan (1, 10—11). počátek
potup, jimiž bývalo nejsvětější Srdce
Ježíšovo nasycováno hned od prv
ního svého počátku zde na zemi! Dlou
hý bílý pahorek, jehož svah je po
rostlý révou, olivami a fíky, na němž
stálo město Davidovo, Betlem, byl
již svědkem prvního zneuznání! Ne—
sčetní cizinci našli ve dnech sčítání
Quiriniova pohostinství ve zdech to
hoto města, jenom Spasiteli bylo při
střeší odepřeno! Sluj, která bývala



stájem zvířatům, stala se útočištěm
svaté Rodiny. Tam na slámě, kterou
stlali dobytku, kde nikoho nebylo,
aby přispěl, za chladné zimní noci
přišel Ježíš nepoznán na svět. Tot'

"ř'ho Srdce, jež
láskou objímá veškeren svět, a k ně

muž nikdo nechce se znáti! Ale násle
duje hned druhá. V zemi judské pa
noval tenkráte ldumejec II.erodes
Boje se, aby z Betlema nepovstal mu
soupeř, nařídil zavražditi všechny pa
cholíky betlémské. A před touto kru
tostí Herodovou bylo Spasitelí prchati
do Egypta. Vzdálená tato země na
řece Nilu bývala vždy útočištěm ne
šťastníků, kteří byli pronásledováni
nebo trpěli hlad v zemi israelské. Za
tři dny bylo možno s hor judských
dojíti do údolí rinokolurského. Za
vyschlým potokem tím pak neměl
již Herodes moci. Pustou touto pouští
arabsko-sinajskou bylo prchati Svaté
Rodině do dalekého ne známého Egyp
ta, a to byl druhý bolestný ústrk nej
světějšího Srdce Ježíšova. 'léž pobyt
v zemi, oddané nejnižší modloslužbě,
nebyl slasti nejsvětějšímu Srdci.

Tajemné dětství a mládí Ježíšovo
uplynulo v zapadlém městečku gali
lejském, kde žil Josef s Marií. Neboť
nikoliv do královského Betlema, nýbrž
do horského neznámého Nazaretu
vrátil se bedlivý pěstoun Josef se svý
mi svěřenci. Jméno Nazaret značí
sice krásnou polohu města, Nazaret
byl květem Galileje. Není známo,
proč pozbylo jméno toto Svého lesku.
Jiste jest, že Nazaretský stalo se u
židův hanlivým názvem, jak řekl
Nathanael (Jan, 1, *46): „Z Nazareta
může-li býti něco dobrého?“ Tedy
i dlouholetý pobyt v tomto opovrže
ném zátiší hor galilejských právem
počítáme mezi prameny, jimiž plynu
ly potupy do nejsvětějšího Srdce Je
žíšova.

V tichém domku nazaretském ztrá
vil Ježíš celé jinošství své, tam dlel
až do 30. roku věku svého. Ti, kteří
znalí Ježíše v době skrytého života,
pokládali ho jen za dělníka pracují
cího při řemesle. Josef byl tesařem,
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Ježíš také. A jako tesaře znali ho kra—
jané, když kázal v synagoze nazaret
ské: „Není-liž to tesař, syn MariinP“
(Mar. 6, 3) tak zvolali. Bývalo zvy
kem užidův, aby každý hoch, z kte—
réhokoliv stavu a jakkoliv bohat, se
vyučil některému řemeslu. Pro Ježíše
byla tělesná práce povinností, neboť
svatá Rodina byla chudá a živila se
asi jenom tesařstvím. Dle všeho ze
mřel Josef za skrytého života Spasi
telov;a jméno jeho nevyskytuje se
v evangeliu ani při svatbě v Káně,
ani při odchodu do Kafarnaum, ani
na jiných místech, kde je zmínka o
příbuzných Kristových. Byl-li by
ostatně svěřil Ježíš Marii svatému
Janu, kdyby byl ještě žil její manžel?
Josef tedy zemřel v Nazaretě v náručí
Mariině, celován Ježíšem. Ježíš zůstal
sám, aby živil matku svou; měl v Na—
zaretě tesařskou dílnu, řezal & hoblo
val; prvotní křesťané ještě vzpomínali
na jha a ruchadla, jež zrobily jeho
božské ruce. ——Je možno, že Ježíš
nežil pořád sám ve svém domku. Dvě
sestry vdovy, Marie, vdova po Jose
fovi, a její sestra, která se také jme
novala Marie, jsouc vdovou po bratru
Josefově Alfeovi nebo Kleofášovi, &
která měla četné děti, syny a dcery,
bydlily patrně pohromadě, splynuvše
takřka v jednu rodinu, a byly proto
všechny tyto děti považovány za sou
rozence, bratry a sestry. Tito nejbližší
příbuzní Ježíšovi, třebas dleli s nej

Srdeem Ježíšovým pod jed
nou střechou, smýšleli jako jejich sou
časníci, toužíce jen po statcích po
zemských. Když počal Ježíš veřejně
učiti, nechápali jeho božského po
slání; šli jednoho dne, ehtějíce ho od
vésti domů a přinutiti, aby pojedl;
lid totiž na něho tak naléhal a tak
hrnul se k němu, že nepOpřáli mu ani
chvíle k jídlu. Řekli: „pominul se ro
zumeml“ (Mar. 3, 21. ) Bratranci po—
važovali ho jen za jednoho ze svých
a byli patrně posledními, kteří uvěřili
v něho. I když viděli, jaké koná zá
zraky jejich „bratr-“, následovali ho
sice, ale jen proto, že toužili po bo
hatství a slávě. Není () tom pochyby,
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jak patrno je z událostí, kterou vý
pravuje svatý Jan. Bylo to v posled
nim roce života Ježíšova, šest měsíců
před jeho smrtí; byla pak blízko slav
nost stánkův. I řekli mu bratří jeho:
„Odejdi z Galileje a jdi do Judska,
aby také učenníci tvoji Vidělitvé skut
ky, které ěiníš; vždyť nikdo nečiní
nie ve skrytě, chce-li býti na jevěl“
(Jan“7, 3 a nn.) „Nevěřili totiž v něho
brat-ří jeho,“ dodává smutně svatý
Jan; neměli totiž pravé víry; a tento
nedostatek. pravé víry byl příčinou
jejich žádosti. A přece v jejich spo
lečnosti žil Ježíš Nazaretský; řemesl
níci tito, kteří lnuli více k zemi než
k nebi, s ním pracovali, sedali
snímu tého ž stolu, 11téhož
k r b u, byli svědky jeho dnův
i nocí. I toto vše trpce dojímalo pře
citlivé Srdce Ježíšovo, & ěítáme stra
sti tyto k potupám, jimiž nasycováno
bylo nejsvětější Srdce jeho. Ježíš za
kusil bolestí příbuzenského života,
jež Bůh přidává mnohým k jejich ra
dosti. A tak dal útěchu těm, kteří jich
zakoušejí podobně.

Veřejný život.
Neustálými potupami bylo nasy

cováno nejsvět. Srdce Ježíšovo za
doby veřejné působnosti. Zákonníei,
fariseové, sadueeové a učitelé lidu po
zorovali ho neustále, naslouchali všem
jeho slovům, sledovali každé jeho
hnutí, aby ho pokoušeli, aby jeho
skutky a slova vykládali ve zlé a mohli
něco vytknouti. Tak jednou zapome
nuli jeho uěenníci předjídlem se umýti,
jak bylo zvykem židův. Ihned byl tu
zástup zákonníkův a fariseův z Jeru
salema, kteří kárali ho rozhorleně,
kterak může jako Mistr připustiti ta
kovou věc? „Proč přestupují uěenníci
tvoji podání starších? Neboť neumý
vají rukou svých, když jedí chlébl“
A přeěe běželo tu jen o předpis, který
si vymyslili fariseové ve své domnělé
svatosti, který též neměl nikterak
hlubšího podkladu a významu! (Mat.
15, Z.) Jindy zase kráčel Pán s uěen
níky v den sobotní zrajícím obilím;
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učenníci pak, jsouce laěni, počali trhati
klasy a jisti. Ale fariseové, uzřevše
to, řekli jemu: „Hle, uěenníci tvoji
činí, co není dovoleno v sobotu!“ (Mat.
12, 2.) Opět jindy učil Ježíš v sobotu
v jedné synagoze jejich. A hle, byla
tam žena, která měla ducha nemoci
po 18 roků: a byla shrbena a vůbec
nemohla se vzpřímiti. Uzřev ji Ježíš,
zavolal ji k sobě a řekl jí: „Ženo, ZpI'O
štěna jsi nemoci svél“ I vložil na ni
ruce a hned vzpřímila se, velebíe Boha.
Ale představený synagogy, hněvaje
se, že Ježíš uzdravil ji v sobotu, pro
mluviv_řekl zástupu: „Šest dní jest,
v nichž jest pracovati, v těch přichá
zejte a dávejte se uzdravovat, & ne
v den sobotníl“ (Luk. 13, 10—22)
Tak používali nepřátelé těchto dvou
případů, aby nasycovali potupami
nejsvětější Srdce Ježíšovo.

Svatí evangelisté vykládají na ěet
ných místech, že bylo za doby Spa
sitelovy velmi mnoho lidí posedlýcb
zlým duchem. S největšími těmi ubo—
žáky mělo předobrotivé Srdce Ježí
šovo upřímnou soustrast, jediné slo
vo jeho přinutilo zlé duchy, aby Opu
stili tyto své nešťastné oběti. Ne
přátelé Kristovi nemohli těchto zá
zraěných skutkův popírati, neboť vi
dělí je na vlastní oči. Ale místo aby
uznali ho za Syna Božího, pomlou
vali a zlořeěili mu! Zástupové divili
se řkouce: „Nikdy neukázalo- se takto
nic v Israelil“ Fariseové však pra
vili: „Skrze knížete duchů zlých vy
mítá zlé duchy!“ (Mat. 9, 34.) Takto
vmetli největší potupu Synu Božímu
ve tvář, tvrdíce, že je ve spolku s pe
klem & zlým duchem!

Božské Srdce Ježíšovo přišlo na svět,
aby doneslo milosrdenství: ne zdraví,
nýbrž nemocní potřebují lékaře: ne
přišel jsem povolat Spravedlivých,
ale hříšníkův. (Mat. 9, '13.) To vi
douee fariseové, horšili se, reptali a
pravili uěeníkům: „Proč s celníky
a hříšníky jí Mistr váš?“ Ve své zlobě
říkali mu: „Člověk žrout, pijan vína,
přítel celníkův a hříšníkův.“ (Mat.
11, 19.)



Tyto a jiné nezasloužené potupy do

žišovo, jež bylo jimi tak neustále za
hrnováno a nasycováno.

Umučení.

„Smutná je duše má až k smrti!“
(Mat. 26, 38.) Vpravdě tak mohlo si

vzdychnouti nejsvět. Srdce Ježíšovo
při počátku bolestného svého umu
čení v zahradě Gethsemanské. Příval
všech pohanění a potup, jak vymys
liti může je pouze nesmiřitelná zášt
nepřátelská, snesl se v několika těch
hodinách a dnech na nejsvětější Srdce
Ježíšovo. Nepřátelé jeho shrnuli v pře
trpké chvíli též vše, čím by jen mohli
zlehčiti a potupiti nejčistší a nejsvě
tější Srdce to.

„Kdo z vás může mne viniti z hří
chuP“ Tak tázal se kdysi Kristus nej
zarytějších svých odpůrcův, a'nikdo
nemohl mu odpověděti slovem. Při
umučení Páně vymýšleli =však ne
přátelé jeho nejhorší věci, aby jimi ho
potupili. „Jako na lotra vyšli jste
s meči a kyji zajmout mne!“ Tak
s bolestí projevuje nejsvět. Srdce
svůj zármutek nad potupou, když
„četa, tisícník a služebníci jali Jej,
svázali“
poslal ho Annáš ke Kajfáši, byl veden
k Pilátovi & Herodovi, pak předsta
ven lidu, vedle něho postaven vrah
&buřič Barabáš“ Pryč s tímto a pro
pust nám Barabášel“ (Luk. 23, 18.)
Tak volal svedený lid a tímto pokři
kem vrážel novou dýku bolesti a po
tupy do nejlaskavějšího Srdce Ježí
šova.

Největší úzkost však zakusilo Bož
ské Srdce Ježíšovo v zahradě Gethse
manské. Třikráte volal tenkráte Spa
sitel k nebesům: „Otče, je-li možno.
at odejde tento kalich ode mne; ale
ne jak já chci, nýbrž jak Tyl“ (lVIat.
26,.39) Tam vzalo Srdce nejsvětější
velikou úlohu Beránka Božího na
sebe, který snímá hříchy světa. Před
duchovním zrakem zřel všechny hří
chy a nepravosti světa od počátku
až do konce, jež vzal na sebe. Viděl
tuto nesmírnou tíhu, tyto prameny

a vedli do města. Svázaného'
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nepravosti, počínaje hříchem Adamo-
vým až do hříchu posledního člověka
Jake peklo zloby, nepravosti, vášní,.
zločinův, nevděku, nepravosti vyf
vstávalo tenkráte před nejsvětějším.
jeho zrakem, před velikým Srdcem,
které má i nejmenší hřích v nesko--
nalé ošklivosti! Do jakého nesměr-r
ného moře všeho kalů a potupy bylo
tenkráte nejsvětějšímu Srdci se po
hroužiti?! Tato vnitřní úzkost jevila.
se i zevně: jeho tvář zbledla, ruce se“
třásly a na bílém čele vystoupil krva
vý pot.“ I stal se pot jeho jako krů
pěje krve, tekoucí na zem.“ (Luk..
22, 44.) Kromě toho předvídalo též.:
v bolestném okamžiku tom nejsvě—
tější Srdce, že všechno utrpení toto
bude pro tisíce a miliony lidí marným,._
že se pro ně obětuje marně, že všechny
láska a krev jeho jich nezachrání, že
neuznají jeho oběti, ba že budou
ještě se mu za to vše rouhati a posmí—
vati. Věru kdož mohl by tuto vyjme
novati ono množství potupy, kterým
nejsvětější Srdce tenkráte bylo na—
syeováno?

Celé umučení Spasitelovo je plno
potup, jež činili mu jeho největší ne
přátelé, jako by uhasla v nich poslední
jiskerka lidského citu! Velerada za
předsednictví Kajfášova týrala ho do
těrnými jízlivými otázkami, před
váděla křivé svědky, jejichž výpovědi-.
si odporovaly. Ježíš mlčel odhodlaně
a nevšímal si, jaký zmatek jest ko
lem něho. Kajfáš cítil, jak výmluvnér
je toto mlčení. Vztyčil se na povýše
ném místě a pokročiv doprostřed
místnosti tváří v tvář jatému Kristu7
řekl: „Nic-li neodpovídáš k těm vě
cem, kteréž tito mluví proti tobě?“
Ježíš mlčél dále. Velekněz ze zarazili
&pochopil, že se to musí ukončiti. Ne»
chal tedy okolkův a úskočných otázek
& uložil Ježíši slavnou přísahu, na.
kterou byl dle zákona povinen od
pov'ěděti: „Zapřisahám tě skrze Boha.
živého, abys nám pověděl, jsi-li Kri
stus, Syn Bož1'?“ Kajfáš ani tak ne
myslil, jak mluvil. Neříkal: Řekni
nám, tvrdíš-li o sobě, že jsi skutečně.
Syn Boží, nýbrž: Ty-li jsi Kristus, Syn.



Boha požehnaného? „Já jsem,“ od
větil Kristus a připojil k tomu některé
podrobnosti, z nichž evangelista u
choval tento základní rys: „Ale pra
vím vám: Od tohoto času uzříte Syna
člověka seděti na pravici Boží a při
cházeti v oblacích nebeskýchl“ Zá
koníci jistě poznali v těchto slovech
»dvojí místo, vzaté z posvátných knih
“poukazující na příštího Mesiáše._Ale
členové velerady byli hluší k těmto
svědectvím; velekněz místo odpovědi
roztrhl roucha svá & zvolal: „Rouhal
se! Což ještě potřebujeme svědkův?

_Aj, nyní slyšeli jste rouhání. Co se
vám zdá?“ A oni odpovídajíce řekli:
„Hoden jest smrtil“ Hned potom na
stal výjev nevýslovných potup. Zdá
se, jak vypravuje svatý Marek, že
někteří úředníci rady dali povel k těm
to hanebnostem a první plivali v jeho
tvář. Pak mu zahalili obličej a dávali
mu poličky. Jiní, jak praví svatý Ma
touš, bili Ježíše pěstí a říkali po každé
ráně: „Hádej nám, Kriste, kdo jest
to, který tě udeřil?“ Když se vyzuřili,

odevzdali členovévelerady Ježíše svým
sluhům. Ti ho uvítali ranami holí,
podle jednoho znění svatého textu;
dle jiného čtení hnali ho před sebou
a týrali. Potom dostal se Ježíš do ru
kou stráže velerady a byl urážen dále;
posmívali se mu, tepali ho, tupili &
rouhali se mu.

Než těmito děsnými činy není ještě
vyčerpána míra potupy nejsvětějšího
.Srdce! Herodes, rozezlen, že nedal mu
Kristus žádné odpovědi, chtěl pro
jeviti mul své opovržení & dal ho na
posměch obléci v bílé roucho. Bělo
skvoucí roucho nosívali totiž králové
židovští o velikých slavnostech; bílou
byla též toga římských konsulů a
vážených mužů. Též obžalovaní u
hrdelního soudu dostávali na zna

1mení své neviny šat bílý. Herodes
chtěl tím naznačiti, že pokládá Ježíše
za blázna neschopného zločinu. A tak
rozuměl i Pilát, nebot dovolával se
tohoto posměšného propuštěnízviny

před lidem, aby Ježíši zachránil život.
.Ale i tento prostředek selhal římskému'
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vladaři! Proto odhodlal se ke kru
tému bičování, aby alespoň tímto
způsobem získal soustrast k trpíteli,
o jenož nevině byl ve svém nitru
přesvědčen. Bičování bylo trestem
potupným a ukrutným. Svobodný
občan římský nesměl býti pod žád
nou záminkou bičován. Ježíš měl býti
potupen & ztýrán. Svázali ho a při
pevnili ke sloupu; ohnutá záda bili
biřiči dutkami, které měly na konci
svém ostny z kostí neb olova; již po
prvních ranách byla záda rozedrána,
prýštila se z nich krev. Ježíš snášel
bolestná a potupná “ta muka bez rep
tání. Než to nebylo ještě dosti surové
rotě; o své újmě chtěli pokračovati
ve výsměchu, který začal král Hero
des. Uvedli Spasitele dovnitř dvora
& povolali celý oddíl. Svléknuvšejej
z vrchních šatův, hodili mu na bedra
plášt' šarlatový, jak nosívali králové.
Pak spletli z ostrých trní korunu,
ověnčili jí hlavu Vykupitelovu, davše
mu do ruky třtinu, silnou jako hůl,
na způsob žezla; pak ho posadili na
posměšný trůn." Přicházejíce k němu,
říkali: „Zdráv bud, králi židovskýl“
Dávali mu poličky, klekali před ním
a plivali naň. Vypadla-li třtina ze svá
zaných &mdlých rukou ubohého Tr
pitele, chápali se jí, &bijíce svatoujeho
hlavu, zaráželi ostré trny ještě hlou
bějí.

Jaká to ukrutnost ovládá tyto vo
jíny? Nač pesměch tak odporný a
surový? Vojáci římští velice nenávi
děli židův; odsouzenec, který byl jim
vydán, byl obětí této nenávisti. Ale
proti Ježíši zloba a moc lidská byly
rozpoutány v tak veliké míře, žeta
kové'hrůzylze jen vysvětliti zvnitřních
důvodů jejich. Sám Pilát zhrozil se,
když uviděl vznešenou Obět v tak
žalostném stavu.

V legendách francouzských vykládá
se o sv. Remigiu, kterak líčil pohan
skému tehdy ještě králi Chlodvíkovi
umučení Páně; král připravoval se
na křest. Když král slyšel o hrozných
ukrutnostech a potupách, jimiž tu
bylo nasycováno nejsvětější Srdce



Ježíšovo, tu zvolal v nejvyšším roz
čilení: „Ach, kdybych tam byl býval
se svými Franky!“ Hle, to pocítilo
při rozjímání o bolestných potupách
nejsvět. Srdce poctivé, prosté, ne
zkažené srdce nepředpojatého po
hana! Jaké teprve pocity upřímné
soustrasti, obětavé lásky, vroucí lí
tosti mají pronikati duši křesťanskou,
vzpomínajíeí nejsvětějšího Srdce, na
syceného tolikerou potupou?

Velebna' Svátost oltářní.
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu ne

bylo dosti na tom, že žilo a bilo mezi
námi, že obětovalo poslední krůpěj
své nejdražší krve na kříži: nýbrž
'chtělos námi býti až do skonání světa.
Proto nevýslovná Jeho láska vynašla
podivuhodný způsob, aby nikdy ne
byl odloučen od nás, totiž nejsvětější
& velebnou Svátost oltářní v našich
kostelích. Tuto na našich oltářích dlí
ve skrytém tajemství nejsvětější Srdce
jeho, třebas od věkův předvídalo, že
i v této veliké Svátost-i své nevýslov
né lásky bude vystaveno novým po
tupám a urážkám. Kdož věru může
vypočítati všechny ty oběti, jež při
náší tu na oltáři nejsvětější Srdce?
Jsou to oběti, jež vzalo dobrovolně
na sebe, ale též útrapy, jež činí se mu
odjinud.

Ježíš Kristus sedí po pravici Boží
ve věčné slávě, ale přece dobrovolně
snáší z lásky k nám v nejsvětější Svá
tosti oltární četná utrpení, pokoření.
Především je tu chud, chudší, než byl
ve stáji Betlemske. Tam jevil se ale
spoňv podobě lidske, na oltáři je pří
tomen v nepatrné způsobě chleba.
„V pravdě jsi Bůh skrytýl“ (Isai. 45,
15.) Na oltáři uložilo si nejsvětější
Srdce podivuhodný zápor & sebe
mrtvení. Ježíš Kristus jest tu příto
men živý. „Kristus, vstav z mrtvých,
neumírá, smrt nad ním již nepa
nujel“ (Řím. 6, 9.) A přece ve Svá
tosti na oltáři skrývá život, trpí a snáší
stav, který tělesnýma očima považo
vali bychom za neživý; víra ovšem
učí nás, že jest to chléb živý (Jan 5,
7), ale života toho neuvidíme. Jen
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duchovní zrak náš postřehuje taju
plnou působnost bílé posvěcené h0v
stie, nebot chléb tento živí nás do
života věčného (Jan 6, 52.) Ba ani
obrániti nemůže se všemohoucí, v ho
stii takořka upoutaný, Bohočlověk
proti zneuctění a týrání lidskému!

Jak děsné jsou ty projevy neúcty,
nelásky, ba přímá rouhání, jimiž se
vystavuje nejsvětější Srdce Ježíšově,
ve Svátosti oltářní! Působí mu ne
toliko mnozí křesťané, nýbrž též
ikněží mnoho bolesti nedostatkem
víry, uctivosti &pobožnosti. Jak málo-
kdy ho navštěvujeme v této veliké—
Svátosti, jak neuctivč chováme se
kolikráte v jeho přítomnosti! Jak málo
jsme toho pamětlivi, co se přísluší!
Jak málo vzpomínáme bezměrné lá—
sky jeho! Jak lhostejní jsme k němu!
Necháváme ho o samotě nejenom
v noci, ale i ve dne, třebas bydlíme
s ním pod jednou střechou anebo:
máme k němu jenom tak daleko, co by
kamenem dohodil!

Když již přátelé chovají se k nejsvě
tějšímu Srdci v nejsvětější Svátosti
tak chladně, jaké teprve potupy pů
sobí mu nepřátelé! A vskutku během
století nebylo bludu, jemuž by se
o veliké této Svátosti neučilo a ne
věřilo! Bludaři a rozkolníei takořka
znova svými bludy trhají, tupí, zra
ňují, bičují, probodají, křižují Spar
sitele v nejsvět. Svátosti. A což kdy-
bychom přečetli si přečetné svato
krádeže, znesvěcování kostelův, oltá
řů, svatostánku, rouhavé nakládání.
s posvěcenými hostiemi, kdy bezbožní
lotři rukou násilnou vnikají do našich
svatyní, lámou zámky, vypačují dve
ře tabernakula, sahají zlověstnou ru
kou na nejsvětější, kradou monstrance
i se svatými hostiemi, vysypávají po
tupně hostie po zemi a prchají s lupem
posvátných zlatých nádob! A to vše
snáší tichý Beránek klidně aodevzdaně..

Vskutku jedná církev velmi správně,
když ustanovuje zvláštní pobožnosti,
průvody, jimiž veřejně & hlasitě se
má proteštovati proti takovým sve
řepostem, slavně a bez ostychu vy



vzuati naše pevná víra ve svatá tajem
ství & vzdána jim patřičná úcta!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, poci
ťujeme živě všechny urážky, jichž se
'Ti dostává v tomto tajemství oltář
ním! Kéž bychom mohli Tobě dáti
náhradu za potupy, které ve Velebné
„Svátosti trpělivě snášíš! Kéž bychom
mohli překaziti, abys již urážen ne
lbyl! Přinášíme Tobě všechny pocity
Tvých andělů & svatých Božích,
všechno klanění lidu věřícího,všechnu
chválu, kterou Ti vzdává církev sv.
0, odpusť i nám všechnu neuctivost,
kterou jsme se provinili na místě
svatém!

Trpěliaost nejsvět. Srdce.
Kniha Job líčí vzácnými slovy zkou

šky & trpělivost tohoto patriarchy.
“Vykládá se, jak přišli ho navštíviti
jeho přátelé, když byl těžce nemocen;
ale místo, aby ho těšili, rozmnožovali
svými řečmi ještě jeho bolesti. A tu
Job dovolává se (hl. 3), že má srdce
a cit jak oni! Podobně může pouká
zati i Spasitel přivšech těch potupách,
—-onichž jsme rozjímali. Nejsvět. Srdce
Jeho cítilo všechna tato pohanění
velmi dobře, ba ještě více, než naše
obyčejné srdce lidské. A přece nesl
to vše s nepřekonatelnou trpělivostí,
zanechávaje i nám příklad, jak nésti
máme potupy a křivdy nezasloužené.
Způsobují nám dojista bolest a zá
rmutek; i Srdce Ježíšovo cítilo totéž!
Ci smíme se domnívati, že jich necí
tilo, protože mlčelo? Buďme přesvěd
čeni: krvácelo-li nejsvětější Tělo Jeho
tisíci ranami, neméně krvácelo i Srdce
Jeho!

Neboť nebylo by bývalo mělo nej
světější Srdce Jeho lidského citu,
kdyby nebylo trpce' a bolestně poci
ťovalo urážky, potupu, posměch &
hanbu. Též my nebyli bychom lidmi
a neměli bychom lidského srdce
v prsou, kdybychom nebyli dotčeni
zlovolnými, nespravedlivými útoky!
Ale to není to, co se nám zakazuje.
ÍNikdo nežádá, abychom byli bez citu,

bez srdce; ale nesmíme připustiti, aby
tyto city nás ovládly, aby přiměly
nás k nešlechetným myšlenkám &
činům, aby láska byla jimi přetrhána,
srdce naplněno nenávistí, hněvem a
mstižádostí, aby vznikala nevrážná
nepřátelství. Naopak máme se pře
moci; třebas zavrhujeme zlo, jež nám
bylo učiněno, nemáme přece odpírati
vinníkům křesťanské lásky. „Nedej
se přemoci zlému, ale přemáhej zlé
dobrými“ (Řím. 12, 21.) Tak jednalo
nejsvětější Srdce Ježíšovo. Následujme
tohoto říkladu, & pak dle slov sv.
Pavla ( ím. 12, 20) budeme shrno
vati žhavé uhlí na hlavu svých ne
přátel.

I nejsvětější Srdce Ježíšovo dobře
pocitovalo křivdy učiněné; Spasitel
sám dal to najevo. Potkalot' se s ním
jednou deset mužů malomocných,
kteří stanuli zdaleka &pozdvihše hlasu
pravili: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad
námi!“ A on uzřevje, řekljim: „Jděte,
ukažte se kněžím!“_ I stalo se, když
šli, uzdravili se! Jeden pak z nich vida
že jest uzdraven, navrátil se, hlasem
velikým velehě Boha, &padl na tvář
k nohám jeho, čině mu díky. A ten
byl Samaritán. I promluvil Ježíš &
řekl: „Nebylo jich uzdraveno deset?
A kde jest jich devět? Neshlcdal-li se
nikdo, jenž by se vrátil a vzdal chválu
Bohu, jedině cizozemec tentOP“ (Luk.
17, 12—18) Případ tento jest jediný,
že projevuje Spasitel city svého Srdce,
ale činí tak slovy mírnými, aby příklad
dal nám.

V životopise sv. Václava, národního
světce, čteme, kterak jeho-vstopy ve
sněhu rozehřály Podivena vymrzlého,
když stoupal do nich. Takové stopy
zanechalo nám též nejsvětější Srdce
Ježíšovo vzhledem k nepřátelům,
ukázavši nám, jak snášeti křivdy a
potupy! Stoupejme zmužile do nich;
pak rozehřejí se naše studená srdce
a posílí, aby následovala je. A proto:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, potupamí
nasycené, smiluj se nad námi!



Anna Maria.:

V KOSTELE.

V tom milém kostele,
V kostelíěku
modlím se vroucně vždy
za matičku.

By jí Bůh zdraví dal
na tom světě,
kde blaha mnoho jí
nevykvete.

Mnoho let leží již
má matička,
smutno jí velmi je
bez tatíčka.

Ona naň nemůže
zapomněti,
ztrátu smrti jeho
oželeti.

Prosí, by vzal ji Bůh
také k sobě,
aby si odpočla
s ním již v hrobě.

V tom milém kostele
prosím za ni,
aby jíudělil
požehnání.

]ežíš vymítal zlého ducha a ten byl němý. . .
Úvaha na 111.neděli postní. Napsal Ign. Zha'něl.

Je velké umění užívati dobře ja
zyka, je nutno po celý život se učiti,
'kdy je dobře mluviti a kdy mlčeti.
Moudrý starozákonní Kazatel po
učuje: „Je časmlčení a čas mluvení“
(3, 7.) Je možno hřešiti mluvením,
ale také mlčením, někdy je naší sva
tou povinností mluviti, někdy mlčeti,
což se řídí dle okolností. O některém
druhu mluvení chceme uvažovati.

1. S Bohem mluvme ucti
v ě. V neděli před svátky velikonoč
ními slavil Ježíš vjezd do města Jeru
salema. Zástupové, kteří šli vpředu a
kteří vzadu byli, volali řkouce: „Ho
sanna Synu Davidovu! Požehnaný,
jenž se béře ve jménu Páně. Hosanna
_navýsostechl“ (Mt. 21, 9.) Fariseům se
nelíbil tento jásot, nesouhlasili s ním,
vybízeli Ježíše, aby to zakázal. I dnes
volají podobně mnozí, namítajíce:
'Nač se modliti, k čemu je modlitba,
někdo se modlí a jest znám jako ne
ctnostný!

Není jistě potřebí nám toto čtouc-ím
dokazovati potřebu modliti se. Odpo
věď, kterou dal Ježíš Fariseům, vy

týkajícím jásání lidu při Jeho vjezdu
do Jerusalema,dokazuje, že tato osla
va byla milá Spasiteli, nebot pravil:
„Budou-li tito mlčeti, kamení bude
volati.“ (Luk. 19, 40.) Dvanáctiletý
Ježíš vypravil se do chrámu Jerusa
lemského, tři dny zůstal v něm; když
vykonával svůj veřejný úřad učitelský
trávíval celé noci na modlitbě, častěji
nakazoval apoštolům nutnost mod
litby. Aby se mohli po Nanebevstou
pení Páně svatí apoštolové více mod
liti a věnovati se službě slova, vyvolili

vsedm jáhnů, kteří jim pomáhali při
službě stolů. (Sk. ap. 6, li.) Všichni
světci i když byli sebe více pracemi
všehoidruhu zrovna zasypáni, věno
vali mnoho času modlitbě.

Nikdo nedbej úšklebků, které si
dělají z lidí oddaných modlitbě. Řiďme
se napomenutím sv. Pavla: „Napl
ňujte se Duchem svatým, mluvíce
k sobě vespolek v žalmech a chvalo
zpěvech a v písních duchovních, zpí
vajíce & hrajíce ve svém srdci Pánu,
děkujíce vždycky za všecko ve jménu
Pána našeho Ježíše Krista Bohu a
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Otci.“ (K Ef. 5, 18.) Když byl svatý
Pavel uvržen do vězení se svým uče
nikem Silou, modlili se se zpěvem a
chválili Boha i poslouchali je vězňové
(ostatní). (Sk. ap.“ 16, 25.)

Kdo chce míti teplo ve světnici,
musí udržovati v kamnech oheň. Tak
i duše naše, má-li býti nadšena pro
Bohaa pro vše dobré,musí býti teplá,
t. j. zanícená pro modlitbu, jinak je
studená a vlažná. Pravou- zbožnosti
udržuje se duše naše v pravém-teple.
Dub pevně stojí v bouři, podobně
pevně stojí zbožný, at na něho přijde
cokoliv, vytrvá, utrpením roste jeho
zbožnost. Zbožného pobízí vše, co vidí,
celá příroda, celý svět ke zbožnosti,
je mu toto vše knihou, ve které stále
a Všude mluví k němu Bůh. Zbožný
podobá se magnetu, kterým přitahuje
požehnání Boží sobě, svým, rozšiřuje

,kolem sebe štěstí i blaho.
2. Se zpovědníkem mluv

me upřímně. Nyní v čase post
ním přistupuje na nás všechny po
vinnost zpovědi velkonoční. Všichni
jsme zavázáni pod těžkým hříchem
přikleknouti nyní ke zpovědnici před
kněze a vyzpovídati se,..ze svých
hříchů. Kéž vykonáme dobrou svatou
Zpověď!Víme, co se k tomu vyžaduje.
Velmi důležito a nezbytno jest dobré
zpytování svědomí, jak již napomínal
svatý Pavel řka: „Zkusíš (zkoumej)
každý sám sebe a tak z toho chleba
jez a z kalicha pij.“ (1. ke Kor. 11,
28.) Totéž pravil také již ve Starém
zákoně Sirach řka: „Před soudem vy
šetřuj sebe & nah jdeš před Bohem
smilování.“ (18, 20.) Když jsme se na
všechny hříchy upamatovali, jich do
konale litovali, nutno jíti ke zpověd
nici a upřímně se vyznati ze všeho,
čímž jsme Boha od poslední svaté
zpovědi urazili.

Nedejme se ničím masti, buďme
upřímni zpovídajíce se ze svých hříchů.
Vlk popadá ovci za chřtán, aby ne
křičela a pastýře neprobudila, podobně
zamyká ďábel naše ústa falešnou styd
livostí, bychom se upřímně neZpoví
dali. Obraz, ze kterého se neotírá

54

prach, není k poznání, neví se, co
představuje, podobně vypadá duše
člověka, který často, neustále hřeší a
vyhýbá se svaté zpovědi a nezpytuje
svého svědomí. Sv. Efrém píše: „Pilný
obchodník věnuje velkou péči své
účetní knize, chtěje míti vždy jasný
obraz, jak stojí, jak se mu daří v oh
chodě? Znamená-li, že byl v něčem
zkrácen anebo že přišel ke škodě,
snaží se napraviti ztrátu. Což nechtěl
bys i ty jíti za příkladem tohot-o oh
chodníka, ježto řízení tvé záležitosti
jest neskonale důležitější a jde ti o
zisk věčný, o ztrátu věčnou.“ Zahrada,
ve které zahradník pilně pracuje, pro
hlíží denně záhonky, vypleje plevel,
nemohou se zmoci kopřivy a jiná
svízel, tak nemůže žádný hněv, žádná
závist, nevrlost, zlý návyk v srdci se
zakořeniti, když se každodenně zpy
tuje a očišťuje. Je tedy velmi dobře
každodenně zpytovati své svědomí.

Pěkně vysvětluje upřímnou zpověď
církevní spisovatel Tertulián: „Zpo—
vídati se znamená, vrhnouti se před.
nohy kněze, abychom byli dočasným
pokáním zbaveni věčných trestů. Když
se tedy kajícník ponižuje, bývá vy
výšen, když na sebe žaluje, bývá osvo
bozen, když se sám odsuzuje, bývá
mu odpuštěno.“ Sv. Jeroným praví:
„Nevyznáme-li se upřímně ze všech
svých hříchů, nemůžeme býti spa
sení.“ Kněz, který byl dlouhá leta
duchovním správcem v trestnici, zažil
jednou toto: Byla velikonoční svatá
zpověď. Právě vyzpovídal jednoho
z trestanců. Než odešel, pravil ke
knězi: Já nebyl patnáct let u svaté
zpovědi, nyní přijde k vašnosti můj
„kolega“, ten nebyl dvacet let. Než
odešel, ptal se ho kněz: Copak vas
dva pohnulo, že jste dnes přišli ke
svaté zpovědi? Trestanec odvětil: Dů
stojný pane, vy jste říkal při kázáních
vždy „my“ hříšníci, tu pravil ke mně
„kolega“: Když důstojný pan je také
hříšníkem, pojďme k němu ke zpo
vědi, zkusme, jak to dopadne! A „ko
lega“ skutečně přišel. Oba se dle všeho
dobře vyzpovídali. Když byli pro



puštěni,
lepšili se.

Nezapomeňme, že přísluší 'k dobré
svaté zpovědi kromě zpytování svě
domí upřímného vyznání hříchů a
dokonalé lítosti také opravdové před
sevzetí a dostiučinění. Když všechno
toto vykonáme, můžeme býti přesvěd
čeni, že je Bůh milosrdný a odpustí
nám vše, čím jsme ho urazili, nebot'
„srdcem zkroušeným a pokornvm
Bože, nepohrdáš. “ (Ž. 50,19.)

3. S bližním mluvme las
k a v ě. Pohané před Kristem neznali
lásky k bližnímu, u nich vládla
jediná sebeláska, proto pravil Ježíš
Kristus apoštolům: „Přikázání n o v é
dávám vám, abyste se milovali ve
spolek; jako jsem já miloval vás,
abyste se i vy milovali vespolek.
Potom poznají všichni, že jste moji
učeníci, budete- li míti lásku jedni
ke druhým. “ (Jan 13, 34.) Jaká má
býti tato láska, přečtěme si věčně
krásný jeji popis v hlavě '13. prvního
listu sv. Pavla ke Korintským. Snaž
.me se, abychom s lidmi vždy mluvili
laskavě. Moudrý Sirach dává radu:
„Rána bičem působí modřínu, ale rána
jazykem drtí kosti, mnoho lidí padlo
ostřím meče, ale ne tolik, kolik za
hynulo jazykem.“ (28, 21.) Na nepa
trnou kapku medu chytne se spousta
much, na celou mísu octa však ani
jedna: podobně získáme jemnou řečí
kde koho, ale nikoho prudkou sečí.
Náš Fr. Doucha píše: „Má-li se věc
neporušena dostati na místo, opatřuje
ji zasilatel obálkou. Chceš-li, aby se
pravda dostala k mnohým srdcím bez
urážky, nemluv ji nikdy bez obalu.“

ím špičatější jest střela, tím snáze a
hlouběji proráží do těla, čím ostřejší
jsou slova, tím více pronikají do srdce
lidí & urážejí.

Nezapomínejme nikdy na lásku
k bližnímu, řiďme se příkladem sv.
Pavla, který praví: „Všem stal jsem
se vším, abych vůbec některé přivedl
ke spása“ (I. ke Kor. 9, 22.) Svatý
Dominik vzal na sebe dobrovolně
otroctví za mladíka, aby se mohl

nezapomněli na Boha a po
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navrátiti ke své hořekující sestře.
Jednou kázal o potřebě pokání a
všechny posluchače k němu roznítil.
Ptali se ho spolubratří, jimž se ká
zání nadmíru zamlouvalo, jakých pra
menů použil k tak výborné řeči? Od
větil: Použil jsem knihy —- lásky
k bližnímu. Nezapomeňme: Kdo tupí
znamenité dílo, tupí i jeho původce,
kdo haní podobiznu, haní tím i ma
líře. Kdo haní dítě, haní i jeho ro
diče, otce i matku, kdo bližním po
hrdá, pohrdá i Bohem. „Každý, kdo
nenávidí bratra svého, jest vražedník
a víte, že žádný vražedník nemá ži
vota věčného“ (1. Jan 3, 15.)

Biskup v Řezně Schwábel rozjímal
o laskavostí k bližnímu a pravil, že
pomůžek dobré smrti. Použil
ku vysvětlení tohoto podobenství:
Večer v krásném měsíci květnu shro
máždil před domem svou rodinu zbož
ný venkovan. Seděli pod kvetoucími
ovocnými stromy, které sám před lety
vsadil a dále pěstoval. Slunce zapa
dalo, večerní vzduch ovíval vrcholky
stromů 1bílými vlasy pokrytou hlavu
stareovu. Pravil: Jak mile se tu od
počívá při vůni květů, při líbezném
vánku po denní práci v chladícím
stínu stromů! Krásný byl dnešní jarní
den, nyní je večer. Náš život podobá
se tomuto dni. Je vlastně jediný prací
vyplněný den, vždyt' stále očekáváme
večer. Co potěší naši duši, co dodá
srdci lahodného vánku? Věřte mi,
drahé děti, všechny pozemské radosti,
slasti, ktere jsme prožili, plynou rychle
a neodvratně jako voda, nezanechají
po sobě žádné stopy. Jediné dobré
skutky naší lásky a bázně Boží zůsta
nou, budou kdysi jako ty vábivé květy
a občerství nás v hodince smrti.

Modlitba přináleži k nejdůležitějším
lidským úkonům. Všechno dobré při
chází ze shora, od Boha, vše, co máme
na těle, na duši dobrého, všechna časná
dobra, věčné milosti jsou od Něho,
proto je potřebí stále se modliti. Kdo
chce zalévati svou zahradu, musí míti
dosti vody, nemá--li jí, musí si ji opa
třiti a vykopati strouhu. Kdo chce,
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aby tekla voda nebeských milostí do
jeho vinohradu, do jeho .domu, do
jeho duše, uprav si strouhu od milosti
Boží až do svého srdce. Touto strouhou ,
je dobrá modlitba, jí obdržíš vše, čeho
ti potřeba za živa i po smrti. Proto
„je potřebí vždycky se modliti a ne
ustávati.“ (Luk. 18, 1.) Každý z nás
vykonejme nyní dobrou velikonoční
svatou zpověď, buďme ve zpovědnici
tentokráte i vždy, kdykoliv se zpoví
dáme, ke knězi upřímni; není nad

Anna Maria :

klidné svědomí. Šalomoun praví ve;
svých příslovích: „Klidná mysl jsou
takořka stálé hody.“ (15, 15.) Čiňme
dobré bližnímu, buďme k němu vždy
laskaví, Bůh nehledí na to, jak velké
skutky kdo koná, ale s jakým je činí
úmyslem, skutek sám v sobě dobrý,
konaný bez lásky, nic neplati; cokoliv
se děje z lásky, at sebe menší a opovr
ženější, všecko se stává prOSpěš
ným, učí zbožný Kempenský.(1,15.3
Amen.

ZÁPAD SLUNCE.
Zapadá slunečko ža hory,
červánky v nebi hoří,
klekání zvoní v dědině,
duše se Bohu koří.

Tři Zdrávas Marii uvíjí
u vínek zbožné retý,
s modlitbou vrouéí vznáší se
mysl má v rajské světy.

Ke trůnu'milého Ježíše
i Jeho svaté Matky,
kde život duší zemřelých
musí být radostný, sladký.

Tam touží duše má přijíti
jedenkrát po žití boji,
a doufá, že všecky strasti své
nadhvčzdná radost mi zhojí.

Až jednou duši mé pohasne
života slunce v světě,
nadějí blaženou kojím se,
že v nebi radost mi vzkvete..

Zapadá slunečko za hory,
všude je ve kraji tiše,
v myšlenkách duše, srdce mé
na věčnost blaženou dýše . . . .

Obrázky z katolických misií.
Podává Maxmilian Weinberger.

Jak se naše mládež baví (» neděli.

Bude jistě zajímati evropskou mlá
dež ——píše misionář P. J. Novák
z jižní Afriky _ doví-li se, jak jejich
vrstevníci v temné Africe tráví ne
děli. Tak pěkných zábav a her sice
nemají. jako na př.páníkluci v evrop
ských městech a dědinách, ale baví
se svým způsobem, po jich názoru
lépe, než kdekoli na světě. Otec a
matka ani dost málo se nestarají, co

jejich nadějní potomci celou neděli
tropí, jak se baví. Kina a špatných
obrazů ovšem nespatří. S dospělými
se ovšem také baviti nemohou a o
špatných knihách nemůže býti řeči.
Není tedy žádného nepezpečí, že se
pokazí." Také ohledně jídla rodičů
hlava neboli, nebot vědí dobře: Co
kdysi dělali sami, totéž dělají nyní
i jejich děti. Poslyšte tedy, jak ne
děle našich malých černochů vypadá.

V neděli záhy zrána, zatím co do
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spělí, prací předešlého dne unavení ve
spánku si hoví, vylézají hoši ze svých
kožišin, blíží se opatrně ke dveřím
chatrče, proklouznou ven jako kočky,
aby dospělých nevzbudili. Jinak by
se jim to špatně vyplatilo. -Na místě
již předešlého dne umluveném se se
jdou. Netrvá to ani příliš dlouho, až
jsou všichni pohromadě. Nemají bu
díčků jako my, ale nicméně nezaspí

tova a lovci oddávají se rozkošnému.
dle jejich mínění požitku. Ani byste
neřekli, s jakou chuti šťavnatá myši
stehýnka pojídají. Na jejich znalec-'

.kých obličejích a na ustavičném pras—

žádný. Ovšem kdyby se o to jednalo, 
přijíti zavčas do školy, nebyli by
možná tito malí černoši jinačí, nežli
jejich vrstevníci v Evropě. Při tako
vých přiležitosteeh musí nejednou za
kročiti černá máti, jinak by tak mnohý
žáček přišel do školy, když ostatní
žáci ze školy se stěhují. Zato v neděli
nepotřebují nikoho, kdo by je budil.

Jakmile jsou všichni pohromadě,
bez meškání dají se na cestu. O cíli
cesty není mezi nimi sporu, nebot'
jest jim to jedno, kam se ubírají.
Rozhodovati mohla by jedině okol
nost, na kterém místě je více zvěře
než jinde. Vždyť vlastní zábavou ne
dělní je naší mládeži lov zvěře. A jaká
odvaha k tomu patří, lovíti divokou
zvěř! Není to sice honba na lvy nebo
tygry, ale honba na ——myši a ta vy
žaduje ne menší dovednosti, nežli
honba na lvy. Honba děje se tímtéž
způsobem,jako u nás na zajíce. Dva
lovci odeberou se na jisté stanoviště,
obyčejně k nějakému kři nebo stromu.
Ostatní lovci jsou honci, jejichž ůlo
hou jest, zvěř vyplašiti a lovcům na
čekané nadháněti. Lov sám není ni
kterak bez nebezpečenství, ježto myši
zuřivě kousají a nejeden honec vraceje
se domů, krvácí. A není divu, když
povážíme, jaké zbraně naši lovci mají.
Je to hůl anebo holé ruce!

Jakkoli lov je krásná věc, nicméně
po čase dostavuje se hlad a žádá ne
odvolatelně své právo. Lov se tedy
přeruší. Naši hrdinové chystají ho
stinu. Okamžitě zaplápolá vesele oheň.
Ulovená zvěřina octne se na výhni.
Na silné holi otáčí se nad ohněm
tak dlouho, až na všech stranách
stejnoměrně & dobře jest Opečena
V několika minutách je pečeně ho
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kotu myších kostí poznáte, jak jim
tato sváteční pečeně chutná. Vepřová
anebo jiná kterákoliv pečeně ani zda—
leka se jí nevyrovná. Teprve po zá—
padu slunce ubírají se naši lovci domů.
Nikdo se jich neptá, kde byli, co jedli,
nerušeně kladou se k nočnímu odpo
činku. Zrána druhého dne a'potom
celý týden až do neděle vyhánějí
ovce a kozy na pastvu.

„ zlatá svobodol“ vzdechne sobě
možná mnohý náš mladý občan a
bude malým černochům záviděti. Než
k jeho útěše musím mu prozraditi, že
není všecko zlato, co se třpytí. Ona
zlatá svoboda je sice pěkná, ale za to
musí černoch mnohého se odříci, mno
hou radost sobě odepříti, která naší
mládeži není vzácnou. Skromnost- a
spokojenost s málem je to, která naše
africké děti činí tak štastnými.

Včera a dnes.

Uvažuje (ínsl—ýmisionář B. Prius.

Byl to-včera smutně chladný pod
zimní den! Těžké mlhavé mraky vi
sely již zrána nad městem Jou
tšau-Fu. Pohanská země beztoho již
ůtěchyprázdná, zdála se býti ještě
smutnější. Pohané slavili velký svátek:
den narození městského boha, jenž
několik minut od naší misijní stanice
ve svém chrámě trůní. To bylo hluku,
křiku a zpěvu, až mně v mé světnici
položené na ulici bylo nevolno. Ze
všech stavů putovali lidé k pagodě,
aby tam" dle starobylého zvyku obě
tovali. Ano i stařeny, které jenom
zřídka práh svého domu překročují,
ubírají se ke chrámu, provázeny svými
snachami a nesouec v rukách ka
didlové tyčky a pestrý papír obětní.

Brány chrámu stojí vždy dokořán
otevřeny a každý občan velké čínské
říše má volný přístup ke svým bohům.
Až se člověk ve svém nitru otřese,
vidí-li vcházeje do chrámu vpravo i



vlevo ošklivé nestvůry pestře poma
lovaných hliněných bůžků. Příšerné
jsou obzvláště výjevy soudu po smrti.
Tak ukazuje na př. jedna skupina
příkrou skálu s mnohými ostrými
hroty, které všechny v dlouhý ostrý
nůž končí. Hříšná duše je odsouzena,
aby na skálu vystoupila, ale v určité
výši zase spadne; dvě duše viděti
právě, jak na nožích visí. Aby tento
soud pro sebe zmírnit-i, snaží se lidé
v tomto chrámě přízeň bohů získati a
katy podplatiti. Za tím účelem staví
před každého boha obětní nádobu
s kouřícím kadidlem.

Avšak tito malí bohové uctívají se
jen tak mimochodem, čest toho dne
náleží bohu města. Týž sedí ve vlastní
budově na vysokém trůně. „Kdo
prosí, obdrží,“ tak čteme nade vcho
dem. Zástup prosebníků se blíží.
Bonca, t. j. pohanský duchovník, tluče
na zvon kladivem, aby boha upozornil
anebo kdyby snad spal, jej vzbudil.
Nato spálí Obětující před ním svůj
pestrý papír obětní, zapálí kadidlové
tyčky, kleknou a pokloní se až k zemi.
Pobožno'st při celém tomto obětním
úkonu nebyla příliš hluboká a pří
kladná. Obětující bavili se, smáli se
a kouřili dle vůle. Modloslužebník
sám doznal, že tomu všemu nevěří a
.obětující činili tentýž dojem. Celý
úkon je povrchním, ale nicméně pra
starým, pevně zakořeněným obyče
jem. Je to vlastně vyložená modlo
služba, největší to nepřítel probouze
jícího se křesťanství. Celý den stál
jsem pod tímto dojmem a nikdy mi to
nebylo tak jasno jako včera: pohan

.A. M. Kadlčáko vá:

ství jest zde v Číně ještě velmocí,
jako temné mlhavé mraky leží ještě
na duších &na zemi. Kdy tyto mlhy
spadnou a se rozptýlí? Kdy zmizí po
hanské chrámy a na jich místě státi.
budou svatyně křesťanské? Kdy zmizí
ohyzdné nestvůry bůžků a Syn Boží
přebývatibude ve svýchsvatostáncích?

Zatím co tato slova píšu, zní mi
V uších melodické zvonění. K neoby
čejné slavnosti zvou naše zvony. Slun
ce vzešlo již ve své kráse a ozařuje
věže našeho nádherného chrámu. Na
dešel radostný a šťastný den, šťastný
pro tři čínské jáhny našeho kněžského
semináře. Dnes mají vystoupiti na
nejvyšší stupeň oltáře, t. j. vysvěceni
býti na kněžství. Křesťanští Číňané
jsou na to hrdi, že dnes tři jejich ro—
dáci dostoupí kněžské důstojnosti.
S pobožnou pozorností sledují dojemné
obřady v presbytáři,

Jenom jeden stín trapné nejistoty
padá na tento světlý obraz. Vystoupí
slunce křesťanství výše, až k polední
výši? V našem vikariátě, t. j. v jižním
Šantungu byly až donedávna po
měry příznivé. Ale dlouhá válka svě
tová & nynější válka občanská za—
brzdily všechen rozkvět našich misií.
Již musila na př. býti rozpuštěna
naše škola pro katechisty a nutné
Opravy na misijních budovách, jme
novitě na kostelích musely býti od
loženy. Nicméně doufáme, že i ny
nější strašná bouře se přežene a po
tom mír a klid'do nešťastné čínské
říše zavítá. Kristus Král musí zvítě
ziti, musí panovati. Kristus dnes &
včera, Kristus na věky!

POD KŘÍŽEM.
Když tak někdy pod Tvým křížem,
Kriste Pane, stojím,
na tvé rány zkrvavené
pohlédnout se bojím.

Zdá se mi,že krvácejí,
tělo že se chvěje,
z tvého čela pot studený,
že se na zem leje.

Zdá- se mi, že slyším slova:
Bože, odpust viny, .
za hříchy rodičů necht-ěj
trestat3jejich syny.
Odpust jim, ó Bože milý,
odpouštím jim taky,
s duší jejich tmy nevěry
snímám černé mraky.
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Anna Maria:

AVE MAR/A.

Ave Maria, Ave Maria,
zaznívá z chrámu tiše,
když večer V kraj se přikrade
a v spánku všecko dýše.

Ave Maria, Ave Maria,
dojemně zvony zvoní,
v přírodě prací zemdleni,
lidé již hlavy kloní.

Různé
Rozšíření katolického tisku ve Fran

cii. V říjnu 1927 konala francouzská
katolická tisková organisace „De la
Bonne Presse“ valné shromáždění. Dc
legát-i se sjeli ze všech koutů Francie.
Rozhovor ukázal mnoho vřelého a ži
vého apoštolského ducha. Bylo s ve
likou radostí konstatováno, že paříž
ský deník „L a C r 0 i x“ má již 900 set
tisíc abonentů, 46 provinčních vydání
téhož listu má 120.000ex., týdenní vy
dání „La Croix“ du dimance“ 600 tisíc
abonentů a katolický m o d ní časo
pis „Petit Echo de la Mode“ 1,060.000
odběratelek. Přes to však se očekává,
že následkem příslušné prepagandy
tyto čísliceještě stoupnou. Propaganda
opírá se ne o placenou kolportáž, ale
o dobrovolné obětavé &stálé horlitele,
kteří svatému dílu obětují nadšeně síly
i čas. Z tohoto-vzrůstu katolického
tisku ve Francii možno se opravdu ra
dovati. Patrně katolíci francouzští
méněsvůj tisk kritisují a
více pracují bez dlouhéhopo
bízení, aby byl stále lepší a lepší.
U nás, bohužel, dosud jsme se z toho
období „kritiky“ nevymanili. Kdekdo
posuzuje, vytýká, kárá a 'odsuzuje,
chce všechno po tisku zadarmo, ale
málo je těch, kteří by ne pouze ústy,
ale i hlavou, perem a penězi pomáhali,
povzbuzovali, horlili, spolupracovali
řádně platili a agitovali. Kéž dá Pán

Ave Maria, Ave Maria,
volají i mé rety,
& duše v touze veliké
zalétá v nebes světy.

Ave Maria, Ave Maria,
slyš vroucí moje lkání,
po noci dopřej k práci zas
svého mi požehnání.

zprávy.
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Bůh, aby v této věci nastal konečně
obrat & naši lidé zahájill jinou tak—
tiku.

Železničář-světec. Turinský arcibis
kup zahájil informační proces o hrdin-
ném stupni ctností sluhy Božího
P &vla P i a P e r a z z o, železničář—é,
jenž zemřel 22. prosince 19/11 (na
rozen v Nice r. 1848). Do železniční
služby byl přijat roku 1861 na nádraží
v Pignerol, kde přesně plnil své po
vinnosti. Potom byl přeložen do Tuv
rina za šéfa obchodního oddělení na
nádraží Porta-Nuova. Nezůstal tam
dlouho, neboť jeho žárliví spoluúřed
nici dosáhli svými pomluvami, že byl
propuštěn, ač měl jen 52 roky. Pe
razzo na naléhání přátel odvolal se ke
Státní radě, ale byl odmrštěn, poně
vadž měl poznámku „klerikál“. Ne
stěžoval si. Jeho skutky mu vydávají
nejlepší svědectví, nazývalit jej „Svět-'
cem z Porta-Nuova“. Pomáhal &často
poskytl pohostinný příbytek těm, kteří
v Turíně hledali místo nebo skládali
zkoušky. Byl jmenován rytířem ital
ské koruny, ale nikdy nechtěl, aby se
o tom vědělo.V jeho životním pravidle
čteme: „Pravý katolík ví, že po Bohu
a po rodině má prvně sloužiti vlasti!“'
Stihla jej tragická smrt; pokousal jej
vzteklý pes a tak Perazzo umíral
v děsných mukách nákazou vztekliny ;.
ale i tehdy zachoval klid Spravedlivce.



Čínský biskup světí nové biskupy.
Čínský biskup msgre Josef H 0 u,
jeden ze 6 biskupů nedávno v ímě
vysvěcených, po svém návrat-11 z mi
sijní'cesty posvětil na biskupa ředi
tele semináře sv. Pavla v Ningpo,
Francouze msgra Ondřeje Defebura.

Cinský jesuita a francouzský kněz
assistovali této slavnost-i. Očekává se,
že tento nový a nezvyklý dosud pří
pad v Číně bude dobře působit. Tím
je rovnocennost v katolické církvi
úplně prokázána.

Staré francouzské opatství obnoveno.
Po dlouhé době 137 let byla první
obět mše svaté slavena ve starém fran
couzském klášteře, nyní obnoveném.
Je to opatství valmontské u Fecampu,
založené roku 1116, později od Huge
notů vydrancované a posléze zapáleno
bleskem, načež v troskách se roz
padávalo. Dílo zkázy dovršila revo
luce. Opatství bylo prodáno. Dnešní
majitel však klášter sám dal obnoviti
i s kaplí značným nákladem. I ve
Francii má katol. církev ještě svoje
přátele. *

Počet katolíků a Berlíně obnaší
433.000 vedle 3.1 mil; protestantů.
Rozdělení jsou na 68 far a filiálních

obcí, které tvoří 7 arcipresbyteriátů.
Poláci a misie. Porozumění a práce

pro misijní dílo přibírá v Polsku na
rozsahu i síle. Jest již V Polsku 20 se
minářů pro výchovu kněží, řádových
bratrů a sester, kteří se chtějí věno
vati misionářské činnosti. Na 30 ča
sopisů rozšiřuje zájem o misie do
všech koutů našeho státu. Polští je
suité obdrželi jako apoštolskou pre
fekturu do vlastní správy Rodesii
v Africe, kam ochotně spěchají právě
nejschopnější členové jejich řádu.

Katolíci (»Polsku. „Osservatore Ro
mano“ uveřejnil náboženskou stati
stiku Polska, dle níž čítá mladý tento
stát ze 27 milionů obyvatel 22.5 mil.
katolíků. Z nich připadá na katolíky
řím. obřadu skoro 19 mil., uniaty 3.6

:mil. Římští katolíci mají 4526 far
nosti, uniati 1849. Schismatici, vět
.šinou příslušníci bývalé ruské státní
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církve, tvoří 4 mil. Mnozí z nich se
vrátili poslední dobou k Římu. Dle
zprávy biskupa ze Siedlice, předne
sené na sjezdu velehradském, přestou
pilo poslední čas 14 farností východ
ního obřadu ke katolicismu, a 7 far
ností po spojení s imem bylo re
organisováno, což znamenalo konversi
90.000 duší.

Velmi včasné upozornění.Trevízský
bisk. vikariát ke svému duchovenstvu
učinil vyzvání, aby ve svých nákupech
obracelo se k domácím firmám. Praví
takto: „Považujeme to za „oflicium
mobile“ našeho duchovenstva, aby
své potřeby, pokud jen možno, na
kupovalo u reelních domácích obchod
níků, kteří nejen že té doby těžce zá
pasí o svoji existenci, ale jsouce vždy
upřímně církevního smýšlení, ochotně
též přinášejí oběti pro naše náboženské
a církevní potřeby. Je přirozeno, že
pociťují vždy hořkost, když při každé
příležitosti dovoláváme se jejich obč
tavosti, ale objednávkami u jiných,
často nepřátelských firem zkracujeme
jejich výdělek, na který jsou odkázáni
a na který právem s naší strany mo
hou počítati.“ Poučné i pro naše po
měry. ,

Počet kardinálů byl papežem Sixtem
V. pevně stanoven podle starozákon
ného sboru 70 starších, kteří tvořili
radu Mojžíšovu, na 70. Ale ve skuteč
nosti pouze jednou, a to za papeže
Innocence X., byl tento počet také
úplným. Nyni od poslední papežské
konsistoře je kardinálů 68. Podle řady
kollegia prvním je kardinál Vanutelli,
nyní již 921/21etý; nejmladším je ne
dávno jmenovaný msgr. Hlonds, bi
skup v Poznani, 48letý. Kollegium
má ještě tři kardinály, které jmenoval
Lev XIII. Jsou to kardinálové Vanu—
telli, Francisca Nava a Skrbenský,
dříve arcibiskup pražský a potom olo
moucký. Z dalších kardinálů bylo jich
22 jmenováno Piem X., 18 Bededik
tem XV. a 25 Piem XI., za jehož pěti
letého pontifikátu zemřelo již 18 kar
dinálů. V Římě sídlí 26 kardinálů,
kteří podporují sv. Otce v řízení



církve. Ze 68 kardinálů je 36 Vlachů,
ostatní jsou jiné národnosti, a to 6
"Francouzů, 5 Španělů, 4 Němci, 4
_Amerikáni, 2 Angličané, 2 Poláci, 2
Rakušané a 1 Belgičan, Holanďan,
Maďar, Ir, Portugalec, Brasilián a
Čech. Převaha vlašských kardinálů
v kollegiu byla dříve daleko větší. Tak
při smrti Řehoře XVI. bylo pouze 8
kardinálů z jiných zemí. Nynější jich
poměr trvá od doby Lva XIII.

Bývalý kníže Anselm Rohan zemřel
jako trapista. V jednom pyrenejském
trapistském klášteře, poblíž španěl
ských hranic, zemřel v říjnu 1927 P.
Bartoloměj ve stáří 98 let. Tento, až
do své smrti statný stařec, spravoval
klášterní zahradu a vyráběl zvláštní
sedátka. Poněvadž trapistský klášterní
řád ukládá svým čtenům věčné mlčení,
velmi málo jich vědělo, že to byl bý
valý vážený člen pařížské společnosti
a vynikající politik kníže Anselm Ro
han. Za třetího francouzského císař-
ství býval nejváženějším dvořanem.
Hrůzy války v roce 1870-71 působily
_na něho a na jeho mysl tak, že se
rozhodl odřeknouti se radosti to
hoto světa. Majetek rozdal různým
nadacím. Jeho tehdejší vstup do řádu
působil velký rozruch. Jeho přátelé
se vypravili do kláštera, aby jej od
tud vysvobodili. Jedna známá herečka
z divadla Odeon slíbila své klenoty
tomu, kdo jí přivede knížete nazpět.
Všechny pokusy selhaly a rozbily se
o neústupnost na vůli dobrovolného
poustevníka, který chtěl svůj slib za
chovati. Podle řádových pravidel je
na jeho hrobě pouze dřevěný kříž beze
jména.

Katolická církev v Indii čítá 3 mil.
“241.744 věřících. Do počtu toho je
zabrán i Ceylon a portugalské a fran.
couzské kolonie v přední Indii. Každý
stý člověk v tomto obrovském území
je katolíkem. Církev v Indii řídí apoš
tolský delegát, Jemu je podřízeno 10
arcibiskupství, 28 biskupství, 3 apoš
tolské vikariáty a 2 apoštolské pre—
fektury. Arcibiskup v G_oěmá titul
patriarchy. Kněží je v Indii 3334.

Italie vrací církvi kostely. Vříjnu
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1927 vrátila vláda řádu minoritů kláš
ter a kostel sv. Františka v Brescii.
Stavba obou budov ze 14. stol. je nád
herně provedena a má velkou stavi
telskou cenu. Klášteru bude používáno
k výchově misionářů. Sekularisaci pro
padl klášter v roce 1866, a vojsko si
v něm zařídilo pekárnu. Klášter i
kostel budou ihned opraveny, zvláště
nádherné fresky v presbytáři a v
knihovně. Minorité za odevzdání koste
la a kláštera zaslali vládě děkovný
telegram.

Bohoslužby na mnichovském ná
draží. Na hlavním nádraží v Mnichově
bývají v neděle a svátky časně ráno
slouženy mše sv. pro cestující katolí
ky. Za rok 1927 slyšelo tyto mše
sv. 29.743 osob, z nichž 1734 při
stoupilo ke stolu Páně. Tyto dobré
výsledky vedou k tomu, že mše sv.
na nádraží bude sloužena denně. Ná
dražní duchovní péči obstarávají OO.
jesuitě.

Kolik bylo roku 1927 dopraveno
do vnitřní Prahy vánočních stromků?
Pro Vánoce 1927 dopraveno bylo do
Prahy celkem 43.000 stromků, větši
nou ze Šumavy. Oproti loňsku, kdy
Praha byla zásobena vánočními strom
ky z Podkarpatské Rusi, jest to
značný pokles, nebot o minulých Vá
nocích bylo v pražských ulicích na
70.000 stromků, z nichž však valná
část nenašla kupce.

Úmrtí prvního čínského biskupa. V
noci na 14. října 1927 zemřel ve
Svanhua u'Pekingu Msgre Filip Čao,
jeden ze 6 biskupů čínského původu,
konsekrovaných papežem Piem XI.
v chrámě sv. Petra 28. října 1926.
Jen 6 měsíců spravoval svou diecesi,
ale i za tu krátkou dobu vepsal se
nesmazatelně do srdcí svých věřících
Za jeho smrti — byl raněn mrtvicí -—
byl jeho dům i kostel nap'lněn uprchli
ky, křesťany i pohany, jež neohrožený
biskup k sobě vzal, když vojska
Shansiova vtrhla do města Svanhua.
Posledním činem jeho bylo, že vzal
z vlastního lůžka pokrývky & rozdal
je zimou se tetelícím uprchlíkům.



Počet jesuitů. Tovaryšstvo Ježíšovo
mělo počátkem roku 1927 celkem
20.107 členů, z toho 9417 kněží, 6267
noviců a 4423 bratří. Vůči loňsku zna
mená to přírůstek 538 členů. V misiích
pracuje 1463 kněží, 362 noviců a 480
bratří.

Ikonograficke' dílo o sv. Stanislavu
Kostkovi vydá polský jesuita P. Alex.
Zi e m s k i. Sebral z celého skoro
světa všecko, čím umění křesťanské
po čtyry věky oslavilo"jméno světcovo.
Kniha obsahovat-i bude několik set

Palác pro konklave V zahradách va—
tikánských nebude postaven. Zpráva
o nové stavbě týkala se galerie vati
kánské.

Bývalý anglický herec Jiří Trollope
vstupuje do řádu OO. redemptoristů.,
když už před tím 17 let byl knězem
světským. Trollope vzešel z rodiny“
protestatntské, ale jako mladý muž—
konvertoval. Byl řadu let vynikajícím.
hercem, pak vystudoval na kněze a
teď se stal řeholníkem. Divné jsou cesty“
Páně . . .

repro duk cí.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám
na zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzd'ával 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 my
šlenky, všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní-..
jednou za den, Lev VIII. S. Congr. Indulg. 12. prosince 1885. Dicc. kurenda
brn. 1886 č. 11).

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,..
z& ro zkv ět a šíření úcty sv. Josefa a za rozmnožení semi-
nářů pro výchov domácích kněží v misiích a na všechny“
úmysly, jež doporučeny jsou .na tento měsíc a na tento den členům Apc——
štolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho qu Otce! Srdce
Ježiše 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 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 a za
všecky národy slovanské, aby v jednotu víry byli—;
shromážděni, aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř!

Hesloapoštolské:Pojďme ke sv. Josefovi!
Úmysl v d u b 11u 1928: Posvátná kongregace pro šíření víry.
Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na' tyto úmysly.

0 B S A H:

Rozkvět _ašíření úcty sv. ]osefa (Hlavni úmysl ) — Božskému Srdci (báseň). — Království
Božl na zemi. — Srdce ježlšovo, obet' slitování za hřlchy naše. (Výklad litanie.) —
V kostele (báseň). — ]ežlš vymllal zlého ducha a ten byl němý . . . —- Nechte maltě/tých
přijlti ke mné! Vjezd Pána ]ežlše do ]erusalema (obrázky). — Západ slunce (báseň/. -
Obrázky : katolických mísil. — Pod hřlžem. Ave Maria (básněj. — Různé zprávy. —
Obětování dennlho úmyslu.

Tiskem a svým nakl. vydává Občanská tiskarna, Brno. — Za redakci odpovídá Ludvík Kučka..



ŠKOLA
B OŽSKÉHO SRDCE PÁNÉ.
ROČNÍK LXII. BRNO, ]. DUBEN 1928. ČÍSLO 4.

O Srdce Ježíše, ty šípy lásky svojí jen hojně vysilej sem do rodiny svojí, at sluhů Tvých
se stráví jimi hruď, Ty Srdce Páně, naši láskou buď !

Všeobecná Katolická akce.
Posvátná kongregace šíření víry.

(Hlavní úmysl.)

Tímto úmyslem dovolává se sv.
Otec Pius X1. naší modlitby pro veli
kou a nadmíru důležitou věc. Nazývá
ji „Katolickou akcí“. Co vlastně roz
umíme touto Katolickou akcí? Roz
umíme tímto názvem společnou, spo
řádanou spolupráci katolíků k tomu
cíli, abychom Bohu odcizené duše zase
k Bohu přivedli. Jest to apoštolát dob
rého příkladu, jaký mají dávat praví
katolíci svým spolubližnim; je to dob
ré, laskavé slovo, jakým mají katolíci
získávat duše bloudící nebo od Boha
docela odvrácené. Katolickou akcí
jest také šíření katolického tisku, to
tiž knih, časopisů a novin v duchu
křesťanském psaných a vymýtění vše
ho protikřest'anskéo tisku z rodin, ze
spolků, z hostinců a vůbec z veřejnosti.
Je to sice velká práce a obtížná, ale
při úsilné vůli i ta se bude dařit. Jen
s chutí do toho! Katolická akce jsou
skutky duchovního a tělesného milo
srdenství. U mnohých nepomůže ani
dobré slovo, ani dobrý příklad, ale
skutek milosrdenství hladové nasytiti,
nuzné odívati a v jiných potřebách
pomáhati. Katolická akce má proni
kati domáci, rodinný život, má též
proniknout i Společnost občanů ať
v osadách nebo ve městech. Katolická
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akce má všechny přivésti božskému
Srdci Páně, všichnimaji Ježíši Kristu,
Králi věčnému &nesmrtelnému, vzdá
vati náležitou úctu &uznati jeho krá
lovství nad celým světem. Katolická
akce je tedy katolické hnuti probouze
ní k šíření a vyvýšeni království Bo
žího na zemi. Jest to společná práce
všech katolíků beze všeho stranictví.
Práce tato týká se jak mužů tak i žen,
kteří mají spolupůsobit se svým du
chovním pastýřem v čele. Sv. Otec
Pius XI. pravil: Nežádáme příliš mno
ho při této Katolické akci; žádáme
jen tolik, kolik od počátku žádali apo
štolé od dobrých laiků. Sv. Pavel do
poroučí ve svém listu ony osoby, které
s ním v apoštolátě pracovaly. Bylit'
mezi nimi mužové a ženy.

Ke Katolické akci patří též silné
hnutí pro stavbu kostelů jak v Če
chách tak na Moravě v místech a mě
stech nejvíce ohrožených. Ale co nám
pomohou kostely, nebudeme-li míti
kněží do těchto kostelů! Kostel bez
kněze je tělo bez duše. Proto náleží
ke Katolické akci také péče o výchovu
mladíků pro stav kněžský. Tuto po
vinnost mají na prvním místě rodiče
a pak kněží v duchovní správě. Herli
vě tedy pracujme jak pro stavbu ko



stelů, tak pro výchovu kandidátů
kněžství a sice modlitbou a hmotnou
podporou spolku „Haléř sv. Vojtěcha“
v Praze, emauzské opatství. — Ke
Katolické akci patří též pořádání lido
vých misií a konání duchovních cvi
čení. Když se jednalo o misiích, tu
všichni zástupcové řádů 'naříkali, že
nemají dostatek kněží, kteří by misie
konali. K duchovním cvičením zase
je třeba vhodných míst, kde by se
mohly konati. I zd e je třeba
napnouti všechny síly ve

A. M. Kadlčáková:

p rosp ěch misií i duchovních
c v í č e n í.

Touto Katolickou akcí má se šířiti
království Boží mezi katolíky. celého
světa, ale též mezi pohany v dalekých
zemích. O tyto misie stará se posv.
Kongregace pro šíření víry. Též zde
je potřebí vroucné modlitby a hmotné,
štědré podpory. Na tyto úmysly obě
tujme v měsíci dubnu modlitby i prá
ce své a celodenní dílo své slovy: V š e
dle úmyslu tvého, nejsv.Srdce Ježíšovo!

KRIS TU.
Na kříži, hle, Kristus visí,
kolem pusto, ticho je,
kolem něho na sta lidí
denně se zde vzdaluje.

POSpíchají lidé kolem,
smutně na ně hledí Pán,
že nevěra kolem zeje,
šeptá dnes i větru van.

Dnes by Krista křižovali
nevěrci snad ještě víc,

na tom světě zhola nic.

Leč Ty, _Kriste umučený,
čekáš stále, máš jerád,
až je pozdě, vzpomenou Tě
nevěřící častokrát.

Srdceježíšovo, pro nepravosti naše potřene'.
Pobožnost prvního pátku.

Výklad litanie, k nejsvětějšimu Srdci Páně.
Napsal Msgr. Dr. Rudolf Zha'něl.

Všem těm, kteří po 9 měsíců na.
první pátky v měsíci přistoupí ke
sv. příjímání, popřeje má. všemo
houcí láska. šťastné hodinky smrti!

XII. zaslíbení.

Gethsemane.

Při zbožném vzdechu litanie k nej
světějšímu Srdci Páně: „Nejsvětější
Srdce Ježíšovo, pro nepravosti naše
potřené, smiluj se nad námi!“ mimo
děk vstupuje nám na mysl hora
Olivetská se zahradou Gethscman
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skou, kde náš Pán a Spasitel, zvláště
pak nejsvětější Srdce jeho, nejvíce
pocítilo břímě hříchů světa a kde nej
světější Srdce Jeho bylo takořka po
třeno pro hříchy naše . . . '

Památná zahrada Gethsemanská le
ží na úpatí hory Olivetské, táhlého
to hřebenu horského, který několika
vrcholy, mírně nad ostatní vysočinu
vynikajícími vyplňuje východní stranu
památného města Jerusalema. Cho
díváme obyčejně do památné za



hrady té branou Svatoštěpánskou na
severovýchodní straně Jerusalemá.
Hned, jak vykročíme z brány této,
ukáže se nám za roklí Cedronskou
stoupající úbočí památné hory této;
hned za vyschlým korytem tohoto
biblického potoka vidíme zádumčivou
zeleň prastarých oliv: tot' jsou poslední
pozůstatky památného Gethsemane.

Božský Spasitel nekráčel však po
poslední večeři touto cestou, nýbrž
bral se s hory Sionu, kde ustanovil
nejsvětější Svátost Oltářní, přes horu
Ophel pod zubatou hradbou chrámu
Jerusalemského dolů k Cedronu, pře
kročiv pak jej na mostě dolejším,
ocitl se V zahradě Gethsemanské.
Hebrejské slovo Gethsemane znamená
„olivový lis“; býval tu za dob Spa
sitelových olivový sad s lisem, který
patřil asi některému z učeniků Mistro
vých, pročež byla zahrada ta Spa
siteli vždy přístupnou. Bylo to míste
čko milé jeho Srdci; nedoléhal tam
hluk z města, o svátcích přeplněného,
proto dlel tam Spasitel rád na modlit
bách. Nyní je tam několik od sebe
oddělených zahrad, z nichž každá
má svou zeď. Tyto zdi jest si nám
odmysliti, chceme-li si představiti za
hradu Gethsemanskou tak, jak vy
padala za časů Spasitelových.

Za střed zahrady Gethsemanské po
kládá se až do dob posledních pro
stranná jeskyně, kterou zbožné podání
označovalo jako místo, kde se náš
Pán potil krví. Roku 1892 odkryli
Otcové Františkáni, kterým patří ohra
zená část bývalého sadu Gethsemane
i s ním související jeskyně, v jižní
části této olivové zahrady zbytky
zříceniny veliké baziliky z dob kři
žáckých. V měsíci srpnu 1920 počali
na nalezených základech těchto bu
dovati novou svatyni, jež se měla
_jí vyrovnati. Při těchto pracích ob
jeveny pod křižáckou bazilikou zbytky
prastarého chrámu ze IV. století,
baziliky to vystavěné císařovnou . sv.
Helenou, jež ve zbožnosti své vy
značila všechna památná místa Spa
sitelova nádhernými svatyněmi. Nale
ZOll'd tu též skála, na níž spočíval

ve svatyni Helenině hlavní oltář.
Nelze pochybovati, že skála tato jest
ono velepamátné místo, kde se náš
Pán pot-il krví. Neboť tak vypravuje
nejstarší tradice, že totiž to byla
skála, kde nejsvětější Srdce Ježíšovo
protrpělo úzkosti smrtelné a že skála
ta byla porosena krvavým potem.
V posvátné jeskyni Gethsemanské pak
vidíme ono místo, kde Spasitel dobro
volně vydává se svým nepřátelům,
byv zrazen polibkem Jidášovým . ..
Po objevu tomto byl vzat nárys
baziliky Heleniny za plán nové stav
by, hlavní oltář pak byl zřízen na
památné skále. Překrásná tato bílá
svatyně na úpatí hory Olivetské byla
pak dne 15. června 1924 slavnostně
vysvěcena vyslancem papežovým, kar
dinálem Orestem Giorgi, který z Říma
do Palestiny byl poslán schválně za
tímto účelem.

Území Gethsemanské zahrady, jež
prostírá se kolem čili lépe řečeno
severně se připojuje ke svatyni, má
dodnes 8 prastarých oliv, jichž kmeny
měří v objemu 8—9 metrův; jsou to
stromy úctyhodného věku; i když
neviděly tyto olivy snad Spasitele
samého, krví se potícího, tož jistě
vyrostly z kořenův oliv, jež byly
svědky jeho smrtelného zápasu. (Oliva
je strom velice podobný naší vrbě
celým svým vzhledem; má podobnou
vrásčitou kůru, jakož i podobné úzké
drobné lístky, jenom že zeleň jejich
je jakýmsi stříbřitě bílým pelem na
dechnuta.)

Tuto, v severní části údolí Josalatu,
kde prastaré olivy,“ vyrůstající ze
zeleného pažitu, mimoděk nás takořka
přenášejí do časů Kristových, je nej
příhodnější místo rozjímati o Srdci
Ježíšově, potřeném pro nepravosti na
še. Po této půdě kráčela posvátná
noha Spasitelova, až se zastavil tam
u té bílé skály v nynější bělostné
bazilice. Toto posvátné místo slyšelo
jeho bolestné vzdechy, bylo svědkem
vroucí modlitby jeho, jež třikráte
vznášela se k nebesům: „Otče můj,
je-li možno, at odejde kalich tento
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ode mne; ale ne, jak já chci, ale jak
Tyl“ (Mat. 26, *

Smutná je duše má až k smrti.
(Mar. 14, 34.)

Řeč naše jc chuda, jazyk neví-'
mluvným, má--li vyjádřiti bol nejsv.
Srdce, pro nepravosti naše potřeného.
Onen osudný večer, večer mdloby
a zármutku, prožitý v osamělosti
zahrady Gethsemane, jest mnohem
krutější a tragičtější než celý smrtelný
zápas na kříži. Srdce Ježíšovo je roze
chvěno a zmateno, ale učeníci ho
nechápají a nedovedou potěšiti. Vy
bidl je, aby nespali, svěřil se jim
svým nesmírným bolem: duch byl
hotov, ale tělo nemocno. Apoštolové
neporozuměli; usnuli ve své slabosti,
nejsvětější Srdce jeho zůstalo samo
se svým smutkem ve tmavé noci,
v oné půvabné zahradě,
ztrávilo tak krásné hodiny a která
se nyní halila do-smutku, samo v tom
hrozném bolu, jenž zmítá duší jeho.
Onen prostor mezi olivami gethseman
skými plnil se tenkráte hroznými
obrazy, děsnými přízraky noci, krva
vými výjevy mučení, žalostnými hrů
zami, “svrchovanou nejistotou opuště
nosti, smrtelnými úzkostmi, vším zlem
hříchův a viny. Vpravdě mohlo říci
Srdce rozbolestněné: „Smutna je
duše má až k smrti!“ '

Co vytrpělo v těchto hodinách,
nedá se věru popsati, toho nemůže
žádné srdce lidské pocítiti. Všechny
bolesti a zármutky, jež bylo všem
srdcím lidským kdy přetrpěti & jež
budou kdy ještě trpěti, všechny do
hromady nedají se srovnati s tím,
co bylo nejsvětějšímu Srdci zakusiti,
když potřeno bylo pro hříchy naše.
Jako by se otvíraly všechny propasti,
vystupovala hrozivá mlha pekel a
plnila zahradu dusivým ovzduším hří
obuv a pokušení, „nebot toto jest
hodina nepřátel a moc temnostil“
(Luk. 22, 53) Zlý duch, nepřítel
lidstva od počátku ——který po opo
važlivém pokušení „odstoupil od Něho
až do (ustanoveného') času“ (Luk.

kde bylo '

4, 13), — jako by se nyní přibližoval
po druhé; přilákan Lolikým břemenem
hříchův, „přichaží kníže tohoto- světa
(Jan 14, 30), aby pokoušel Toho,
na němž těžce leží ruka Boží, jehož
Srdce je potřcno tíží a vinami, jež
dobrovolně vzal na sebe.

Nevidíme ještě bičův &důtek, trno
vé koruny, ostrých hřebův, nejsou
tu ještě krvežízniví Židé a suroví
pochopové, ale přece zříme již v Geth
semane rudé krůpěje krve: „I stal
se pot jeho jako krupěje krve, tekoucí
na zemi“ (Luk. 22, 44.) S bolestí
a lítostí jest nám doznati: byly to
hříchy naše, hříchy lidské, jež dříve
než přišli svěřepí katané anemilosrdní
žoldnéři, vynutily sejsvětějšimu Srdci
první kapky bolestné krve.

Potřen pro nepravosti naše.
(Isaiaš 53, 5.)

Duchem svatým naplněný prorok
Starého Zákona lsaiáš (53, 4—6),
který pro svoje jasná proroctví o
Messiaši se zove evangelistou staro
zákonním, vystihl poněkud bolesti nej-_
světějšího Srdce, potřeného pro hříchy
naše. Čtemet u něho: „Vpravdě bolesti,
naše tento vzal na sebe, ano, co
my jsme trpěti měli, on snášel; my
pak jsme měli ho za malomocného,
zbitého od Boha a sklíěeného. Ale
on byl raněn pro hříchy naše, roz
tlučcn byl pro nepravosti naše; tresty.
pro naši spásu na něho dolehly, a
jeho jízvami jsme uzdravení. My
všichni jako ovce zbloudili jsme, každý
na svou cestu uchýlil se; i složil
Hospodin na něj nepravost všech
nás!“

V bolest-ných těch okamžicích geth
semanských vidělo nejsvětější Srdte
před sebou hříchy celého světa od
stvoření světa až do soudného dne,
vidělo je v jejich-velikosti, množství,"'
ošklivosti, a co ještě jest horší: vidělo
se před Otcem nebeským zodpověd
ným za všechny ty nepravosti. Nej

Srdce vidělo hřích prvních
rodičů v ráji, jak více věří 7lému
duchu než Bohu, Otci svému. Vidělo,
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jak Kain zabíjí svého nevinného bratra
Abela, jak bezbožní synové'Jakubovi
prodávají svého bratra Josefa. Vidělo,
jak Israelité se klančjí zlatému teleti.
Vidělo všechny ohavnosti pohanství,
krutost, lakotu, mravní pokleslost lid
stva, jež se odvrátilo od Boha. Kdož
může spočitati počet všech hříchův,
jichž se dopustí jediný člověk myšle
ním, slovy, “skutky za rok, za 10 let,
za celý život? A jak veliký je počet
hříchů všech lidí dohromady, tolika
milionů, mezi nimiž je též tolik ne
šlechetníkův a lidí zavržených? A toto
nesmírné množství zjevilo se jako
nespočetné voje nejsvětějšimu Srdci
Ježíšovu v zahradě Gethsemanské!

Než nejsvětější Srdce nejenom vi
dělo všechny hříchy celého světa,
nýbrž též poznalo je ve vší jejich
zlobě a ošklivost-i. Ohavnosti hříchu
nelze nam smrtelníkům nikdy v tomto
životě zcela proniknouti; abychom
ocenili hřích ve vší jeho zavržitelnost-i,
musili bychom též úplně poznati lasku,
milostivost a dobrotu Boží. Duše,
které více vnikly do hlubokosti lasky
Boží, uvědomily si též daleko více,
jak hrozným provinčním jest hřích.

V tyrolském městečku Kolaszu vy
pukl roku 1847 oheň. Mladá selka
dívala se s bolestí, jak plamen ničí
dům a všechno jmění. Kněz oné osady
pOSpíšil k nešťastným, aby jim dle
možnosti přispěl radou i skutkem.
Vida ji, přistoupil k ní, útrpnosti
jat, řekl: „Smutná to noc a velika
rána!“ — „Ach, ano!“ odpověděla
statečná venkovanka; „je to žalostné
a hrozně, ale přece to lepší, než jediný
smrtelný hřích!“ (Dle Černohouze.)

Tak naplňuje duše Boha milovné
již pouhá vzpomínka na hřích, pouhá
obava před hříchem nemalou úzkostí!
V životě svalých dočítáme se, kterak
mnozí již při zmínce o hříchu a ne
dokonalosti upadali do mdlob. Tak
svatý -Alois stál pokorně a “uctivě,
sundal biret, sklonil pokorně oči k zemi
& poslouchal, kdyz ho představený
pro něco karal, nijak se neomlouvaje,
ani nereptaje. Stalo se jednou, že
káral ho představený pro jakýsi pře

stupek anebo neopatrnost, kterou ne
byl vinen, poněvadž býval častěji
u vytržení; to dojalo ho- tak, že
omdlel. Když pak přišel k sobě,
padl před ním na kolena, prosil se
slzami v očích za odpuštění, a to
tak pokorně, že nemohli ho ani se
země zdvihnouti. (Sr. Cepari-Koudel
ka, život sv. Aloise z Gonzagy,
str. 1.65) '

Svaté Kateřině Sienské, jak sama
to napsala, ukázal kdysi Bůh ve
vidění ohavnost hříchu, čímž byla tak
dojata, jako by jí ztuhla všechna
krev v těle. „Zmocnila se mne taková
úzkost,“ tak vykládá sama, „že jsem
nemyslila jinak, než že jest mi umříti;
& bylo by se to i stalo, kdyby mne
nebyl Bůh zachoval na živu, abych
mohla to vypravovatil“ Světice tato
říkala častěji: ráda vydá se všem
mukám, kdyby mohla světu ukázati
ohavnost hříchu, jak ji poznala sama;
neboť považovala to za jisté, že
neodhodlal by se potom nikdo do
pustiti se hříchu!

„Viděl jsem hříšníky a chřadnul“
Tak volá žalmista Páně (Ž. 118,
'158). Nejsvětější Srdce Ježíšovo, nej
dokonalejší všech srdcí, jež vše po
znává nejzevrubneji, jež Otce miluje
a je láskou Otce i Ducha svatého,
spatřuje zcela jasně vsechny hříchy
bez počtu a bez konce. Ale nejenom
vidělo tyto vsechny nepravosti, nýbrž
vzalo je na sebe, poněvadž se nabídlo
zadost učiniti Božské spravedlnosti
za hříchy veškerého rodu lidského.
lam v té bolestné, úzkosti plné
hodině gethsemanské bylo nejsvětěj
šímu Sordci, jako by neslo vinu
všech lidských hříchův: všechny úz
kosti hříšníkův, všechna duševní muka
jejich dolehla na nejcitlivější Srdce
jeho; kdyby síla božství nebyla za
chovala Srdc e jeho, bylo by úzkostí
zahynulo, bylo by strachem uschlo,
bylo by bolestí puklo!

Jak hrozným je proto hřích, když
Srdce nejsvětější pro- hřích je tak
hrozným způsobem zkrušeno, sklíčeno,
potřeno!

(5.9



Ohaanost hříchu.

„Zvíš a zakusíš, jak zlá a hořká
věc to jest, opustiti Hospodina, Boha
svéhol“ Tak volá veliký prorok staro
zákonní Jeremiáš (2, 19), tak poznali
jsme z trýzní Nejsvětějšího, tak uzná
me, když budeme pozorovati následky
jen dvou hříchův: hříchu pyšných
andělův a hříchu prvních lidí

(Hřích pyšných andělův.)
Na počátku stvořil Bůh kromě tohoto
viditelného světa t'éž nesčetný počet
andělů, vznešených to duchův, daleko
dokonalejších, než jsme my lidé, které
vyzdobil všemi dary milosti a lásky
své. Sídlem jejich bylo nebe, o němž
dí sv. Jan ve svém Zjevení (21,
18, 19): „Stavba hradby města ne
beského je z jasPisu, město pak samo
čisté zlato, podobné čistému sklu.
Základy hradby městské jsou ozdo
beny všelikým drahokamem: z jaspisu,
safíru, chalcedonu, smaragdu. A 12
bran je 12 perel, jedna každá brána
z jedné perly & ulice města čisté
zlato jako průhledné sklo. A to město
nepotřebuje slunce ani měsíce, aby
mu svítily, nebot velebnost Boží osví
tila je, a svící jeho jest Beránek“
(21, 19—23). 0 náčelníku jejich luci
ferovi — světlonošovi ——praví Duch
svatý ústy proroka Ezechiele: „Ty,
vrchole dokonalosti, plný moudrosti
a nejvyšší krásy! V rozkoších ráje
Božího jsi byl; všechny drahé kameny
tebe pokrývaly, ze zlata umělecké
dílo byly tvé šperky; dírkování jejich
bylo již připraveno tobě v den, kdy
byl jsi stvořen; tys byl cherub s křídly
roztaženými a kryjícími; a postavil
jsem tě na svaté Boží hoře, mezi
ohnivými kameny jsi chodil. Dokona
lýeh mravů byl jsi ode dne stvoření
svého, až byla nepravost shledána
při toběl“ (Ezech. 18,12—15).

Jak vzácnými dary byli andělé
opatření a jak hluboko poklesli! Pře
mnozí z nich totiž, zaslepeni těmito
podivuhodnými přednostmi, vzepřeli
se proti Bohu, Stvořiteli svému, pro
hřešili se hříchem pýchy. Byla to
trestuhodná marnivost, kterou takřka

70

sebe zbožňovali. Dle sv. Tomáše zjevil
jim Bůh budoucí vtělení Syna Božího
& žádal, aby se druhé Božské osobě,
jako Bohočlověku, klaněli. Tomuto
rozkazu Božímu nechtěli se podrobiti,
což bylo hříchem vzpoury proti Bohu.
Lucifer vztyčil napřed prapor odboje;
byl vzpurným a odvážlivým, že se
chtěl povznésti až nad trůn Nejvyš
šího, Bohu býti roven; též svedl
třetinu andělův, že se k jeho vzpouře
přidali. V duchu si řekl: „Na nebe
vystoupím, nad hvězdy Boží vysoko
postavím trůn svůj, posadím se na
hoře shromáždění, vystoupím nad vý
šiny oblaků, budu podobný Nejvyšší
mul“ (Isaiáš 14, 13, 14.)

Byl to pouhý hřích myšlenkový,
jehož se depustil Lucifer a andělé
s ním spolčení. A jak krutý následoval
hned trest! Di svatý Petr (11. list,
2, 4): „Bůh prohřešivších se andělů
neušetřil, nýbrž strhnuv je do pekla
vydal k mučení vazbám temnosti,
aby chováni byli k soudu!“ Rámě
Božské spravedlnosti zasáhlo je rych
lostí blesku: „Viděl jsem satana, jako
blesk padajícího s nebe!“ Tak dí
Spasitel (Luk. 10, 18) k apoštolům,
aby se nevynášeli nad jiné!

Jak hrozný převrat stal se v andě
lích následkem jediného hříchu! Od
té chvíle není v duchu jejich žádných
jiných myšlenek, než zlých, vůle jejich
nezná již žádné lásky, než lásky
ke zločinu; nemají žádného jiného
zaměstnání, než rouhati se, nenáviděti
Boha, lidi sváděti ke zlému a trýzniti,
největší bída jest jejich údělem až
na věky!

Z trestu a pádu pyšných andělů
poznáváme zlobu hříchu, jeho oškli
vost, vidíme však též, jak hrozné
bolesti vzalo na sebe nejsvětější Srdce,
když bylo potřeno pro hříchy naše!

(Hřích prvních lidi.) Ještě
více předstoupí před mysli naše oškli
vost hříchu, když budeme rozjímati
o hříchu prvních lidí. Před žalostným
pádem jejich jak bylo jim dobře
v ráji, jak byli šťastni, blaženi, jak
byl osvícen' duch jejich v nevinnosti



srdce!“ „Stvořil jim umění ducha,
smyslem naplnil srdce jejich, dobre
i zlé ukázal jim. Položil oko své
do'jejich srdce, aby jim ukázal veli
kost skutků svých, aby jméno svaté
chválili, aby honosili se zázraky jeho
a hlásali velikost skutků jeho. K tomu
jim udělil moudrost a zákon života
v dědičný majetek dal jim. Smlouvu
věčnou učinil s nimi a své právo
a spravedlnost ukázal jim. Velikou
velebnost jeho vidělo oko jejich, a
řekl jim: „Pilně se varujte všeho
bezprávil“ (Sirach, 17, 6—11) Toliko
jediné přikázání dal jim: „S každého
stromu rajského smíš jisti; ale se
stromu poznání dobrého a zlého at
nejíš! Neboť kterýkoliv den s něho
budeš jisti, smrti zemřešl“ (Genes.
2,16., 7.)

Žel Bohu, nebyli první lidé přiríkazu
toho poslušni; Eva, svedena hadem,
jedla se zakázaného stromu a dala
i muži svému, který jedl též (Genes.
3, 6). Tak byl dokonán první hřích
a hned dostavily se smutné jeho
následky. Cistý obraz Boží byl zoha
ven., člověk oloupen o milost a spra
vedlnost, ve které byl od Boha stvo
řen. Ale i veškeré síly jeho duše byly
smrtelně zraněny. Duch lidský jest
od té doby podroben pochybnosti,
nevědomosti a bludu; jeho vůle více
ke zlému než k dobrému nakloněna;
ve nitru jeho zápolí vášně, svědomí
ztratilo mír Boží a bývá trápeno
předhůzkami. Ale i jinak jeví se
smutné následky hříchu, jak čteme
(Genes. 3, 17—19): „Poněvadž jsi
jedl se stromu, s něhož jsem ti zá
kázal, pro tento tvůj čin zlořečena
budiž země; s námahou budeš se
z ní živiti po všechny dny svého
života. Trní a hloží bude ti ploditi,
ačkoliv polní zeliny budou ti potravou!
V potu tváře budeš jísti chléb, dokud
se nevrátíš do země, ze které jsi
vzat. Ano, prach jsi a v prach se
navrátíšl“ . _

Jak smutným je tento první
klesek lidí! „Učinil jsi rovna
andělům bezmála, slávou a ctí
runoval jsi ho! Ustanovil jsi ho

Po '
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díly rukou Svých, všechno jsi podřídil
jeho nohám!“ (Žalm 8, (i——8.)Jak
velikým byl člověk, dokud zůstal
nevinným! Ach, proč této své důstoj
nosti zneuznall“ Ano, člověkjsa vážen,
nechápe toho, jest jak zvěřnemoudrá,
která je pro nůž!“ (Žalm 48, 21.)
'lak prisel skrze jednoho člověka na
svět hřích & hříchem smrt!

Jako hřích“ andělů, tak i hřích
prvních lidí představuje nám vážně
ošklivost každé nepravosti, učí nás,
v jaké ošklivosti má Bůh hřích, ale
vede nás též i k poznání, jak bolestně
trpělo pro všechny tyto naše viny
.a nepravosti nejsvětější Srdce, jsouc
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vpravdě pro ně zcela potřeno!

Smiluj se!

„Ježíši, synu Davidův, smiluj se
nade mnou!“ Tak volal slepec u Je—
richa, když slyšel od zástupu, že
Vykupitel tudv jde. Ti, kteří šli na
před, domlouvali mu, aby mlčel. Ale
on křičel mnohem více: „Svnu Davi
dův, smiluj se nade mnou!“ I zastaviv
Ježíš, kázal, aby ho k němu přivedli.
Když se přiblížil, otázal se ho řka:
„Co chceš, abych ti učinili“ On pak
řekl: „Pane, at vidím!“ I řekl Ježíš:
„Prohlédni! Víra tvá tě uzdravila!“
A ihned prohlédl a šel za ním, velebě
Boha (Luk. 18, 35—43).

Kéž by rozjímání naše o nejsvě
tějším Srdci, potřeném pro hříchy
naše, otevřelo nám oči, jako onomu
ubohému slepci; otevřelo nám duševní
zrak, bychom prohlédli, zanechali hří
chu a nepravosti, následovali Krista!
Pro hříchy naše bylo nejsvětější Srdce
potřeno a ztýráno až k smrti! Pro
hříchy naše stal se pot jeho jako
krůpěje, tekoucí až na zemi! Již
od prvních počátků jest hřích nej
děsnější ohavnosti před tváří Boží!
Jakou vděčností jsme nejsvětějšímu
Srdci zavázáni, že nás vykoupilo od
hříchův a smířilo s uraženou spravedl
ností Boží? Obratme se proto k Bohu
svému celým srdcem svým! Nenit'
Bohu nic příjemnějšiho a nám nic
užitečnějšího než slzy, prolité z nad
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přirozené dokonalé lítosti nad ne
pravost-mi!

Jakými nesmírnými diky jsme protoSrdci, pro
nás se obětujícímu! „Dobrořeč, má
duše, Hospodinu & vše, co ve mně
jest, jeho svatému jménu! Dobrořeč,
má duše, Hospodinu, pamatuj na
všechna dobrodiní jeho! On ti od
pouští všecka tvá provinění, uzdlavuje
všechny neduhv tvé; vyswbozuje ži

v'v;

A. M. Kadlčáková :

vot tvůj od záluíby, věnčí tě milostí
& slitováním! Chvalte Pána všichni
andělé jeho, silní rekové, činíc'írozkazy
jeho, poslušní jsouce hlasu slova jeho!
Chvalte Pána všecky zástupy jeho,
sluhové jeho, jež konáte, co si přeje!
Chvalte Pána všecka díla jeho na
všech místech veleříše jeho! Dobrořeč,
má duše, Hospodinul“ (Žalm 102,

——!:_.20—22)

NEBES KRÁLOVNÉ.
Nebes Máti, dej se znáti
povždy ke mně zas,
když má duše v sladké tuše
k Tobě zvedne hlas.

Přimlouvej se, Mati milá
za mne u Syna,
aby byla odpuštěna
každá provina.

Vslalf jest,

A když bude unavena
duše, srdce mě,
k životu at' povzbudí mne
slovo tajemné.

Ježíš Kristus, Matka Boží
spolu při mně stůj,
ode všeho zlého vždycky
duši ochraňuj.

není Ho tuto !
Velikonoční úvaha. Podává Ignát Zha'něl.

Na Velký Pátek byl Ježíš ukřižován
& na kříži zemřel. Zmizel život, smrt..
„zvítězila, Ježíš byl uložen do hrobu!
Poslední paprsky zapadajícího slunce
osvítily otevřený, ve skále'vytesaný
hrob i skromný, jednoduchý pohřební
průvod. K tomuto hrobu zalétaly
myšlenky celého světa, celého Jerusa
lema, vysoké rady žid0\ ské, veleknčží,
l'ariseů, římského místodržitele Píláta,
apoštolů i učeníků.

Tu se má vše rozhodnouti. Zůstane-li
vezeň smrti stále v tomto tmavém
obydlí, pak může jíti svět dále?svou
drahou ve všem klidu, stal se obětí
podvodu. Prolomí-li okovy smrti, od
hodí-li na stranu kámen, kterým bvl
hrob přikryt, pak dokázal svou bož
skou moc, svou božskou slávu, jest

,.

vítězem, knížetem života, hlavou, která
táhne za sebou všechny údy.

K v ů 1in á m vstal Ježíš z mrtvých,
jak píše svatý Pavel: „Byl vydán pro
hříchy naše &vstal pro ospravedlnění
naše.“ (Řím. 4. 24.) Když vstal Ježiš
dnešního dne zmrtvý.,(h jako by byl
přišel po druhé na && jako S p a 
sitel, jakopastvř, jakoučitel.

Jako 5 p a si L0 !: Svým zmrtvých
vstáním potvrdil vše, co učinil pro
spásu celého světa,vše, co trpěl pro
hříchy lidí. Vykonal největší zázrak
ze všech, které vykonal za svého tři
leta trvajícího putování a vykonávání
svého učitelského úřadu. Jeho smrt
byla by nadarmo, kdyby byl zůstal
v hrobě. Když však vstal z mrtvých,
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dokázal, že jest náš pravý, skutečný
Vykupitel.

Jako p a s t ý ř : Když vstal z hrobu,
bylo jeho první starostí, aby hledal
své nepříliš velké stádo, aby je posílil,
aby ksobě připoutal na všechny strany
rozptýlené apoštoly a učeníky. Všechno
toto předpověděl. Dříve než zemřel,
pronesl tato slova: „Vy všichni pohor
šíte se nade mnou této noci; nebot'
psáno jest: Bíti budu pastýře a roz
prchnou se ovce, ale když vstanu
z mrtvých, předejdu vás do Galileje.“
(Mt. 26, Bl.)

Jako učitel a Pán: Po celou
dobu čtyřiceti dní, které ztrávil Ježíš
po svém z mrtvýchvstání tu na
světč'až do svého Nanebevstoupení na
hoře Olivetské, vyučoval své učeníky,
utvrzoval je ve víře, zjevoval jim svá
tajemství, vysvětloval jim Písma, jako
by ho byla láska držela na světě.
Vyhledával apoštoly v této době, těšil
j,e připojil se knim, když konali cestu,
jako poutník, aby získal jejich dů
věru, jejich celou lásku. Proto je také
nyni penejprv jmenuje b r a t r i m i,
čehož nikdy dříve před tím neučinil.
Když totiž přišli k jeho hrobu Maria
Magdalena a druhá Maria, aby pohle
děly na hrob a když přijdouce tam
uzřely anděla, který jim oznámil, že
vstal z mrtvých a když odcházely
od hrobu potkaly Ježíše, který jim
řekl: „Nebojte se, jděte, zvěstujte
bratřím mým, at' odejdou do Galileje;
tam mč uvidí.“ (Mt. 28, 1—10)
Vstal-li Ježíš z mrtvých k vůli nám,
jako k vůli nám těž zemřel, činí z této
pravdy svatý Pavel tyto důsledky:
„Nikdo zajisté z nás nežije sobě a
nikdo neumírá sobě; nebot žijeme-li,
Pánu žijeme umíráme-li, Pánu umí
ráme; at tedy zijeme nebo umíráme,
Páně jsme. “ (Řím. 14, 7.) Ježíš ze
mřel a vstal z mrtvých, aby panoval
a vládl nad živými i mrtvými. Vždy
nás miloval stejnou láskou, v životě
i při smrti. Věnujme i my veškeru
svou lásku, svůj život i smrt tomu,
který je naším Pánem tu ve viditel
ném i v onom neviditelném světě.

l po svém zmrtvýchvstání měl Ježíš
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Kristus zjevně na svém těle rány,
které k vůli nám a pro nás při ukřižo—'
vání obdržel. Proč si ponechal tato
znamení svého největšího ponížení
opovržení?

v
Jsou znamení nasi spásy, trvalé

pomníky jeho lásky, že na nás neza
pomněl. Na své ruce,nohyabok si dal
připevniti důkazy, na nichž je na
psáno nesmazatelným písmem, že nás
miloval až do smrti kříže a že se nad
námi slitoval. Podržel tyto rány na
svém těle nejenom proto,že nás jimi
vykoupil, nýbrž i že chce býti i na
dále našim přímluvčím u svého ne
beského Otce, jak píše svatý Jan.;
„Zhřeší-li někdo, máme přímluvce u
Otce (totiž) Ježíše Krista, spravedli
vého a on jest Obětí smírnou za hříchy.
naše.“ (1. Jan 2

Ježíš si ponechal rány na sobě,
abychom 1my nikdy nezapomínali na
jeho utrpení, ale casto si je připomí
nali děkujíce mu co nejvřeleji za vše,
co pro nás učinil. což nás má pohnouti 
k pevnému úmyslu, že chceme na sobě
také ukřižovati všechno, co nás po
nouká a pobízí k hříchu, všechna ta
ková myšleni chceme v sobě naprosto
umrtviti, zahnati je od sebe, jimi se
neobírati.

Nesmrtelný a slavný vstal Ježíš
z mrtvých, což je pro-nás svědectvím,
že i my jednou z mrtvých
v s t a n e m e. Skrze Adama jsme
smrti podrobeni, skrze Ježíše vsta
neme z mrtvých v poslední či soudný
den. Kdo by se neradoval, když uváží:
Ježíš zvěstuje čest a věčnou slávu
i nasemu tělu, ovsem pod podmínkou,
budeme-li tu na světe síti dobré se
meno. Kdo zaséval semeno špatné,
nemůže doufati ve slávu věčnou, ný
brž ve věčnou zkázu a ve věčný trest
v pekle. Kdo se tu na světě obíral vv
lučně věcmi pozemskými, pro ně žil,
nemůže doufati ve věčnou odměnu
v nebi. Sv; Pavel nás napomíná:
„Jestliže jste tedy povstali s Kristem
těch věcí hledejte, které jsou svrchun
kde jest Kristus, sedě na pravici Boží;
o to pečujte, co svrchu jest, ne o to,
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co jest na zemi.“ (Kol. 3, i.) Jest tato
péče naší největší a jedinou starostí?

Svým zmrtvýchvstáním dokázal Je
žíšpravou lásku k nám li
d e m. Pohne nás tato jeho "láska, že
se rozhodneme pro Něho, jak si to
Ježíš přeje a zasluhuje? Ježiš se při
pojil ke dvěma učeníkům, kteří krá
čeli do Emaus. Jejich srdce hořelo
láskou k tomuto neznámému. Jak se
podivili, když poznali dle lámání
chleba, že je to sám Vykupitel! Hoří
také naše srdce, když rozjímáme o
zázracích jeho lásky, když slyšíme
promlouvati jeho slova. Zvoláme se
svatým Tomášem: „O Pane můj,
ó Bože můleepíšeme si ve své srdce
nezhladitelným písmem pevný úmysl,
že se chceme cele zasvětiti jeho úctě,
že ho chceme vždy a ve všem poslou
chati, že není žádného jiného jména
na světě, v němž lze doufati ve spásu,
než skrze Krista Ježíše? Je naplněno
srdce naše nezkalenou radostí, že máme
tak dobrotivého učitele, tak laskavého
průvodce, tak milého hosta u sebe,
jak ho měli oba učeníci, jdouce do
Emaus, kteří se nemohli na něho
dosti nadívati a dosti naposlouchati
jeho milých slov. Pane, Zůstaň s námi,

prosili, hleď, již se stmívá, slunce se
chýlí k západu, neOpouštěj nás!

ty spáso světa, jak často se stmívá
v naší duši, jak často chystá se tma
vejíti k nám, opouští nás jasně zářící
slunce, stáváme se nepokojnými, smut
nými, malomyslnými, nevíme, kam
své oči obrátiti. Volejme: Pane Zůstaň
s námi v bouři, v nebezpečí, v neklidu,
budiž naším světlem, naší nadějí v ži
votě i ve smrti.

Dnes obklopují hrob Kristův v Je
rusalemě všichni národové, katolíci.
Arménové, Rusové, židé, pohané, což
je jasný důkaz o božství Spasitelově.
Vede se sice Spor o Spasitelovu osobu
mezi národy, ale přece stojí uprostřed
zájmu všeho lidstva, i když se namáhá
sebe více nevěra, aby.hodila zpět do
hrobu toho, který vstal z mrtvých,
vzdor všem bojům žije a vítězí vždy
znovu při každých velikonocích. Kéž
se všichni zachováme dle jeho slov
dnešní svaté epištoly, v níž čteme:
„Vyčistte kvas starý, abyste byli
těstem novým. . . . proto slavme hody
nikoliv s kvasem starým, ani s kvasem
špatnosti a nešlechetnosti, nýbrž s
přesnicemi upřímnosti a pravdy. (I.
Kor. 5, 7.) Amen.

Obrázky z katolických misií.
Podává Maxmilian Weinbergef.

V afrických křovinách.

Byl jsem teprve čtyři neděle v Africe
— píše misionář P. Limbrock ——a
sotva osm dní na, naší stanici, asi 1 km
od mořského pobřeží vzdálené. Na
svou vlastní žádost byl jsem poslán
do sousední misijní stanice jménem
Daing'ba, asi dvě hodiny cesty odtud
vzdálené, abych pro tamější křesťany,
kteří v neděli na zlužby Boží přijíti
nemohli, sloužil mši sv. a měl přimě
řenou promluvu.

Bylo to v pátek odpoledne ke čtvrté
hodině. Dva černí výrostci s bednou
na bohoslužebná roucha a jinými po

třebnými věcmi byli posláni napřed:
jsouce s krajinou obeznámeni zvolili
si kratší ale obtížnější cestu..Já sám
jel jsem na kole, pokud cesta vedla
rovinou, vedla- li do kopce, posunoval
jsem kolo před sebou. Po nějakém
čase dojel jsem osady, odkud cesta
odbočuje vpravo, do Daingby, kde
jsem měl služby Boží konati. Než v u
ličkách osady zmátl jsem si směr cesty.
Dál jsem se sice vpravo, ale na cestu
nepravou. Na lidí, které jsem potká
val, volal jsem tázaje se: „DaingbaP“
a lidé kývali hlavou, že'ano. Patrně
mé otázce nerozuměli, nebot' později se
ukázalo, že bloudím.
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Za nedlouho octl jsem se u ja
kéhosi potoka. Zul jsem obuv a' po
nožky a potok přebrodil. Za potokem
cesta ještě ušla, ale brzy musil jsem
5 kola, nebot silné kořeny táhly se přes
cestu a jízda byla nemožná. Mimo to
zavadil jsem co chvíle o velké kameny
a z toho jsem poznával, že bloudím.
Čas kvapil, neboť bylo již šest hodin
a noc blízká. Nechal jsem kolo ležeti
u cesty. Slunce právě zapadlo a smrá
kalo se, tak že jsem už dobře neviděl.
Chtěl jsem se vrátit, ale nemohl jsem
z houští najíti východu. Volal jsem
hlasitě o pomoc, ježto jsem se domní-“
val, že jsem přece už blízko u cíle své
cesty. Zdálo se mi, jakobych- slyšel
zvonek, jenž křesťany svolává k vc
černí modlitbě —-byly to Lisíčecvrčků,
provozujících svůj večerní koncert-.
Slyšel jsem zřetelně, jak někde na
vzdálené mohamedánské vsi před
modlívač oznamoval „věřícím“ ho
dinu večerní modlitby, ale na mé zou
falé volání žádná odpověď.

C0 nyní? Podívám se na hodinky,
ukazovaly na sedmou hodinu.. Počítal
jsem osm, devět, deset — šest hodin
ráno. Jedenáct dlouhých hodin, než
se rozední! Nezbývalo než podle toho
se zaříditi. Večeře odpadla z té jedno
duché příčiny, že jsem ničeho u sebe
neměl, ani hltu vody. Spolehl jsem
se na strom a oddál se svým myšlen
kám. Ale nohy mi vypovídaly službu,
neboť byl jsem příliš unaven. Na vlh
kou močáloviteu půdu jsem si lehnouti

.nemohl pro nebezpečenství, které mi
hrozilo pro množství zdejších jedo
vatých hadů. Nepadla mi dobrá myš
lenka. Svázal jsem okolní úponkovité
rostliny, tak řečené liány, dohromady
a zhotovil z nich visuté lůžko. Ponejprv
se sít' sice protrhla a já spadl na zem,
ale druhý pokus se podařil. Po krátké
modlitbě natáhl jsem svoje zemdlené
údy & přes všechno nebezpečenství,
které mi hrozilo od hadů a levhardů
a vzdor příšernému zkřehotu velkých
dravých ptáků a křiku hašteříeích se
opic, brzy jsem usnul. Nebyl to tvrdý
spánek, neboť lůžko bylo tvrdé a ne
pohodlné. Jednou jsem spadl také
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na zem, po druhé'zase probudil mne
lehký déšť. Když při slabém svi
tu měsíce, jenž se'prodí'ral m-ezjmraký,
chtěl jsem se přesvědčiti, kolik hodin
mám ještě před Sebou, bylo již k ne
malé mé radosti bezmála pět hodin.
Začal jsem svou ranní modlitbu, abych
se ihned mohl vydati na cestu, jak
mile první paprsky sluneční se objeví
na oblOze.' Pamatoval jsem si „dobře
směr, odkud včera večer volání mo
hamedánského duchovního k modlitbě
přicházelo a tam jsem nyní ve jménu
Páně zamířil.

Nejprve musil jsem se dobrých tisíc
metrů nejhustšim křovím prodirati.
Nebyl to prales, ale pravé africké křoví.
ze mi zůstal na těle zdravý kus oděvu
to byl Opravdový div. Potom jsem
přišel k potoku, jehož čistou vodou
jsem se osvěžil. Nějaký čas šel jsem
podél potoka, ale brzy mne tato chůze
unavila, ježto mi bylo přecházeti přes
velké balvany a vyvrácené kmeny.
Prodíral jsem se tedy raději vysokou
trávou ku předu, ale lopoLa nebyla,
o mnoho menší. Musil jsem trávu ru
kama rozhrnovati a zaroveň nohama
dupati, abych se dostal vpřed. Neměl
jsem ani tušení, kde jsem. To se ne
změnilo ani tehdy, když půda se stá
vala kamenitější a následkem toho
tráva nižší. Mohl jsem sice nyní část
roviny přehlédnouti, ale široko daleko
nebylo žádné osady ani lidské stopy.
Sil mi stále ubývalo, neboť od poledne
předešlého dne nebyl jsem ničeho
požil. Vysílen vrhl jsem. se každých
sto kroků na zem, ale komáři a rno
skyti mne zase přinutili, abych vstal.
Nebýti tohoto obtížného hmyzu, byl
bych bezpochyby zůstal ležet-i.

Konečně, bylo asi 11. hodin, měl
jsem pevnou stezku pod nohama a
mimoděk vydralo se mi z úst srdečné:
Bohu díky! Nyni mohl jsem doufati,
že se zase sejdu s lidmi. A skutečně;
netrvalo to dlouho, přišel jsem k vel
kému kukuřicovému poli. Majitel se
děl právě za horkého poledne ve stínu
a pojídal se ženou a dítkem svůj skrov
ný oběd. To byla ovšem neočekávaná
návštěvat Na štěstí rozuměl trochu



anglicky a tak jsem mohl aSpoň po
někud svou nehodu mu sděliti. Ochot
ně rozdělal oheň, uvařil vodu a v ní
několik klasů. Musím vyznati, že mí
už dávno oběd tak nechutnal jako
tehdy. Bohužel jenom že voda, kterou
mi na dýňové misce podali, nebyla
dosti čistá. Potom mne zavedl k nej
bližší osadě; byla to tatáž, ze které
jsem .se dal včera na nepravou cestu.
Tak vyšlo najevo, že jsem vlastně od
včerejška chodil dokola. Z osady je'
nomještě půl hodiny a byl jsem v Dain
gbě, kde jsem měl býti již včera večer.
Všichni se ovšem divili, že zase mne
vidí, a v jakém stavu k tomu. Já však
byl jsem všecek šťasten, že jsem pod
jistou střechou. '

Tak jsem seznal důkladné africké
křoviny a věděl nyní, že tam člověk
nesmí jíti na procházku jako doma
v lese!

Dva čínští mučedníci.
Nejen v Rusku a Mexiku, ale i v Čí

ně teče za nynější občanské války ob
čas krev mučedníků. Loňského roku
ve středu po svátcích-velkonočních
byl k smrti odsouzen a pepraven čín
ský domorodý kněz Hon a jeho kate
chista Lositi. Stalo se tak v městě
Vandu v provincii Kiangsi. Vůdce
tamějších komunistů vyzval oba, aby
od víry odpadli. Když nechtěli, byli
usmrcení..

Již dlouho před tím snášeli křesťané,
poslušni jsouce napomenutí zmíněné
ho kněze, trpělivě všecky urážky a
útisky poštvaných studentů a sprosté
lůzy. V neděli a v pondělí velkonoční
bylo štvaní & brojení protikřesťanské
hroznější a nebezpečnější. Když ko

nečně lůza se prodrala až k domu kně
ze samého, postavili se křesťané na
odpor. Povstala na ulici půtka a jeden
ze studentů byl, nevědělo se kým,
raněn nožem. Jakmile P. l—Ionse o tom
dověděl, pozval k sobě otce raněného
studenta, aby věc v dobrém urovnal.
Když otec nepřišel, odebral se na po
licii, aby nemilý případ vysvětlil.

Na cestě padl komunistům do ru
kou, nedlouho na to zajali také jeho
katechistu a Spoutané vodili nejprve
ulicemi na posměch a konečně odvlekli
k soudu. Tam byli oba vyzváni, aby
se zřekli víry. Rozumí se, že nadarmo.
Byli proto biti tak nemilosrdně, že
okolostojícím stříkala krev do tváře.
Ježto potom nemohli chodit-i, byli do
žaláře zaneseni.

Následujícího dne byli opět-vyzváni,
aby víru zradili, ale Opět nadarmo.
Byl tedy nad nimi vynesen rozsudek
smrti a úřady hlavního města ihned
potvrzen. Poprava vykonána ve středu
po svátcích velkonočních. Cestou na
popraviště oba se modlili, ale suroví
holomci se jim proto vysmívali a je
bili. Na popravišti padl kněz na ko
lena a byl smrtelně raněn dvěma ku
lemi. Umřel však teprve po několika
trapných hodinách. Katechista byl
rovněž dvěma kulemi raněn, ale ne
smrtelně. Pochovali ho za živa při
úplném vědomí. Ježto rakev jeho by
la jen mělce zemí zahrabána, bylo
dlouho ještě slyšeti jeho stenání.

V den popravy napsal kněz Hon
svázanýma rukama krátký dopis, ve
kterém se těší na mučednickou smrt
a prosí své přátele, aby ho ve svých
modlitbách byli pamětlivi. '

Různě
Mecenášství sv. Otce Pia XI. Ny

nější sv. Otec neúnavně podporuje
vzdělávací ústavy'kněžské. V době
pěti let svého pontifikátu vydal již
na 34 milionů lir na kněžské semináře.
Z nich daroval 3 miliony lir na se

zprávy.
minář v Assisi a ve Fano, 10 milionů
na seminář v Molfetě (Apulie) a 9 mil.
pro Dossu (Sardinie). Na opravu se
mináře v Catanzaro (Kalábrie) 1 mil.
lir; na český seminář „Nepomuce
inum“ 2 miliony; na vypravení lom
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bardské _kolleje 1 milion spolu s da
rováním stavebního pozemku; 5 mil.
na malý římský seminář a již přes 2
miliony na opravy Orientálního insti
tutu. Za hladomoru v sovětském
Rusku vypravil na Rus zvláštní missi,
která na záchranu hladovějících vy
dala na 5 milionů lir. Tak ukázal
lásku k nevinným, kteří úpějí pod
tyranií sovětských atheistických- ty
ranů. Ani tato velikomyslnost sv.
Otce nepřiměla však sovětské usur
pátory, aby své jednání oproti kato
líkům změnili.— Mecenášství sv. Otce
povzbuzuje katolíky francouzské a
americké, že konají tím hojnější sbírky
na svatopetrský halíř, z něhož papež
ony podpory může udíleti.

Počet kardinálů. Posledním jmeno
váním kardinálů Belgičana van Roey
a Poláka Hlonda a po úmrtí kardinála
Černocha je nyní celkem 67 kardinálů.
Nejstarším z nich jest 901etý kardinál
Vanutelli, nejmladším 46letý kard.
Hlond. Z kard. jmenovaných Lvem
XIII. žijí ještě 3: Vanutelli, Nava di
Pontife aSkrbenský. VŘíměsídlí stále
26 kardinálů; pomáhajísv. Otcivřízeni
církve,stoj1ce v čelekongregací, ostatní
spravují význačné diecése po celém
světě. Podle národnosti kardinálů je
nyní poměr takovýto: 36 Italů, 6
Francouzů, 5 Španělů, 4 Němci, li
Severoameričané, 2 Angličané, 2 Po
láci, 2 Rakušané, 1 Belgičan, 1 Brasi
lián, 1 Čechoslovák, 1 Holanďan, 1 Ir,
1 Portugal (celkem neitalských kar
dinálů je tedy 31). Poměr italských a
neitalských kardinálů byl dříve ne
italům nepříznivější, tak na př. při
smrti Řehoře XVI. bylo neitalských
pouze 9. Podle stáří je 10 kardinálů
nad 80 let a 17 nad 70 let. Že stáří
jim v čilé činnosti není překážkou,
toho důkazem je obdivuhodný příklad
901et. kard. Vanutelliho & neobyčejná
pracovní zdatnost kardínála Gaspar
riho.

Z Mexika. V Zacatecasu byl za
střelen kněz P. Correa, poněvadž ode-'
přel vyzraditi veliteli, z čeho se zbou
řenci, kteří měli býti za chvíli popra
veni a které poručil velitel knězi vy

zpovídati, zpovídali. — Blízko Lagos,
na místě, kde byl podniknut útok na
vojenský vlak generála Amalva, byl
zastřelen místní farář P. Escoto. V
Léonu byli nalezeni tři kněží, skrytí
v domech, odvedeni na nádraží, kde
byl usmrcen P. Escoto, a zde popra—
veni. Dne 22. března-1927 projížděl
Salamancou nákladní vlak, v němž
byli dva kněží. Jeden z nich měl uříz
nutý jazyk a ruku úplně rozdrcenou,
druhý zlomené ruce i nohy, na krku

. ránu. Obě oběti byly k sobě spoutány.
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Lidé z města chodili se na ně dívat.
Jistý lékař chtěl je ošetřiti, ale prů
vodce vlaku mu nedovolil.

Posvěcení prvého japonského bis
kupa. O svátku Krista Krále 1927 po
světil sv. Otec Pius XI. v chrámě sv.
Petra msgra Hayasaka za biskupa.
Nový biskup bude spravovati diécesi
Nagasaki. Po svěcení vzpomněl svatý
Otec v latinské promluvě svěcení čin
ských_ biskupů, jež konal na témže
místě před rokem, a projevil svoji
upřímnou radost, že nyní může do
morodého kněze japonského vyzna
menati biskupským svěcením. Svěcení
toto vykonal u ostatků sv. Petra, je
likož zde jasněji slyší tlukot srdce ka
tolické církve. Úkolem nového bis
kupa bude, aby ve své vlasti šířil
známost božského Vladaře, Krále králů
Ježíše Krista. Sv. Otec na to krátce
vylíčil přehled misií v Japonsku, po
čínaje sv. Františkem Xav. až do sv.
japonských mučeníků z řádu sv. Fran
tiška, nedávno kanonisovaných. Je
podivuhodno, že v Japonsku zásluhou
katol. církevních obcí katolická víra
od 16. stol. zachovala se až do 20. 'sto
letí, ač věřící často neměli kněze a
mnohá pronásledování chtěla víru ka
tolickou udusiti. Na konec poděkoval
sv. Otec vřelými slovy misionářům
za všechnu jejich apoštolskou práci a
obzvláštní dík vyslovil Misijnimu dílu
sv. Petra, které vychovává domácí
kněze za misionáře ve východních
zemích.

Z řádu františkánského. V polovici
června 1927 měl františkánský řád
1863 klášterů a 18.739 členů. Z toho



9.414 kněží, 2.658 kleriků, 741 noviců
a 5.899 bratří laiků. V seminářích
klášterních je 6.186 chovanců. l\'ě
mecké provincie, jichž je 6, mají 126
klášterů, 2.389 členů a 1.008 cho
vanců. Kněží mají německé provincie
985, dále 284 kleriků, 11 noviců &
1054 bratří laiků.

300lete' jubileum solnohradského
dómu. V roce 1928 oslaví Solnohradsko
dne 25. září 3001eté trvání nov'ého
dómu. Dóm je vystavěn ve slohu re
naisančním a je třetím co do velikosti
v zemích německých. Starý dóm v r.
1598 vyhořel. Základy k novému
dómu byly položeny v roce 1611 za
arcibiskupa Dietricha. Země solno
hradská věnuje dómu zvon 25 q
těžký;

Nedostatek bohoslovců () česko-bu
dějovické diecést. V česko-budějovic
kém semináři jest v 1. roce 5 Čechů,
3 Němci, 2 mimořádní, celkem 10.
Ve 2. roce 5 Čechů, ve 3. roce 1 Němec,
2 posluchaci mimořádní, ve 4. roce
4 Němci. Celkem jest v kněžském se
mináři v es. Budějovicích 18 řád
ných posluchačů, z nichž jest 8 Němců
a 10 Čechů. Mimořádní jsou 4 Češi,
klerikové kongregace nejsvětější Svá
tosti oltářní. Ve vojsku jsou 3, v české
koleji v Římě 2, z nichž 1 v 1., druhý
ve 4. roce. Celkový počet theologů
v česko-budějovické diecési jest 23 a
4 mimořádní posluchači.

O katolickém sjezdu (: Pešti přináší
„'l'ablet“ obrázky od očitého svědka.
Veliké účastenství v ničem neporušilo
vzorný pořádek & opravdovou zbož
nost. Nebylo viděti ani jediné hlavy
pokryté. Na schodech parlamentu po
staven oltář: zde mluvil ministr vnitra
o vlivu Eucharistie na život národa.
Kdo nemohl odolati náklonosti kou
ření během dlouhé slavnosti,
do postranní ulice, aby nerušil po
řádek. Zpravodaj píše, že zřídka vi
děti človeka kolem kostela, aby ne
vzdal úctu.

ll'ÍlSijni korespondence. Kongregace

Všech 420 misijních biskupů bylo
úředně z íma vyzváno, aby do „Mi
sijní korespondence“ posílali pravi
delné zprávy a informace.

Polský malíř vstoupil k dominiká
nům. Polský malíř Alexander Rze
wuski, který platil v Paříži za vyni
kajícího portretistu a jehož výstava
v paláci Faubourg St. Honoré dočkala
se svého času plného úspěchu, vstou
pil do kláštera OO. dominikánů ve
St. Maximinu v jižní Francii, kde
koná noviciát.

Pomník zapomenutým. Skoro každá
větší obec má již pomník ve válce

“padlým vojínům. Jen polních kurátu,
ve válce život obětovavších, zapomí
náno, a přece ze 168 aktivních a 2500
dodatečně povolaných 51 zemřeli buď
přímo v poli nebo následkem váleč
ných ústrap. Dne 11. prosince byl
těmto zapomenutým odhalen pomník
v dómu sv. Štěpána ve Vídni. Poří—
dilo jej ze sbírek rakouské duchoven
stvo. Ač samo chudé, přispělo tím způ
sobem k uctění památky spolubratří,
obětovavších životy ve světové válce.

Poměr církve ke státu v republice
Peru. V Lině shromáždili se na podzim
1927 peruánští biskupové k 8. apo
štolskému provinciálnímu koncilu.
President republiky Legnia dával na
počest episkopátu hostinu, k níž byly
pozvány i jiné významné osobnosti.
V přípitku na počest svých hostí pro
nesl president nejdříve svůj hold ka
tolické církvi a vzpomněl všech zá
sluh církve o zemi od dob, kdy Inkům

“bylo začato hlásání evangelia až po

odešel 

Propagandy započala vydávati nový
svůj orgán „Misijní korespondenci“.
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nynější dobu. Arcibiskup v Limě od
pověděl presidentovi že církev mohla
pro zemi prot-o tolik velikého vyko
nati, poněvadž peruánská vláda vzdy
církvi katolické podávala svou po
mocnou ruku.

Pobožnost křížové cesty. Napsal Jos.
Hronek, obrazy doprovází prof. ,.
Feldman. Nákladem Cyrilo-Metoděj
ského knihkupectví Gust. Francla v
Praze, 1928. Cena Kč 2.50. — Hron
kova pobožnost křížové cesty vyniká
vroucností a srdečností rozjímání, kte
rá nejsou rozvláčně podána, nýbrž ve



zhuštčnč formě velmi výstižně para
l'razují nádherné obrazy předního mni
chovského umělce pro!. Feldmana,
takže s nimi vytváří jeden harmonický
celek. Ježto prvé vydání bylo v krát
kém čase rozebráno, vychází tato ob
líbená pohožnost V nové ůpravě ve

Božskému Srdci Páně, Panně Marii,
sv. Josefu a sv. Terezu od Ježíška za
uzdravení z těžké me choroby.

M.
Literature.

Poiďte !( Josetovi! Modlitby k sv. Josefu.
Cena 1 Kč. — Sv. Terezie z Avily dí: „Neznám

druhém vydání. Vřele doporoučíme. nikoho, kdo by byl sv. Josefa. zvláště ctil, &den
Obrazy překvapující krásou! ode dne v ctnostech neprospívalf“ A jinde:

„Zdá se, že jiným svatým dal Bůh moc po
máhati jen v určitých potřebách, ale o svatém
Josefu dosvědčuje zkušenost, že pomáhá. ve
všech potřebách.“ -»- Vřele doporučujeme.

Poděkování.
Z fa rnosti rajhradské.

Plnic svůj slib, vzdávám tisíceré dl'ky

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

na zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátost
oltářní po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětuji Tobě
celý dnešní den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem
nejsv. Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly &my
šlenky, všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní
jednou za den, Lev VIII. S. Gong'r. Indulg. 12. prosince 1885; Diec. kurenda
brn. 1886 č. 11).

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
za katolickou akci a posv. Propagandu pro misiea na
všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a na tento den
členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho qu 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. 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. Cyrilla a Methode, orodujte za nás a za
všecky národy slovanské, aby v jednotu víry byli
shromážděni, aby byl jeden ovčinec &jeden pastýř!

Hesloapoštolské:Podporujme Katolickou akci.
Ú m _vsl v k v č t n u 1928: Aby hvězda iitřni, Maria japonský národ

k poznání víry Kristovy přivedla.

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

OBSAH:
Všeobecná Katolická akce. Posvátná kongregace šíření viry. (Hlavní úmysl. ) — Kristu,

(báseň). —Srdce ]ežlšovo, pro nepravosti naše potřené. (Výklad litanie.) —Nebes Královně,
(báseň). -- listalt jest, neni Ho tuto! Obrázek (Eihle člověk!) — Obrázky z katolických
mísil. — Různé Zprávy. —- Obětovánt denního úmyslu.

Tiskem a'svým nákl. vydává Qbčanská tiskárna, Brno. — Za redakci odpovídá Ludvík Kučka.
„.at—. .



ŠKOLA
'Bo ŽSKÉHO SRD CE PÁNÉ.
ROČNÍK LXII. BRNO, 1. KVĚTEN 1928. ČÍSLO 5.

O Srdce Ježíše, ty šípy lásky svojí jen hojně vysílej sem do rodiny svojí, ať sluhů Tvých
se stráví jimi hruď, Ty Srdce Páně, naší láskou buď !

VzývejmeMarii, prostředníci všech milosti,
a modleme se za pokřesťanění japonců.

(Hlavní úmysl.)

Modlíváme se V apoštolském vyzná
ní víry a věřímeve svatých obcování,
poněvadž víme, že přímluvou svatých
a světic Božích dostává se nám mno—
hých darů od Pána Boha. Svatí a svě
tice Boží jsou přátelé Boží, milují Pána
Boha a jsou v něm a skrze něho ne
výslovně blaženi. Ale také nezapo
mínají na nás ubohé na zemi a přeji
nám, abychom i my jednou blaženými
se stali. Mají s námi útrpnost V našich
bojích na zemi. A proto, kdykoliv je
vzýváme, rádi se u Boha za nás při
mlouvají a nám, zasloužíme-li toho,
vyprosí, zač jsme se modlili. Jestliže
již přímluva svatých u Boha je mocná,
jak teprve jest mocná přímluva samé
Rodičky Boží! Jak nemáme ji, Matku
nebeskou, ctíti, a vzývati! Jak mnoho
nám může prospěti přímluva Králov
ny všech svatých, Marie Panny! Co
by mohl Otec nebeský odepřít-Marii
Panně, kterou od věčnosti vyvolil za
matku Syna svého Ježíše Krista? Jak
by nevyslyšel Ježíš Kristus prosby
své Matky, která tolik pro něj vy
trpěla? A Duch svatý též neoslyší pří
mluvy své nejčistější, neposkvrněné
nevěsty, kterou naplnil milostí svou?

Takovou má moc přímluva Marie Pan
ny u Boha, že je skutečně prostřed
nicí všeliké milosti, o niž Pána Boha
prosíme. Maria Panna je průplavem,
skrze nějž nám všecky milosti uděleny
bývají, jakých je nám ke spasení po
třebí. Dobře praví sv. Otec Pius X.
v okružním listě ze dne 2. února 1904.
„Maria svým utrpením a společnou
vůlí s Kristem zasloužila si důstoj
nost, že je vydavatelkou všech milo
stí, kterých nám Ježíš Kristus svým
utrpením a svou smrtí vydobyl,“ což
je tolik, jako že Maria Panna zprostřed—
kuje všecky milosti, totiž pomáhající
ke skutkům dobrým &k našemu spa
sení. Timto úkolem je Maria Panna
v nebi od svého božského Syna po
věřena, spoléhajíc na nesmírné zásluhy
jeho. Papež Benedikt XV. r. 1917
vyslovil své nejvroucnější přání, aby—
chom se utíkali k nejsv. Srdci Páně
prostřednictvím Panny Marie, tedy
skrze Marii Pannu k Ježíši Kristu
A papež Pius X1. povzbuzuje nás,
abychom všecky naše prosby a dobré
skutky skrze Marii Pannu obětovali
& všecky naše záležitosti skrze Marii
Pannu Bohu doporoučeli. Poslechně—
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me hlasu sv. Otce a čiňme tak v tomto
'měsíci Královně máj e zasvě
ceném.

Mezi jinými prosbami nezapomínej
me na pohany v Japonsku, národ to
velmi přičinlivý a církevní kultuře
dosti nakloněný, aby ochotně přijal
skrze misionáře učení Kristovo, aby
se ke Krist-u, Králi nebes a země ob
rátil a tak se stal opravdu křesťan
ským. Má již také své domorodé kněze
řím.-katolické, asi 60 v Japonsku a

A. M. Kadlčákovií:

na Korei; 830 jich působí ve veliké
říši Čínské, 700 v Zadní Indii, Přední
“Indie a Ceylon mají asi 50 domoro
dých kněží. Doufejme, že počet domo
rodých kněží katolických ještě vzroste
při veliké podpoře, jakou SV. Otec“
Pius XI. jim věnuje. Pomáhejme jim
modlitbou &podporou při jejich misio—
nářské práci na pokřesťanění celého
národa japonského. Jaký by to byl
zisk za vlažné a odpadlé od církve
křesťany v Evropě, v Asii a Africe!

K BOHU.
K Pánu Bohu nad oblohu
zvedám denně zrak,
v duši mojí žal se zhojí,
prchá temný mrak.

Máti milá ulevila,
- o co prosil ret,

oko kalné, srdce žalné
přestalo se chvět.

Ježíš milý v těžké chvíli
převzal s beder kříž,
moje duše za ním kluše,
necítí již t-íž.

K Pánu Bohu nad oblohu
zvedejte též zrak,
milost Boží všem se množí,
stírá s duše mrak.

Vstoupil na nebesa.
Úvaha. Podává Ignát Zha'něl.

Pán Ježíš vstoupil na nebesa na
hoře Olivetské na místě, kde na Zelený
čtvrtek započala Jeho křížová cesta.
Kde započal tolik nevýslovně trpěti,
tam se uchýlil, když měl dosáhnouti
největšího oslavení. Místo, které bylo
svědkem Jeho největšího ponížení,
mělo viděti též Jeho největší oslavu.
Dokončil dílo, k vůli němuž sestoupil
s nebe a přišel sem na svět. Země ne
byla vlastí našeho Pána a Spasitele.
Vrací se ke svému Otci, aby zaujal
místo po jeho pravici & účastnil se
slávy, kterou měl u Otce, dříve než
byl“ stvořen veškeren svět. Na svět
přišel Pán k vůli naší Spáse a za tímže
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účelem odešel se světa. „Byl vyzdvižen
před jejími zraky a oblak vzal jej s očí
jejich.“ Sk. 1, 9.

Sedí po pravici Boží jsa naším k r á—
lem, pastýřem, jemuž dána
všechna moc nade vším, co jest na
nebi i na zemi. Slíbil, že zůstane při
nás až do skonání světa, že bude na
ším pomocníkem, který řídí neviditel
nýma rukama nás i církev jím zalo
ženou, říši pravdy a ctnosti, přemůže
všechny její nepřátele. Zůstal naším
přítelem, přímluvčím. iďme se ra
dou sv. Pavla: „Majíce tedy velekněze
velikého, který pronikl nebesa, Ježíše,
Syna Božího, držme se té víry, kterou



vyznáváme. Vždyť nemáme velekněze,
jenž by nemohl míti soucitu s našimi
slabostmi, nýbrž takového, který byl
podobně (jako my) zkoušen ve všem
kromě hříchu. Přistupujme tedy s dů—
věrou ke trůnu milosti, abychom došli
milosrdenství a nalezli milost ku po
moci příhodné“ Žid. 4, 14. Dá nám
vše, zač prositi budeme Otce ve jménu
Jeho, co nejslavnostněji nás ujistil
sám Mistr, řka: „Amen, amen pravím
vám: Budete-li zač prositi Otce mého
ve jménu mém, dát vám . .. proste
a vezměte, aby radost vaše byla
úplná“ Jan 16, 23.

Připravil nám obyvatelům prachu
zemskéhov nebi věčný příby
t e k. Jeho Nanebevstoupení jest i na
ším povýšením. Náš vůdce, naše du
chovní hlava předešel nás, my jeho
údové chceme Ho následovati. Mů
žeme Jeho milostí dosíci opět ráje,
dosáhneme něco skvostnějšího, skvě
lejšího, než jsme hříchem a závistí
ďáblovou ztratili. Ukázal nám cíl,
k němuž máme kráčeti.

Tímto c i l e m naší pozemské pouti,
vší naší starosti, všech našich myšle
nek, vší naší práce, vší naší touhy bu
diž jediné nebe, věčná sláva. Teprve
nyní přesvědčil své apoštoly, že změ—
nilo se všecko jejich myšlení; čemu ne
dokonale rozuměli, stalo se jim zjev
ným. Poznali, že pravou jejich vlastí
je nebe, že království Ježíšovo není
z tohoto světa, že není pozemské, že
odchází, aby je vzal k sobě, že zů
stanou nyní na světě jenom krátkou
dobu jako cizinci, žijíce v cizí zemi,
kde nemají stálého bydliště. Vzpo
mínka na tuto událost měla v nich
takový účinek, že se docela změnili,
toužili dostati se do lepší vlasti, kterou
viděli v osobě oslaveného Spasitele,
což vše se jeví v jejich kázáních. Ne
máme zde města zůstávajíciho, nýbrž
vyhledáváme budouciho,“ hlásal sv.
Pavel, Žid. 13, 14. To jest: naše pravá
vlast není tu na zemi, nýbrž v nebe
sích a Kristus je nám k ní cestou i vůd
cem. Jinde píše týž apoštol: „Čas jest
krátký, zbývá, aby ti, kteří pláči,jako

by neplakali a kteří se radují, jako by
se neradovali a kteří kupují, jako by
nebyli "v držení a kteří užívají tohoto
světa, jako by neužívali: nebot tvář
nost světa tohoto pomíjí.“ _I. Kor.
7, 30. Sv. Petr hlásal: „Miláčkové,
napomínám vás, abyste jakožto cizinci
& poutníci zdržovali se tělesných žá

' dostí, kteréž bojují proti duši.“ I. Petr
2, 11

Nemáme tedy tu na světě stálého
bydliště, svět není naší pravou vlastí
amypřecezrovnavisíme na svě
tě a jeho marnostech každou žilkou
svého těla, milujeme svět i se všemi
jeho marnostmi. Máme před sebou
takový vznešený cíl a nedbáme ho,
opomíjíme ho, chodíme světem jako
ve snu, bezmyšlenkovitě, místo aby
chom se obírali vážnými věcmi, obí
ráme se vesměs maličkostmi, které
nemají před očima Božima pražádnó
ceny pro věčnost. Nepodobáme se
dětem, kteréž se obíraji věcmi nicot
nými s vážností lidí velkých? Někdo
všemi silami těla i duše pracuje, aby
se vyvýšil a vyšinul nad jiné, aby se
před Bohem vyvýšil, toho nedbá.
Jiný myslí stále & obírá se v duši
oplzlostmi všeho druhu, jiný hledi
vším možným způsobem ukojiti svou
touhu po bohatství, po chvále jiných.
Nepočínaji si tito podobně jako děti,
když si stavějí domek z karet nebo
boudu z bláta, což se při nejmenším
doteku zboří a vniveč obrátí? .

Nejsme nic jiného než pára, at se
stavíme pevně a silně jak chceme,
jsme stín, za nímž se honíme a ——mi
neme cíl. Jsme poutníci, kteří hledají
lepší vlast. Mnozí však podobají se
přemrštěnci, který bere s sebou tolik
zavazadel, že se zhroutí pod jeho tíhou,
činí na cestěmnoho zastávek, až je tak
unaven, že nemůže s místa. Jiný ce—
stující zamiluje se někde do krásného
a pohodlného bydla, vyhledává, kde
by se měl nejlépe, pak tam zůstane
&zapomene navlast i na všechny dra
hé, kteří v ní bydlí. Běda nám, kdy
bychom přináleželi mezi takto si počí
nající cestovatele! Byli bychom nu
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ceni zvolati s bezbožnými Starého
Zákona: „Zbloudili jsme s cesty prav
dy, světlo spravedlnosti nesvítilo nám,
slunce moudrosti nevzešlo nám. Na
sy'tili jsme se cest nepravosti a záhuby,
zchodili jsme—neschůdné pustiny, ale
cest Pána jsme nepoznali.“Moudr. 5,6.

Kéž bychom toužili s Davidem:
„Jak jsou milé příbytky tvé, Hospo
dine zástupů! Duše moje nyje touhou
po síních Hospodinových. Srdce i tělo
mé jásotem tíhnou k Bohu, který žije.
Stasten, kdo smí sídlit v domě Tvém,
Pane, ustavičně tě velebiti. Šťasten,
kdo nalézá u tebe pomoc, kdo si umí
nil putovati plačtivým- údolím na
místo vyvolené“ Z. 83, 1., a nn. Ježíš
nám ukázal, že cesta do nebe vede
přes horu Olivetskou, kde vytrpěl
smrtelné úzkosti a krví se potil. Cesta
kříže _je cestou k nebi. Patero ran
Krista Pána staly se znameními vítěz
ství, která ohlašují všemu světu Jeho
nesmírnou lásku k lidem, volá k nám:
Vizte, vešel jsem do slávy věčné
utrpením, což je nejpřímější cesta do
nebe. Náš Pán a pastýř předešel nás
svým dobrým příkladem. Připomínej
me si často Jeho příkaz: „Chce-li kdo
za mnou přijíti, zapři sebe sám a vez
mi kříž svůj a následuj mne. Neboť,
kdo by chtěl život svůj zachovati,
ztratí jej: kdo by však ztratil život
svůj pro mne, nalezne jej.“ Mat. 16, 24.

Jetonejvyšlapaněj ší cesta.
ádný z nesčetných, světců a světic

Božích nevkročil do nebe po jiné cestě,
než cestou kříže a utrpení. Je to 11e j
j i s t ě j š í cesta,vvede sice skrze úzkou
bránu, úzkou pěšinkou, kterou ne—
mnozí nacházejí, protože je to cesta
sebezapírání, pokory, poslušnosti, věr
ného plnění všech i nejmenších po
vinností stavovských. Je cesta n e j
příjemnější, když se zdá-býti
mnohému příkrou, neschůdnou, ka
menitou, nebot čím více námah pro
děláme, tím větší bude útěcha &sláva,
které nás účastnými učiní Pán a Spa
sitel náš Ježíš Kristus. Čím větší naše
utrpení, tím větší bude také útěcha,
kterou nám poskytne Pán nebe i země.

Ať se nám zdá býti cesta utrpení
jakkoliv obtížnou a nesnadnou, ne
zbývá nám, než po ní kráčeti, vedet
k cíli, k nebi! Po bouři je klid, po tem
nu následuje jasno, po noci přijde den.
Když přijdeme před jeho soud, usly
šíme Jeho jásavý hlas: „Vy pak jste
to, kteří jste vytrvali se mnou v mých
pokušeních a já vám odkazuji krá
lovství, jakož mně je odkázal Otec
můj.“ Luk. 22, 28. Svatý Augustin
píše: „At' mne tu na světě pronásleduje
nepřítel & trápí, jak chce, at klesám
pod tíží prací, at žijí v křížích, bole
stech, v zimě, horku, nemoci, ať na
říkám a pláči mnoho let, jenom když
najdu pokoje, klid a mír v onom dní
a vystoupím nahoru do slávy. Protože
příliš málo a zřídka myslíme na bu
doucí štěstí, připadají nám kříže to—
hoto světa tolik těžké a trapné. Ne
zapomínejme však, že přejde a trvá,
srovnáno s věčnosti toliko nepatrnou
chvilenku všecko zdejší časné utrpení,
na věčnosti však očekává nás věčná.
koruna a sláva.“

Jakým skvělým příkladem září vzor
ný kněz, rodem Belgičan P. Damian
Deventer! Šel mezi malomocné na
ostrov Molokai, kde žil s nimi dva
náct let. Je pravý hrdina lásky k bliž
nímu. Věděl, že se nakazí, což se také
stalo, a žil ještě další čtyři leta. S po
čátku nemohl snésti vzduchu, otrá—
veného dechem malomocných. Svou
pevnou vůlí však zvítězil nade vším.
Byl těmto ubohým od lidí odstrčeným
nemocným vším, lékařem těla, ošetřo
vatelem, zedníkem, tesařem, malířem
i hrobařem. Sám vlastní rukou zrobil
a vystavěl přes čtyři sta domků, zho
tovil přes 400 rakví, tyto zemřelé—..
donesl sám na hřbitov, tam je po
choval-do hrobu, který sám vkapal.
Zemřel 15. dubna 1889. Když byla
vystavena jeho fotografie ve výkladní
skříni v Birminghanu, lekali se s po
čátku lidé, protože byl jeho obličej.
všecek rozežrán malomocenstvím, když
se však blíže podívali a seznali,
oč se jedná, tlačilo se tolik lidí a chtělo
obrázek viděti, že povstala tlačenice
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životům lidským nebezpečná; musila
býti zavolána policie, aby dělala po
řádek. Anglický korunní princ Wales,
pozdější král Edvard VII., postavil
se v čelo komitétu mužů všech vyzná
ní, kteří chtěli postaviti neohroženému
příteli malomocných pomník. Byl po
staven v Lovani na hlavní třídě.

Odložme všecky nepravosti, mějme
stále na mysli cíl, ke kterému kráčí
me, neodchylujme se od cesty, která
nás dovede tam, kam patříme, k čemu
jsme stvořeni, nevšimejme si překá
žek, odhoďme a vyhněme se každému

A. M. Kadlča'ková:

hříchu, vytrvejme trpělivě na cestě
ctnosti, poslušnosti, pokory, poslech
něme slov Písma: „Proto i my...
Odložme veškeré břímě a hřích (nás)
obstupující a běžme s vytrvalostí běh
o závod nám předložený, patříce na
vůdce & dokonatele víry, na Ježíše,
jenž pro radost sobě předloženou pře
stál kříž, nedbaje potupy a osadil
se na pravici trůnu Božího.“ žid. 1.2,
1. Nezapomínej me slov zbožného Kem
penského, který nazval cestu kříže
cestou královskou. Amen.

NAROZCESTL
Na rozcestí nedaleko
Boží muka stojí,
k nim se mezi lidem zdejším
pověst tato pojí:

Před sto lety zabit vrahy
zde byl statkář mladý
za to, že nevěstě svojí
spáchal mnoho zrady.

A. M. Kadlča'koaá:

KAPLIČKA
V lese tam v boroví
kaplička bílá
a v ní je Kristus Pán,
Matička milá.

Tam denně za léta
chodívám ráda,
ruka má kytici
květů tam vkládá.

A rodina jeho vážná
křivdu odčinila
tím, že tady Boží Muka
k cestě postavila.

A na nich je nápis zlatý:
chraň se každý zrady,
miluj celou duši pravdu,
poslechni mé'rady!

V LESE.

A zbožný Otčenáš
i Zdrávas vroucí
přidávám za otce
v důvěře žhoucí.

A druhý za matku,
at ji Bůh chrání,
a všem dá vespolek
své požehnání.



Oslavene' tělo.
Velkonočníúvaha od [arolíma St. Pavlíka.

Kristus vstal z mrtvých, alleluja!
Tato radostná zvěst šíří se celým svě
tem, kde bydlí křesťané; radost a ve
selost hárá v každém srdci. „Salve
festa dies, tota venerabilis mihi, qua
Deus infernum vicit et astra tenet.“
Buď nám vítán, dni slavnostní a celý
ctihodný, o němž Bůh nad peklem
zvítězil a nad hvězdami vládne. Ra
dost znovuzrozeného světa dosvědčuje,
že s Pánem mu bylo všechno vráceno.
Kristu, vítězi nad hrobem tmavým,
jásá vstříc zeleň a lučních květů zdoba.
Prchá tma, zažehnaná světlem Kris
tovým, a hustě záclony noci věčné
klesaji.Tot den, jejž učinil Pán; raduj
me se a plesejme!

Vstal z mrtvých Pán náš Ježíš
Kristus. Jehož v zahradě getsemanské
svázali, je dnes vazby prost; jehož bi
čovali, stojí opět živý před námijako
vítěz nad smrtí, hříchem a peklem,
jako Král slávy. Má sice totéž tělo,
jaké měl dříve, ale'ono vypadá zcela
jinak; Magdalena a učeníci emausští ho
nepoznali. Má totéž tělo; toho důkazem
je oněch pět ran, kteréž lze na něm
zřítí; ono má však teď výtečné vlast
nosti, neboť je oslavené. Ono je ne
trpné a nesmrtelné. Když byl Kristus
vstal z mrtvých, více neumírá, smrt
nemá žádné nad ním moci, píše sv.
Pavel. Tělo Kristovo je teď tak jemné,
že všechno může proniknouti jako slu
neční paprsky sklo. Povstal z hrobu
zapečetěného, k apoštolům vešel dveř
mi zavřenými. Tělo Kristovo je teď
náramně pohyblivé a zručné; rychlostí
myšlenky může se pohybovati; to do
kazují ta mnohá zjevení na různých
místech a v ten sám den. Tělo Spasite
lovo je teď velmi krásné, jasné, světlé
a velebné, tak jak se ukázal na hoře
Tábor. On musí zář, jíž se jeho tělo
stkvěje, mírniti a ukrývati, kolikrát
koli se lidem ukáže, jinak by pohledem
na něj smrtelné oči nemohly snésti.

Svým zmrtvýchvstáním zajistil

Kristus Pán i naše vzkříšení, neboť,.
jak praví apoštol, skrze jednoho člo
Věka smrt a skrze jednoho zmrtvých
vstání. Pravdivé jest slovo, píše Ti
moteovi: Když jsme s ním zemřeli,
s ním i žíti budeme, a když s ním tr
píme,budeme s ním i kralovati. A Ří
manům píše: Ten, který Ježíše Krista
z mrtvých vzkřísil, i _naše smrtelná
těla obživi.

Jako Kristus, tak i my v témž těle
z mrtvých vstaneme, jež jsme měli za
smrtelného života. Budu zase, těšil se
Job, v kůži svou oblečen &vtěle svém
patřiti budu na Boha, Při popravě
sedmi makabejských bratří pravil je
den z nich, ruce natahuje: S nebe jsem
je obdržel a s nebe, doufám, že je opět
obdržím. Když se pohané v kartagin
ském vězení na svatou Perpetuu a Fe
licitu zvědavě dívali, řekly tyto: Jen
se na nás dobře podívejte a pamatujte
si naše obličeje, abyste nás v soudný

-den poznali.
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Budeme tedy míti totéž tělo, ale bez.
chyb a nedostatků, úplné a dokonalé.
Tu nebude nikdo slepým, ani hluchým,
ani němým, ani hluchoněmým, ani.
chromým, ani hrbatým a vyrostlým,
ani holohlavým, ani bezzubým, ani
mrzákem jakýmkoliv. Zde na zemi
chová se příroda ke mnohým ma
cešsky; potom to bude jinak; potom
jsou všichni dokonalí jako Adam a
Eva po stvoření.

Děti dospějí v mladíky &panny, tělo
jejich bude vyvinuté; nevyvinuté, ne
dospělé tělo je ještě nedokonalým..
Poukazují na to slova sv. Pavla: Až
všeci dOSpějeme k úplné mužnosti,
k míře úplného věku Kristova, ač je
zde na prvním místě duchovní dospě
lost míněna.

Starci zase omládnou. Čteme v offi
ciu o sv. mučenících: Mladost svatých
jako u orla se obnoví. Orel a jiní ptáci
dostanou každý rok nové peří, takže
se může o nich říci, že každý rok omlád—



nou. Tělo Námana od malomocenstvi
uzdraveného bylo tak něžné &omládlé
jako tělo malého chlapce, stojí v Pismě
svatém. _Něco podobného uzříme u
vzkříšených spravedlivých: budou se
opět těšiti z kvetoucí mladosti, a nikdy
nesestárnou, žádných vrásek, žádných
šedin nedostanou: budou a zůstanou
věčně mladými.

Tělo vzkříšených spravedlivých bu—
de podobno tělu Kristovu podle své
dectví apoštolova. Promění tělo naší
nízkosti, aby bylo podobno tělu jeho
oslavenému. Seto v porušitelnosti, po
vstane neporušitelné; seto v slabosti,
povstane v síle; seto v nečestnosti,
povstane ve slávě; seto jako tělo zví
řecí, povstane jako tělo duchovní.

Tělo spravedlivých bude tedy ne
trpné; nic ho nebude boleti, žádná
nemoc ho nesklátí, žádný jed mu ne—
uškodí, žádné zvíře mu nebude ne
bezpečno. Bude neporušitelné & ne
smrtelné. Náš život pozemský je vlast
ně zdlouhavým umíráním. Sil den ode
dne ubývá, ůdy a ústroje tělesné po
malu se scvrkají, oběh- krve vázne,
plamen života slábne, až docela zhasne.
Záhrobní život mohli bychom nazvati
věčným rozením, ne k smrti, ale k ži
votu._Smrti nebude více, ani smutku,
ani bolesti, praví sv. Jan. V ráji byl
to plod se stromu života, jenž měl
Adama a Evu uchrániti před smrtí;
v nebeském ráji viděl sv. Jan též ta
kový strom života. Po obou stranách
řeky byl strom života, jenž nese dva
náct plodů, každý měsíc své ovoce.

Tělo naše bude míti po vzkříšení
tu vlastnost, že pronikne všelikými tě
lesy, i pevnými; žádná překážka ne
bude mu státi v cestě. Tak jako smr
telné tělo proráží vzduch a částečně
i vodu, tak prorážeti bude tělo vzkří
šené i tělesa pevná a pozná tvářnost
věci nejenom z venku, ale 1ze vnitřku.

Tělo spravedlivých bude dále velmi
pohyblivé a rychlé, nezávislé na zá
konu tíže, na přitažlivosti nebeských
těles. Jaký pokrok znamenalo vyna
lezení dvoukola a automobilu, s nímž
se náramně rychle pohybovati mů
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—velmi krásné a zářící,

žeme! Ještě velkolepějším bylo vy
nalezení aeroplanu a vzdušné lodi.
Jako _pták může se člověk vznésti do
vzduchu a oblaky proniknouti. Ale až
k měsíci, k planetám a hvězdám ne
může, ač by rád se tam dostal a pře
svědčil, jak tam vypadá, je--li tam jaká
vegetace a jsou-li tam jací živoči—
chové. Po vzkříšení bude mu to možno,
a sice bez stroje; potřebuje jenom
chtíti, nervy sdělí rozhodnutí vůle
údům, a tělo bude ducha poslouchati
jako kolo toho, jenž na něm sedí. Co
to bude za radost, jíti nebo letěti na
procházku hvězdným světem a zříti
nové důkazy Boží všemohoucnosti &
moudrosti. Koule dělová-by až za
7 let Spadla na slunce; kolik let by
chom museli rychlovlakem jcti, než
bychom se tam dostali! Světlo vykoná
tu cestu v 8 minutách. Stálice jsou
však tak daleko od nás, že světlo po—
třebuje několik let, než se k nám
z nich dostane. Ale ještě rychleji než
paprsek světelný bude vzkříšený člo-.
věk vesmírem probíhati. O proroku
Habakukovi čteme, že ho s rychlostí
blesku anděl s nebe z Palestiny do
Babylonu přenesl. Tak rychle bude
jednou cestovati vzkříšený člověk. O
mnohých světcích čteme, i o sv. Al
fonsovi, že se mnohdy do vzduchu
vznesli a delší čas bez půdy pod no
hama setrvali; Bůh zrušil pro ně zá
zrakem zákon tíže. Po zmrtvýchvstání
nebude to žádným zázrakem, ale něco
zcela obyčejného.

Tělo vzkříšených lidí bude konečně
jako železo

v ohni. Spasitel pravil, že spravedliví
budou se stkvíti jako slunce v říši
Otce jeho. A podle výroků starozá
konních budou zářiti jako hvězdy a
jako jiskry ve trávě. Mnohý člověk,
nemající zde na zemi žádného pěk
ného vzezření, nebo vypadaje dokonce
ohyzdně jako na příklad malomocný
nebo rakovinou nakažený, bude spa
nile a krásně vypadati. Čím světěji
kdo žil, tím krásnější bude. Sv. Pavel
píše: Jiná jest jasnost slunce, jiná je
jasnost měsíce, jiná je jasnost hvězd,



hvězda od hvězdy jasností se liší; tak
je to i při zmrtvýchvstání.

S člověkem zároveň bude i viditelný
svět proměněn. I příroda bude oslave
na, i ona bude slaviti své vzkříšení,

. jehož obraz teď na jaře skýtá, kdy se
takřka znovu rodí, zmládne a zkvete;
potom bude zproštěna své kletby, jež
Spočívá na ní od časů Adamových,
bude takřka znovu a ve větší kráse
zrozena. Ty vysíláš svého Ducha,
praví žalmista, a všecko bude znovu
stvořeno, a obnovíš tvářnost země.
Očekáváme, dí svatý Petr, nové nebe
a novou zem, na niž spravedlnost pře
bývá. I u proroka Isaiáše čteme:
Ejhle, já tvořím nová nebesa a novou
zemi, a vy' se budete věčně radovati a
plesati nad tím, co já tvořím; Jeru
salem bude jáSati a lid jeho se rado
vati. Když se ten viditelný svět pro
mění v lepší a dokonalejší, potom bude
vykoupení úplně dokonáno, a Syn Boží
odevzdá vládu opět svému Otci.

Bezbožní též sice z mrtvých vsta
nou, ale nev těle oslaveném. Budou
sice též nesmrtelní, ale ne netrpní,

? biskup Otakar Prohászlca:

nebot' budou bolesti trpěti, věčný
oheň bude je trápiti. Těla jejich budou
velmi ohyzdná, odstrašující a škaredá;
a čím více kdo zhřešil, tím škareději
bude vypadati. Mnohá ženská, jež
krásou svou všecky okouzlovala, bude
Skýtati pohled, od něhož se s opovr
žením odvrátíme; Apoštol pravi: Všeci'
sice vstaneme, ale ne všeci budeme
proměněni.

Děkujme Spasiteli za obět, kterou
vzal na sebe, aby'nám umožnil slavné
vzkříšení a patřeni na Boha v říši ne
beské blaženosti. At nikdo nezneužívá
těla svého k věcem ohyzdným, nebot
bude uctěno po smrti, kadidlem okou
řeno a do posvěcené země vloženo,
aby “v ní očekávalo svého vzkříšení.
Čím čistěji a svatěji budeme žíti, tím
krásnější a spanilejší bude tělo naše.
Snášejme tr ělivě všecky jeho bolesti
a nemoci. čim více jsme trpěli, tím
větší slávy se nám dostane. Když ze
mrou naši příbuzní & přátelé, budiž
nám útěchou, že je oslavené zase uvia
díme a na věky s nimi v nebi budeme
sloučení.

Z maďar. Boh. Kyselý.

Podobenství Páně.
(Z úvah 0

X. Boháč a Lazar. (1.)

Byl jeden člověk bohatý a ten
se odíval v purpur a kment a hodoval

,každého dne skvostně. Jeden pak
žebrák, jménem Lazar,.ležel u vrat
jeho pln vředů. (Luk. 16, 19.)

1. V šarlát se odíval, skvostně
bodoval, světa užíval. Nezahynul pro
to, že dobře jedl, nýbrž proto, že žil
životem, který se „vyžívá“ podle
choutek a chtíčů. Žil životem, v němž
je pánem tělo, hýřivou mocí svět
a pud, v němž se na Boha zapomíná.
Ale chudák Lazar nelnulani ve své
bídě k zemí, byl nemocen, na zemi

evangeliu.)

ležel, pýchy neznal, uvykl milosrden—
ství, jedl drobty, ale na Boha ne
zapomněl. Hle, dvě duše: jedna na
trůně sedící, ale k zemi připoutaná,
skvostně oděná, ale okovy mrtvých
břemen vlekoucí, a pak na zemi ležící.,
ale po nebi prahnoucí člověk, plný
vředů, ale čisté duše. — Země, po
stavení, pokrm, tělo nebudiž duši mé
břemenem. Tělo je služebníkem duše,
podle sv. Františka, je to „asinello“
——oslík, který táhne břemena. Duše
jede na těle, nikoli tělo na duši. Mo
derní proroci hlásají vymanění smy
slnosti &mládež myslí, bude-li užívat,
že bude silnou. Pravým požitkem je
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pocit síly přirozené a síly milosti.
Nedejme se podlamovati ani nestříd
mostí, ani alkoholem, ani změkčilostí!

2. Umřel bohatec a pohřben jest
v pekle, umřel pak Lazar a nesen
jest do nebe. Ježíš staví nám před
naši duši zřetelně konečně zlo a dobro.
Jest peklo — vítězné zlo, je nebe —
vítězné dobro. I tu na světě je mnoho
zla; jsou jeho dva hlavní typy: hřích
a smrt. Ale tu kane všude krev Ježí
šova a mírní zlo, bídu, plíseň, smutek,
hanbu těla i duše. Ale potom je zlo,
nekonečné zlo, zlá vůle, jež se staví
beze studu &beZprostředně proti Bohu
stvořiteli vroucně milujícímu. Tam
je strašlivé utkání, konečné střetnutí
a zdrcení, tot peklo. ——Nekonečné
milosrdenství provází člověka, když
plní veliké své povinnosti, ale posta
ví.-li se člověk proti Božímu maje

. státu, rozdrtí jej. Věřím tomu, Pane,
a klaním se tvé velebnosti.

3. Když pak v mukách pozdvihl
očí svých, uzřel Abrahama zdaleka &
Lazara v lůně jeho. Zavrženec se
vzpamatuje, svědomí jej nesmírně
mučí, přemýšlí o svém životě. Vzpo
mínky na lidi, milosti, hříchy mihají
se kol něho, chrámy, kříže, oltáře,
sluneční paprsky, hvězdy třpytí se
mu před očima. Vidí svouvinu, která
vypučcla a vyvinula se v zavržení.
Jak děsné vzpomínky jej trýzní! ——
Po paměti cvičí i rozum. O čem musí
tu uvažovati? O své nerozvážnosti
v životě, která vše zničila: milost,
slitovnost i lásku Boží. Bylo mu lehko,
sladko, učitečno i potřebno žíti dobře
a svaté, ale vše již minulo. Co tedy
nyní? Jakých prostředků má užíti,
kam se obrátiti, koho prositi? Na to
vše je jediná odpověď: nihil ——nic,
nihilismus radosti je v plnosti muky.
— Jak užívá své vůle? Má touhu,
žízeň . .. . jen kapka vody kdyby ska
nula s prstu vředy pokrytého Lazara
...ale ani toho nelze dosíci. Krása
Boží, nebe září nad ním, ale nikoli
pro něho. Bůh je středem, vše táhne
k sobě, ale to drtí jeho duši, tato při
tažlivost je mu hrůzou. Poznává, vidí,
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ale nedoufá, nemiluje, nehorlí pro
dobro, je unaven, nenávidí, hříchu
nelituje, k Bohu nevzdychá, nebot
Bůh a jeho bytí je mu „tremor, hor
ror, dolor“ ——hrůzou, děsem, mukou.
—- I tento stav je tajemstvím, nechá
peme ho, pokud v duši naší žije láska
k dobru a naděje“ v blaženost. I to
jest onen „jiný“ svět!

Boháč a Lazar. (2.)

I zvolal a řekl: Otče Abrahame,
smiluj se nade mnou a pošli Lazara,
ať omočí konec prstu svého ve vodě
a ochladí jazyk můj, nebot“se trápím
v tomto plameni. (Luk. 16, 24.)

I peklo je tajemstvím víry. Stojíme
před zavřenými jeho dveřmi a jen za
pomocí několika pojmů můžeme si o
něm učiniti představu.

1. První je myšlenka na „věčnou
smrt“. Zavrženec umírá ještě jednou,
umírá po druhé, když smrt zmrazí
jeho city, tužby i naděje, a když zů
stává pouze vědomí. Umřít je tolik,
jako odtrhnout se od života, od světa
a světla, od krve a domova, od lid
stva. Nebýt-i již na světě. Ona druhá
smrt však jest odtržen býti od Boha,
od milosti, lásky, od Krista, od na
děje, modlitby, kříže, od veškerých
dober Kristových, od jeho zásluh, za
slíbení, útěch. Věčná smrt je rovněž
taková bytost sama o sobě. Kdo ji
snese? Stvořitel dal nám lásku, ro
diče, bratry, domov, abychom ne
zůstali tak sami, a Kristus pravil:
Já budu s vámi. Slíbil Utěšitele, který
by zůstal s námi. Co bychom si tedy.
počali „sami pro sebe“, co v neko
nečné prázdnotě'bez Boha a čeho
koli jiného?

' 2. Druhá myšlenka ——bezúčelnost.
Za cílem svym kvapí příroda, člověk;
chce cíl a drží se ho. Chová-li v sobě
účel, má i sílu, má život, pozbude-li
účele, trpí, stále čehosi postrádá. Bez
účelnost je trýzní; i na světě se čá
stečně nachází, jako nemoc, rozdvo
jení, únava, nuda, hnus, zoufalství,
odříkání... smrt: vymyká se nám
pojem o účelnosti toho všeho. ——



Vjiný, posmrtný svět vstoupí duše plna
touhy po cíli, bouřlivá,_vášnivá touha
po. cíli nekonečném ji zaplaví, ale
v tom okamžiku probudí se k vědomí,
že konečný cíl svůj ztratila. Vše se
pod ní boří. Kam má jíti?.nač? ke
komu? proč? Vše to naznačuje cíl, ale
pro ni ho není. Tento stav duševní
znamená temnota, pouta na rukou 1
nohou, skřípění zubů. Tot onen vnitř

- ní, vždy pociťovaný rozpor!
3. Třetí myšlenka — kletba. S Bo

žím požehnáním počalo všecko stvo
ření, každou bytost žehnal Bůh. Běda
tomu, V němž další bytí pokračuje
s Boží kletbou. Jsme z lásky učinění
nebot Bůh „ničeho z toho, co stvořil,
nenenáviděl“, ale nyní nenávidí.
Jeho láska mění se v zášt. Věřímtomu.
Neznám psychologii nekonečnosti. Co
učiní zamítnutá "láska? Don José volá
v Bizet-ové opeře: „Já, já jsem ji
zabil, mou zbožňovanouCarmen!“ Bon
jamin Constant píše o lásce: „Láska
je ze všech citů nejvíc sobecká a proto,
je-li uražená, nejméně velkomyslná.“
Žalmista prosí: „Nečiň mne. svým
protivníkem. My můžeme zničlti dílo
Boží, svět milí sti, on však život náš,
rozkvět blaženosti & míru.“

Boháč a Lazar. (B.)

Neposlouchají-li Mojžíše a proroků,
neuvěří, ani kdyby někdo vstal z mrt
vých. (Luk. 16, Bl.)

í. Ježíš hlásá pokání, ale i králov
ství nebeské, odpuštění hříchů a evan
gelium. Obé je míněno vážně. Je to
něco vážného, jako propast alpská,
ale i'milého, jako květy zvonků na
okraji prOpasti, něco slavnostního jako
noc &povzbuzujícího jako třpyt hvěz
diček v ní. Ježíš staví v žlvot náš
obrovské myšlenky: Bůh Spojuje se
s člověkem a činí jej takořka bohem.
Kol čela Splétá nám všem věnec sy
novství božího, ale posléze poukazuje
i na bytí věčné a učí nás chápat-i, co
jest „pondus aeternitatis“, tato ob
rovská síla k životu. Věčnost nás čeká
_—to nám zvěstuje tolik světla mezi

námi, které leskem tisícerých slunci
nám i peklo osvětluje. Je blažená
nebo neblahá věčnost, bojme se této.
„Pravím pak vám, svým přátelům:
Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo . . .
bojte se toho, jenž, když usmrtí, má
moc uvrhnouti do pekla.“ (Luk. 12,
ZL)Pro koho je peklo? Pro nás všecky,
hřešíme-li a neobrátíme-li se. Pekla
bojí se sv. Pavel, i sv. Augustin. Písmo
nezprošťuje nás této bázně, ano Kristus
ulamuje všecku domýšlivost: Jste moji
přátelé, ale zahynete, nebudete-li vážně
pracovati, nebudete-li zápasiti a při
nášeti oběti.

2. Ježíš patří na nás se stanoviska
vážné věčnosti a žádá obět. Jas tvého
zraku, tvé blaho, noc hrobu a žalář,
muka & mučednictví nic neznamená
v obětavém zápase a snažení, jež chce
zabezpečiti spásu tvé duše. Třeba,
aby ses dovedl odříkati všeho dobra
pozemského a snášeti všeliké nesnáze
pro svou duši. Sestupuj raději ze svitu
slunečního v noc, ze svobody do vě
zení, ze života ve“smrt, jen když duše
neztratíš. — Zachraňme se proto, při
nesme nějakou obět, buďme horliví,
rozohněme srdce svá na ohni pekel
ném, učme se ráznosti. Bytí naše
musí býti plno_bojů, musí do únavy
pracovati s velikými statky, kdyžtě
na konci čeká nás buď věčná záliuba
nebo věčná blaženost.

3. Nad propastí pekelnou stojí kříž.
Na jejím okraji strom 'zapovězený.
K tomu se nepřibližuj. Ježíš trpí a
do posledních sil vyčerpán svou obětí
patří na nás. Pohled ten mrazí. Roz
umím ti, Pane, nesmím marniti tvou
krví, tvými zásluhami, tvou milostí.
Nač Kristus a kříž, není-li pekla, &'
podobně, nač Kristus & kříž, přijdu-li
přece do pekla? Proto jako bych
s kříže slyšel, jako by se vlídné slovo
evangelia měnilo v hučící orkán, tak
doléhá ke mně lkavě a rozechvěle:
„agonidzesthe“ — bojujte na život a
na smrt, tu nesmíte zemdlíti! I Bůh
sám chce, abyste zvítězili a vše vám
dává k použití. Nuže k dílu, vážně
k dílu!
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Den podle Srdce Páně.
V. Wírsig S. ].

Vcházíme-li do velikého města, třeba
do Brna nebo do Prahy, spatříme
množství lidí zvláště v hlavních ulicích.
Potkáme lidi, jejichž oděv svědčí o bla
hobytu, potkáme i dělníky, kteříse vra
cejí z továrny. Kdybychom mohli na
hlédnouti do vnitřního jejich života,
viděli bychom, jak mnozí touží po
tom, by něčím byli, by postavení své
zlepšili. Dělník často si přeje, by se
nemusil tolik namáhati, bohatší si
přejí, by se vyšinuli v lidské společ
nosti na významnější místo.

Znají tito lidé cenu lidského života?
Všichni nemají stejných duševních
vloh, aby se mohli vyznamenati ve
službě státní, ve službě vojenské neb
v životě občanském. Mužové jako
Alexander Veliký, vojevůdci jako Na
poleon, řečníci jako Cicero, Demos
thenes zřídka se vyskytují; a přece
může každý býti velikým, když po
jímá život svůj v pravém světle,
v tom světle, v jakém jej pojímá Nej
vyšší a Nejmoudřejší. Který život byl
a bude navždy nejcennější? Zajisté ži
vot toho, jenž obnovil lidskou Společ
nost, jenž je Nejmoudřejší, Nejbohatší,
ale zároveň Nejchudobnější, Nejnižší,
jenž je zároveň vzorem každého stavu,
každého zaměstnání; nejcennější je
život božského Spasitele. Čím více se
podobá život každého člověka tomuto
životu, tím větší nabývá ceny. Svatý
Isidor byl rolníkem a život jeho byl
opravdu cenný. Sv. Zita byla služkou
a život její byl velmi cenný, poněvadž
se podobal životu nejcennějšímu.

Zivot náš se skládá z roků, měsíců,
dnů. Budou-li jednotlivé dny našeho
života cenné, budou-li dny plné, pak
icelý život bude cenný, at' jsme v ja
kémkoli stavu. Jde tedy o to, aby
dny našeho života se co nejvíce po
dobaly dnům života našeho Spa
sitele.

Mnoho záleží na tom, bychom každý
den dobře začali. První ranni chvíle

jsou vzácné. Komu mají patřiti? Zdaž
pracím povolání? Muž, jehož život
byl cenný, pravil: Bože můj, k Tobě
z jitra bdím. Ctitel Srdce Páně obrací
první myšlenky ráno k Srdci toho, jenž
v Nazaretě při vstávání pozdvihoval
oči a srdce k Otci věčnému, k Srdci,
jež celou noc bdělo v tolika svato
stáncích.. „

Ctitel Srdce Páně koná uctivě ranní
modlitbu, děkuje vroucně Pánu Bohu,
že obnovil síly těla občerstvujícím
spánkem, že mu udělil nový den, by si
mohl získati nové zásluhy pro život
věčný. Ctitel Srdce Páně obětuje mu
všechny myšlenky, řeči, práce a všech
no, co ten den přinese příjemného neb
nepříjemného; prosí snažně o pomoc
a požehnání pro všechny starosti a
práce celého dne. Jako ranní rosa na
lukách občerstvuje květiny, tak sestu
puje rosa nebeská při ranní modlitbě
na práce celého dne, občerstvuje mo
hutnosti duše, činí vůli ochotnou ke
konání povinností, k snášení obtíží a
křížů. Otec s novou láskou věnuje se
své rodině, matka získává novou obě
tavost a horlivost pro výchovu svých
dítek, které d0poroučí božskému Srdci.
Děti vyprosí rodičům nové milosti.
Svatí andělé přinášejí ranní modlitby
ve zlatých nádobách jako líbeznou
vůni před trůn boží. Šťastná rodina,
která nejvzácnější chvíle každého"dne
věnuje Pánu Bohu!

Někdy je slýchati poznámku: Ne
mám ráno kdy k modlitbě, musím
Spěchati do práce. Klame se, kdo
myslí, že tím získá čas. Nezávisí
všechno na požehnání a pomoci boží,
které potřebujeme při každé práci?
Žalmista praví: „Nestaví-li Bůh do
mu, marně se lOpotí, kteří jej stavějí:
nechrání-li Hospodin města, nadarmo
bdí, kdo je hlídá.“ (Z. 126, l.) Mod
litba ranní, třebas krátká, s uctivostí
konaná, není ztráta času, naOpak ve
liký zisk.
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Dovoluji-li to práce povolání, chodí
ctitel Srdce Páně ráno na mši svatou.
Tam prýští z božského Srdce hojnost
milosti & požehnání. Když nemůže
obcovati mši sv., alespoň v duchu
spojuje se s knězem, jenž mši sv. obě
tuje za všechny věřící živé i mrtvé.

Největší část celého dne je věnována
práci a zaměstnání. Každý ctitel Srdce
Páně má své zaměstnání, pokud je
zdráv. Avšak mají ty práce vždy stej
nou cenu? Naše skutky mohou býti
zlaté, stříbrné, měděné, olověné, ze
skla nebo ze slámy, podle toho, s ja
kým úmyslem a jakým způsobem je
konáme. Skutek a práce sebe nepatr
nější, je--li vykonána z lásky k Pánu
Bohu, je velikou a drahocennou. Vstá
vání, práce, obcování s jinými, vyra
žení, odpočinek dá se ušlechtiti, uči
niti záslužnějším a cennějším, koná-li
se z lásky k Pánu Bohu, s pohledem na
Krista Pána. Zda konal Kristus Pán
v Nazaretě práce kromobyčejné? Ježíš
zametal, pomáhal sv. Josefovi v dílně
při obyčejném řemesle, pamáhal bl.
Panně &přece měla každá práce cenu
převelikou, nejenom že to byly práce
Syna Božího, nýbrž také, že je konal
z vroucí lásky k Otci věčnému, že je
konal dokonale. Jak asi se řinul pot
s jeho čela, když byla práce namáhavá!

Jaký poklad by si mohl každý ctitel
Srdce Páně denně nashromážditi, kdy
by práci začal, v ní vytrval a ji do
končil z lásky k Srdci Páně. Jak spo
kojeně by si počínal ve svém povo
lání, kdyby si při práci často vzpo
mínal na Krista Pána pracujícího. Oč
více spokojenosti by bylo na poli,
v továrnách a v rodinách. Pot, který
při práci se řine, by se proměnil v krás
né perly & drahokamy, které by se
jednou na věčnosti skvěly na jeho
krásné koruně. Mzda by se vyplácela
ke konci týdne, měsíce neb roku, ale
hojnější odměna by se zanášela do
knihy života, která bude otevřena, až
Pán zavolá k večeru služebníka svého,
by ho odměnil podle skutků a prací
jeho. Tehdáž u mnohého bude kniha
života prázdná, ačkoliv se hodně na

máhal, ale bez posvěcující milosti, bez
lásky k božskému Srdci. Škoda, že
mnozí nepoznávají pravé ceny života;
uplynou dny, měsíce, roky a přece to
nejsou dny plné.

Ctitel Srdce Páně musí míti také
zotavení. I tělo potřebuje oddechu.
Jsou neděle a svátky, jsou slavnosti
v rodině. I tyto dny mohou a mají se
posvětiti podle vzoru božského Srdce.
Kristus Pán odpočíval v. soboty,
v slavnostní dny, zúčastnil se hostiny,
když byl pozván, sdílel radost s těmi,
kteří se radovali. Radost Krista Pána
byla upřímná, nenucená a důstojná.
Ani tyto dny neplynuly bez užitku.
Ctitel Srdce Páně užívá takových dnů
především k tomu, aby se duše posilnila
& povzbudila slovem božím, účasten
stvím na službách božích, přijímáním
sv. svátostí. Pak nalézá občerstvení
v návštěvě příbuzných a známých,
sdílí s nimi radosti a bolesti, raduje se
na procházce nad krásou přírody neb
nad úrodou. Nejúčinnější zotavení na
lézají členové rodiny v rodinném kru
hu. Otec a matka, kteří milují Srdce
Přítele dítek, v neděle a svátky rádi
meškají mezi svými dítkami, baví se
s nimi, těší se z jejich upřímné pří
tulnosti. Když mysl je .pokojná a
svědomí je klidné, vzájemná láska se
vzmáhá, členové rodiny po neděli
ochotně se ubírají ke svému zaměst
nání

Je-li dílo celého dne ukončeno, po
hlíží ctitel božského Srdce ještě jed
nou k nejlaskavějšímu Srdci. Děkuje
vroucně za všechny milosti, které ob
držel z tohoto pramene všech milostí,
děkuje za pomoc, které Bůh mu přes
celý den poskytoval. Pak srovnává při
zpytování svědomí své srdce s nejčist
ším Srdcem Páně. Prosi napřed o dar
osvícení Ducha sv.; pak projde jed
notlivé doby denní, zkoumá myšlenky,
řeči, práce a povinnosti. Tu poznává,
že nebyl snad dosti trpělivý při práci
nebo s domácími, že neodporoval dosti
myšlenkám a úsudkům nelaskavým,
že zameškal příležitosti ke konání
dobrých skutků. Když tak svědomí
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své prozpytoval, obrátí se k božskému
Srdci, lituje upřímně svých hříchů
a poklesků, prosí za odpuštění a pevně
si umíní, že se chce druhého dne s po
moci boží těch hříchův a chyb varo
vati. Tak jsa usmířen s božskou Ve
lebností může v pokoji jíti na odpo
činek. Uzavře se do rány božského
Srdce, které celou noc na něho myslí
a za něho se modlí.

Šťasten, kdo tak své dny prožije!
Jsou to dny plné, plné zásluh, dny
spokojené, i když při tom musel nésti
rozličné kříže. Srdce Páně ho posiluje
a občerstvuje v obtížích. Ke konci
života nebudou jeho ruce prázdné;
skutky a zásluhy ho do
pro vodí, by obdržel za ně hojnou
odměnu.

Obrázky z kalolic/qřch misií.
Podává Maxmilian Weinberger.

Upadli jsme mezi lotry.
Dobrodružství misionářů
ze sv. Gabriela u Vídně.

Následující zpráva pochází od jed
noho z misionářů, kteří v misijním
domě ve sv. Gabrieli u Vídně na misio
nářské povolání se připravovali &loň
ského roku ke konci června do čínské
provincie Kansu odcestovali, aby tam
ve svůj těžký apoštolský úkol se uvá
zali.

Od našeho odchodu ze sv. Gabriela
v létě 1927 -——píše v lednu t. r. P. Al
fons Riethmůller — jsme dosud na
cestě a pořád ještě nejsme u cíle. Ke
konci srpna opustili jsme italskou pů
du a náš parník „Goblenz“ vyvezl
nás na širé moře. Dne 1. října dorazili
jsme do Šanghaje &odtud až sem do
vnitra Číny cestovali jsme zase po vo
dě. Na malém říčním parníku plavili
jsme se ze “Šanghaje do Hankova, stře
diska to nynějších čínských nepokojů.
Potom následovala plavba na džun
kách, t. j. čínských loďkách plachet
ních. Tyto džunky jsou nyní v Číně
jediným plavidlem, kterých lze vů
bec dostati, rozumí se, že plavba na
nich, obzvláště proti proudu, je Velmi
zdlouhavá, ježto veslování nestačí,
ale každou džunku několik. silných
mužů za provazy táhne. Mimo to jsou
plavbě na překážku četné vodopády
a peřeje. Budeme proto rádi, jestliže
asPoň začátkem března do Kansu se
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dostaneme. Až dosud plavba byla cel
kem příznivá, jenom nedávno octli
jsme se v kritické situaci.

Bylo 15. prosince. Sedíme nic ne
tušíce v naší džunce. Já jsem právě
študoval čínštinu. Po chvíli vyjdu ven
před naši kujutu, abych na čerstvém
vzduchu se osvěžil. Bylo asi 10 minut
po jedenácté hodině. Právě jsme pře
jeli větší peřeje a za nimi mění řeka
mezi vysokými horami svůj tok v pra
vém úhlu. Najednou zarachotí s hory
dolů dva výstřely a P. Hesser a Stur
wald, kteří byli za mnou přišli, míní,
že to jsou asi lovci. Asi 20 metrů před
naším „Rafaelem“ jede „Skřivan“
s misijními sestrami a asi 200 metrů
za námi „Emden“ se španělskými
Kapucíny. Tato jména dali džunkám
němečtí cestující. Ale výstřely nás
pranic nematou a již se chceme do své
kajuty vrátiti,když tu zarachotí vý
střel třetí a čtvrtý. Tentokrát slyšíme .
koule hvízdati v bezprostřední blízko
sti. 'A vidíme již také, jak dvě černé
postavy pádí s kopce dolů. V rukách
mají pušky. Nyní je zřejmo, že jsme
lupičům padli do rukou.

Také naši lodn-íci to ihned poznali
a poněvadž nazpět plouti nebylo mož
né, veslovali vší silou k protějšímu
břehu. Řeka je tu několik set metrů
široká. Přirazivše ke břehu vyskočili
hbitě na zem a hledali spolu s lodními
tahouny ochranu za velkými balvany.

Méně příznivou polohu má džunka



„Emden“ která asi 200 metrů pluje
za námi. Tam, kde se nyní nalézá, je
řeka velmi úzká a ploché břehy nepo
skytují žádné ochrany. Vidím právě,
jak spouští plachty a přiráží ke břehu.

Mezitím seskákali černí, dobře ozbro
' jeníloupežníci s hory dolů.Výstřel násle
d'ujeza výstřelem. Koule hvízdaji těsně
okolo nás. Lupiči volají, abychom
přijeli k nim. Ale majitel „Skřivana“
odpovídá: „Nepřijedemel“ Je to muž
starší a vážný, jenž patrně nemá po
nejprv s loupežníky co činiti. Volá
několikrát po sobě: „Nepřijedeme,“
a běží podél břehu nazpět, odkud
jsme přijeli. Zatím přiblížilo se sedm
lupičů majíce pušky na ramenou,
k posledním peřejím. Tam pluje malá
loďka, která už delší čas za námi ná
sleduje. Lupiči chystají se na této
loďce k nám se dostati. Ale na štěstí
nechali lodníci loďku státi uprostřed
řeky a plavajíce ke břehu utekli. Lupiči
střílí proto na loďku nadarmo. To ta
ké konečně nahlědli a vrátili se ke
svým druhům.

Jak se zdálo byli lupiči své věci jisti
a proto příliš nespěchali. Věděli
dobře, že jim ujíti nemůžeme. Proto
nechali zatím naše obě lodi na pokoji
a vrhli se na loď, kde byli Kapucíni.
Ubozi, co z nich bude? Vidíme, že
plují lupičům naproti; patrně byl
z nich někdo raněn, jinak by to ne
byli učinili. Mezitím hledíme své pe
níze pokud možno bezpečně uscho
vati a proti nepřátelským koulím se
zabezpečiti. Na nejnebezpečně'“
na lodi stavíme své bednya před ně
klademe všecky své svinuté cestovní
houně, sami pak vrháme se na zem.
Na sestry na druhé lodi voláme, aby
učinily totéž. Přemýšlime zároveň,
co činiti, kdyby lupiči někoho z nás
s sebou vzali, a modlíme se ke sv.
Terezičce od Ježíška, která je naší
patronkou na cestě. Jestliže nám ona
nepomůže, pak bude zle s námi. Tak
ležíme tu ve strachu a nejistotě, jak
to s námi dopadne. Copak se asi stalo
s Kapucíny? Uplynulo již asi půl ho
diny, d'osti to času pro lupiče, aby své

krvavé dílo dokonali. Tato myšlenka
mi nedá pokoje, musím se přesvěd
čiti, co se na lodi Kapucínů děje. Z na
ší džunky nemám přehledu, proto
vyskočím rychle a již ležím na břehu
za velkým kamenem. Zde jsem více
bezpečen a mohu vše přehlédnouti.
A co vidím?

Asi třicet černých lotrů stojí na pro
tějším přehu. A loď s Kapucíny? Ne
chci s počátku ani věřiti svým očím.
Jejich džunka pluje přímo k nám; již
jest na poloviční cestě. Či jsou snad
lupiči na ní a jedou si pro nás, aby
nás pak všecky zničili? Mezitím co
takto přemýšlím, zarachotí několik
výstřelů za sebou a koule letí přes nás
mezi loupežníky. Vidím zřetelně, jak
na protějším břehu do suchého písku
zapadají. A ku podivu, lupiči utíkají
na všecky strany a jako kamzíci lezou
po čtyřech na horu. Loď s Kapuciny
obrací se uprostřed řeky a jede k pro
tějšímu břehu. Věc zdá se mi nyní
býti ještě záhadnější. Také malá loď
ka pluje rychle k protějšímu břehu.

_Pořád ještě nevím, co to znamená.
Ale sotva loďka přirazila ke břehu,
hádanka je rozluštěna. Jako štvaná
zvěř vyrazí lupiči z loďky, jeden skáče
přes druhého, aby se spasil útěkem.
Počítámlupiče, jejich ctrnact všichni
dobře ozbrojeni. Jeli skutecne na
loďce, aby nás dohonili.

Ale odkud byly ony záchranné vý
střerPi Majitel „Skřivana“ právě se
vrátil a vypravuje: „Věděl jsem, že
džunka s vojáky, kterou jsme včera
večer viděli, dnes ráno jede za námi.
Soudil jsem, že nemůže býti daleko.
Proto jsem běžel zpět a zavolal vo
jáky na pomoc. Bylo jich sedm. Když
slyšeli, že P. I—lesser,kterého znali,
je v nebezpečcnství, začali střileti
zprvu na postrach, potom čtyři z nich
vyskočili na břeh, utíkali do kopce
a začali páliti do lupičů. “

Než není ješte příčina, předčasné
radosti se oddávati. Ještě nevíme, co
se stalo s Kapucíny. Nepomstili se
lupiči na nich za to, že jim kořist ušla?
Konečně přijíždí jejich loď k nám.



Z kněží však neviděli jsme nikoho &
naše obava o ně je tím větší. Již při
stála jejich loď u naší. Tu teprve otev
rou se dveře kajuty a ven potácí se
postava všecka krví zbroeená. Je to
jeden z lodníků. Jestliže lupiči s ubo
hými lodniky. tak naložili, myslíme
si, jakpak teprv s kněžími? Nyní vy
chází zase lodník, jemuž kape krev
5 pravé ruky. Rychle skočím na loď.
Jak děsně to zde vypadál. Všecko je
přeházeno a na jednom místě podlaha
probořena. Ale Kapucíni klečí ve
spodku lodi neporušeni a modlí se.
Teprve nyní poznávají, že nebez ečí
minulo a P. Fulgentius, pravý to pa
něl, volá opětně: „To je velký zázrak,
zázrak sv. Terezie!“_

Trvalo to ještě nějaký čas, nežli
jsme se ze svého leku poněkud vzpa
matovali a raněné obvázali. Jeden má
ránu v hlavě. Koule trefila ho pod
pravým okem, projela celou tváří a
krkem vyletěla. Nicméně zdá se, že
není v nebezpečenství života. Druhý
raněný je bratrem majitele lodi a má
prostřelenou ruku. Kapucíni vypra
vují, že bylo na loď vypáleno 15 až
20 ran. Jedna vrazila do cestovního

A. M. Kadlčákoua:

kufříku P. Juliana, jenž měl hlavu
právě za kufříkem schovanou & zů
stala v něm vězeti. Také ostatní koule
misionářů ušetřily.

Otcové Kapucíni vypravují: „Všich
ni lupiči byli dobře ozbrojení: Měli
vojenské ručnice, někteří i revolvery,
nebo dýky a nože. Zbraněmi miříce
na misionáře vnikli opatrně do džun
ky. Nejprve ptali se po zbraních. Jako
odpověď ukázali jim Kapucini své rů—
žence. Lupiči nevěřili, načež je ma
jitel lodi vyzval, aby prohledali bedny
a kufry. Ale právě v okamžiku, když
lupiči chtěli kufry otevříti, ozvaly se
záchranné výstřely. Hned po prvních
ranách se lekli a dali se na útěk, aniž
nějakou kořist s sebou vzali. Bylo
všech asi 40—50, ale neočekávaný
útok sedmi vojáků je zaplašil. Celý
případ trval tři hodiny; byla to pra
videlná bitka, za které padlo přes 300
ran. Rozumí se, že jsme se statečným
vojákům upřímně poděkovali.

Další cestu konáme pod vojenskou
ochranou a doufáme, že v únoru do
jdeme cesty a dorazíme na naši misijní
stanici.

NEDĚLE
Když je Boží neděle,
bývá u nás vesele,
otec s matkou Zpívají,
& já jim též zahrají.
Matička má den co den
svatou píseň zpívá jen
& tatíček také rád
svatou chce si zazpívat.

Do kostela hodina ,
vzdálena je dědina,
proto doma písni tou
ctíme Máti přesvatou.
Celý svět je Boží chrám,
říká dobrý otec nám,
ve všední den, v neděli
dobra vždy nám nadělí.

jubilejní pout do Lurd 1928.
Kraj, v němž šumné vlny Gave

proudí podhořím Pyreneí & omývají
patu skály massabiellské poblíž města
Lurd, byl před 70 lety svědkem Zjevení
Panny Marie Neposkvrněné plosté
dívenoe Bernadettě.

Po prvé se tak stalo 11. února 1858.
Při dalších zjeveních vytryskl na po
kyn božského zjevu uzdravující pra
men a dne 25. března oznámil zjev:
„Já jsem Neposkvrněné Početil“ Až
do srdce se vrývají slova jeho, jež
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jsou svatým odkazem pokolení lid
skému: „Pokání, pokání, pokáníl“

A mimo pokání čeho si žádala Panna
Maria od lidské ruky a o d lidské duše?
Vystavěti chrám a putovati na místo,
kde stanul její zářivý a milostí plný
Zjev.

Prosté, pravé dítě hor Berdadetka
vyplnilo všechna přání nebeské Paní,
sdělivši je autoritám církevním, které
je po náležitém prozkoumání uznaly
pravdivými a povolily pobožnosti a
pouti k posvátné jeskyni.

Utrapy lidského života a víra v nad
přirozenou moc velmi záhy přivolaly
ke skále massabiellské proudy vě
řících z celého světa ——poutníky lurd
ské, mezi nimiž byl též nynější svatý
Otec Pius XI., r. 1893 a r. 1911.

I v českém národě, v němž již od
prvých dob křesťanských byla zako
řeněna úcta k Panně Marii, probudila
se touha stanouti na půdě, posvěcené
čistým zjevem Bílé Madonny, kde bylo
na její přímluvu uděleno již tolik mi—
losti chorým na těle i na duši.

V československém národě uSpořá
dali první samostatnou pout českou
do Lurd v roce 1903: správce fary na
dómě v Brně dr. František Kolísek
&Le0pold Kolísek, farář v Předklášteří
u Tišnova, za součinnosti čtyř bratří
kněží, pod vrchním duchovním vede
ním ndp. preláta Benedikta Korčiana,
opata v Rajhradě na Moravě a Josefa
Škardy, probošta v Šaštíně na Slo
vensku. Tehdy přinesli poutníci česko
slovenští první částku na lurdský dar,
na kapli Nanebevzetí Panny Marie
v Růžencové basilice.

Od té doby pořádali bratří Kolís
kové samostatně ještě 2 pouti: v letech
1907 a 1911 a poté jako pomocníci
Lurdského spolku v letech 1913, 1914
(světový eucharistický sjezd), 1922
(bez osobní účasti bratří Kolískových
pro chorobu &úmrtí zakladatele lurd
ských poutí, faráře Leopolda Kolíska)
a v letech 1924 i 1926.

Aby bylo umožněno Opět srdcím od
daných ctitelů mariánských poklek
nouti na svatém místě před massa
biellskou jeskyní, zvláště když se na
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skýtá tak vzácná k tomu příležitost,
aby národ československý byl důstojně
zastoupen při projevech úcty Panně
Neposkvrněné, umínili si podepsaní
bratří-kněží Kolískové, že na oslavu
70letého jubilea zjevení se Immacu
laty a na památku, že před 25 lety byla
uspořádána první samostatná česká
pout do Lurd, podniknou tohoto roku
1928 pout jubilejní do Lurd & to od
8. srpna do 19. srpna.

Letošní poutníci nenajdou již roz
tomilého, vpravdě otcovského biskupa
tarbsko-lurdského msgra dra Fr. Xav.
Schoepfera, věrného strážce massa
biellské jeskyně, který na věčnost do
putoval dne 24. srpna 1927. Na jeho
místě pozdraví poutníci nejdůstojněj
šího jeho nástupce, kterým jest msgr.
dr. Alexander Poirier, jehož význam
ným heslem jest „Sub cruce, juxta
aquas“, t. j. „Pod křížem, vedle vod“.

Církevní povoleni pouti jubilejní
bylo uděleno výnosem nejdůstojnějšího
biskupského Ordinariátu v Brně ze
dne 9. prosince 1926, číslo 1526.

Protektorát milostivě přijali nej
důstojnějši pan metropolita a arci
biskup olomoucký dr. L e 0 p o 1d
P r o č a n výnosem ze dne 18. ledna
1927, číslo 65 a nejdůstojnější pan
apoštolský administrátor brněnský dr.
Josef Kupka výnosemze dne
18. ledna 1927, číslo 78.

Duchovním vůdcem bude monsig
nore dr. Alois Kolísek, univer—
sitní profesor ?. Bratislavi. V pořada
telstvu je zastoupen Lurdský spolek
v Praze a spolupůsobí téžjiní osvěd
čení pracovníci myšlenky lurdské. _

K'technické spolupráci je přibrána
Slovanská cestovní kancelář bratří
Doležalů (Praha, Paříž), kteří jsou stá
lými technickými vůdci Lurdského
spolku v Praze.

Jízdní plán je následující:
8. srpna: Odjezd z Brna

z Prahy v poledne.
9. srpna: Příjezd do Štrasburku

ráno. V 10 hodin pokračování v jízdě,
příjezd do Paray-le-Monial ve 20 hod.
Ubytování.

10. srpna: Dopoledne pobožnosti, po

ráno,



obědě odjezd do Nevers, večer pokra
čování V jízdě.

11. srpna: Příjezd do Lurd k poled
nímu. Ubytování.

12.—15. srpna pobyt v Lurdech.
16. srpna: Dopoledne odjezd z Lurd.
17. srpna: Ráno příjezd do Lyonu,

pokračování v 'ízdě. Večer příjezd do
Einsiedeln ve švýcarsku. Ubytování.

18. srpna: Dopoledne pobožnosti, po
obědě pokračování V jízdě.

19. srpna: Ráno Dvořiště. Příjezd
do Českých Budějovic, tam nedělní
pobožnost. Pokračování v jízdě do
Tábora, odtud jedna skupina do Prahy,
druhá do Brna.

P 0 z n á m k a k jízdnímu plánu:
Pořadatelstvo si vyhrazuje eventuelní
změnu jízdního plánu, bude-li k tomu
správou železnice neb jinými okol
nostmi nuceno.

C e n y : I. třída: A) při jízdě z Brna
Kč 4310.,— B) při jízdě z Prahy Kč
4000.—. II. třída: A) při jízdě z Brna
Kč 3250.,— B) při jízdě z Prahy Kč
3060.—. III. třída: A) při jízdě z Brna
Kč 1990.—, B) při jízdě z Prahy Kč
1875;—. Za tento obnos dostanou

poutníci jizdní lístek a celé zaopatření,.j. nocleh a stravu (3kráte denně).
Uvedené ceny rozumějí se při zvlášt

ním vlaku poutním; mohou stoupnouti
dle měny valutové a jiných okolností.
Jistě by se zvýšily, kdyby nebyl dos—
tatečný počet účastníků na zvláštní
poutní vlak.

Poněvadž lístky pro zvláštní vlak
musí pro všechny poutníky býti kou
peny již z Brna nebo z Prahy, nemění
se poplatky poutní tím, vstupují-li
poutníci na jiné stanici než jest Brno
a Praha.

Z povinného obnosu musí býti jedna
třetina zaplacena hned při přihlášce,
zbytek nejpozději do 30. června. Spla
cený obnos vrátí se, bude-li přihláška
odvolána nejpozději do 31. července.
Po 31. červenci je pořadatelstvo ochot
no na splacený obnos přijmouti ji—
ného poutníka, kterého si prvotní při
hlašovatel za sebe určí. Mímo uvedený
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poplatek- za cestovné a zaopatření
každému poutníku jest splatiti hned
s přihlašovacím listem příplatek re
žijni a na hudbu: I. třída Kč 120.—,.
II. tř. Kč 100.——,III. tř. Kč 65.—.
Odhlásí-li se poutník kdykoliv, režijní
příplatek se mu nevrátí.

Odchylky od uvedeného cestovního
plánu nejsou poutníkům dovoleny.
Pořadatelstvo nikoho k pouti nenutí.
ani velkými sliby neláká, ale ze všech
sil se přičiní povinnost svoji vykonati
svědomitě.

Arci pout má býti skutečně
p o u tí, t. j. výkonem náboženským,
a nikoli výletem! Účastníci pouzí tu
risté se nepřijímají. Rovněž ne osoby
pochybné pověsti. Proto do přihlašo—
vacího listu musí býti zapsáno dopo-
ručení dotyčného farního úřadu.

Přihlášky jest adresovati buď:
Poutní kancelář lurdská. Brno, Fal
kensteinerova ul. 42, anebo Lurdský
Spolek, Praha 1., Husova ul. 8.

Přihlašovací list musíbýti
ve všech rubrikách správně a citelně
vyplněn. Přihlášeným pošle je Poutní
kancelář.

Podepsáním přihlašovacího listu za
vazuje se poutník, že splní všechny
předpisy pořadatelstva a že se po
drobí případným změnám cestovním
co do směru jízdy i co do cen.

V Lurdech je pout naše schválena
nejdůst. biskupským úřadem tarbsko
lurdským. dle přípisu ze dne 27. pro
since 1927.

Modleme se, aby Pán Bůh dcpřáll
mnoha a mnoha ctitelům mariánským
vzácné milosti státi se účastníky této
lurdské pouti a zapěti tam z celé duše:
Ave, ave, ave Maria, Zdrávas, zdrávas,
zdrávas Maria!

Msgr. dr. Alois Kolzsek universitní
profesor v Bratislavi, duchovní vůdce.
— Karel Kolísek, voj. superior v. v-
v Brně, ředitel poutní kanceláře. —
Jan Kolísek, farář v Dukovanech, Mo
rava, ředitel poutního zpěvu a hudby
—Antonín Brož,arcikněz a arcib.vikář,_.
předseda Lurdského spolku v Praze



.A. M. Kadlča'kova':

MA TCE BOŽÍ.

Mati Boží, slyš mé lkání,
vyslyš mojí prosby hlas,
k Tobě Spěchám se svým hořem,
k Tobě o pomoc jdu zas.

Ulev duši umučené,
utiš srdce bolný cit,
pevné zdraví pro své žití
u Tebe chci vyprosit.

Neodháněj dítě svoje,
nebes milá Matičko,
u Ježíše Krista vypros
milost, Boží Rodičko.

A Maria, nebes Máti,
usmívá se mile zas,
zdá se mi, že slyším slova:"
v duši mír měj, klid a 'jasl

Různé zprávy.
Katolická charita (»Československu

vydává ročně 65 mil. Kč chudým.
"V „Deutsche Presse“ vypočítává ře
ditel německé charity katolické na
Moravě P. Schlósinger, že katolická
(charita v Československu dává ročně
na dobročinnou péči 65 milionů a to:
katolické dobročinné ústavy 40 mil.,
kláštery 10 mil., neplacené výkony mi
losrdných sester5 mil., farní chudinské
ústavy 5 mil., výbory charity 500.000,
-Spolky charity a jiné katol. spolky
4.5 mil. Katolická charita dosud půso
bila skrytě a nechodila na veřejnost
.pro uznání svého díla. ,Ale dnes, kdy
se katolíkům vytýká, že neplní přiká
zání lásky, stává se nutným, vyjíti na
veřejnost se statistikou, ne, abychom

,se chlubili, ale dokázali, že v kato
lické církvi láska k bližnímu kvete
tak skvělým způsobem, že všecku
laickou humanitu daleko překonává!

F rancouzšti kněží vyznamenáni kříži
Čestné legie. Verdunský biskup msgre
Ginis ty, jehož diecése trpěla za

'války nejvíce, koadjutor apoštolského
vikariátu v Pekině msgre F a b r e s
q u e 5, který už 30 let pracuje v Číně,
“msgre T is s e r a n t, který za války
sloužil plných 54 měsíců na frontě,
prof. etnologie P. P a.s t e v i n, ka
hovník v Chambrai, Arnošt D i m

n e t, lazarista Cařihradský, P. Jul.
L e v e c q 11e &řeholnice sestra Maria
M i n g u i e r, která 34 let pracuje
v nemocnici, byli vyznamenání křížem
francouzské Čestné legie. '

Knězem pro hluché. V kněžském se
mináři v Leeds (Spoj. státy) byl ne
dávno na kněze vysvěcen Josef H a y
ward. Hayward byl dříve členem
protestantské náboženské společnosti
a připravoval se pro zahraniční misie.
Za války úplně ohluchl, ač řeči ne
ztratil. Na vrácení sluchu nemá na
děje. Když byl učitelem hluchých
dětí v Johansseu v Boston Spa, vznikla
v něm touha státi se knězem katolické
církve, k níž po válce přestoupil. Jako
kněz chce pracovati v Boston Spa ve
prospěch hluchých.

Výchova domácího afrického kněž
stoa. Misionářské semináře pro vý
chovu domorodého kněžstva v mi
sijní stanici Kenya v Africe, řízené
turinskými misionáři Utěšiteli, jsou
přeplněny chovanci. Vloni byli vy
svěcení dva první domorodí afričtí
kněží.

Domorodec papuánský katolickým
knězem. Prvním papuánským domo
rodým knězem bude kandidát kněžství
Ludvík V a n g e k e z Papuy, který
svá teologická studia již dokončil. Aby
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se mohl dostat do svého semináře
v Madagaskaru, musel urazit námořní
cestu v délce 7000 mil.

Stavba nového paláce ve Vatíkáně
má býti uskutečněna ve vatikánských
zahradách. V paláci má býti umístěna
pinakotheka a laboratoř pro restauraci
obrazů &fresek ve Vatikáně a v apoš
tolských palácích. Palácová novostav
ba má býti monumentálně provedena
nákladem 15 mil lir.

Pronásledování katolíků v Mexiku.
Redaktor amerického listu „The C0 m
m o n v e a l“ Williams činí návrh,
aby byla ustanovena nestranná (ne
sektářská) komise, která by zjistila
pravdu o Mexiku a ji pověděla světu.
Známý anglický spisovatel B. Shaw
připojuje se k tomuto návrhu. Wil
liams píše, že za"své poslední návštěvy
v Římě obdržel dokument, adreso
vaný papežem na celý vzdělaný svět,
v němž se praví, že Sv. Stolice pova
žuje nynější situaci v Mexiku za nej
horší persekuci v dějinách. Ale kte
rýsi syndikát amer. novin, prohlédnuv
rukopis, zamítl řečený dokument a
prohlásil, že je to „katolická propa
ganda“. Nyní znovu navrhuje Willi
ams, aby utvořil se mezinárodní laický
výbor pro vyšetření nynějších nábo
ženských poměrů v Mexiku a praví:
„Spadá-li vina skutečně na katol.
církev za sociální poměry v Mexiku,
necht jsou fakta oznámena. Je-li však
církev v právu ve svém přesvědčení,
že bezmocné dítky Mexika hrozně trpí,
necht to zví celý svět a spojený pro—
test veřejného mínění mezi protes
tanty, židy, katolíky a nevěrci bude
dosti silným, aby pronásledování za
stavil.“ Návrh Williamsův je zajisté
sympatický. Ale netajíme se obavou,
že zednáři dovedou zřízení vyšetřují
cího výboru překaziti a vláda mexická
řekne, že stav katolíků v zemi je ryze
vnitřní její záležitostí, do níž nějaké
cizí komisi praničeho není.

Jak se referuje. Hrůzy mexického
'krvežíznivce Callesa nejen že jsou
umlčovány světovým tiskem zednář
ských centrál zpravodajských, ale

jsou také stále zkreslovány tak, jakcr
by katolíci byli rebelanty & jako by
krvežíznivec Calles jednal zcela v prá-
vu, když je dává stříleti, mučiti &pro
následovati. Naše pokrokářské noviny
pracují bez hlavy. Otisknou tu a tam
zkreslené zprávy, aniž by uvažovalý
o tom, co se vlastně děje. A tak. sou-
stavně čtete v nich 0 „vzpouře kato
líků v Mexiku“, místo aby se psalo
o ochraně katolíků proti neslýchané
tyranii náhončího Callesa, kterým lom—r
cuje ďábelská horečka nenávisti proti—
katolické.

Síla “britského katolicismu. Podle—
„Catholic Directory“- pro rok 1928
dělí se katolická církev v Anglii. a ve
Walesu na 4 církevní provincie, a sice
westminsterskou, birminghamskou, car-
diffskou a liverpoolskou se 14 sufra-
ganními biskupy, jedním koadjutorem
a 5 světícími biskupy. Největší diecése
je liverpoolská s 373.855 věřícími..
Kněží má 424, kostelů a kaplí 161.
Saldorfská diecése má 293.400 kato—
líků, westminsterská 260.000. Nej-»
menší diecésí je Menevia, která má
pouze 11.861 katolíků. V britské říši
je katolíků celkem 15,289660, &všech
katolíků anglicky mluvících je 43 mil,
910.766.

Katolická církev ve Francii odku—
puje od státu své bývalé ústavy a svůj
majetek. Katolický ústav v Paříži,.
jehož budova je od roku 1905 státem
zabrána, byl v těchto dnech od státu.
zpět koupen za 2,500.000 franků. Bu
dova náležela kdysi řádu karmelitánů.
a v r. 1792 za revoluce byli v ní zastře-
leni 3 biskupové a 160 kněží. Jsou to.
tedy pro francouzské katolíky místa.
posvátná. Katolický ústav mohl v bu—
dově od r. 1905 sice zůstati, ale za.
velké nájemné.

Několik číslic ze Stojanova. Od 15..
srpna 1926 do konce září 1927 bylo
konáno ve Stojanově 33 kursů duch
cvičení, z nichž jeden osmidenní, jeden;
čtyřdenní, ostatni vesměs třídenní. Jen.
rekruti a Omladina 'měli jeden den
V těchto kursech bylo účastníků 2248,
z nichž mužů a jinochů 1647, tedy
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48%. Kněží bylo ve třech kurseeh 148,
převorové Mil. bratří 12, inteligentů
a akademiků 76, studentů středošk.
213, železničářů ve dvou kursech 228,
“voj. gážistů 29, mužů z měst (Olom.)
'24, dělníků 17, rekrutů 19, jinochů
(Orli atd.) 130, mužů z venkova 101,
z Omladiny 50, studentek středošk.
73, akademiček 11, dám z pražské
Družiny mar. 45, sodálek 95, terciářek
108, paní a dívek z měst (hlavně Olo
mouc) ve dvou kurseeh 193, paní a
dívek z Přerova 52, žen z venkova 282,
dívek z venkova 342. Celkem 1201 žen.
Od samého začátku Stojanova (čer
venec 1924) do 15. srpna 1926 bylo
55 ku-rsůs 4410 účastníky; celkem tedy
bylo 88 kursů s 6658 účastníky, z nichž
2684 mužů.(40%).

Zpustošeni chrámů (» Mexiku. „El
'Diaria de El Paso“ (Texas) sděluje
'z Mexika: V Cocula (Jalisco) vnikl
purkmistr v čele skupiny komunistů
postupně do šesti kostelů ve městě.
'Všecky obrazy, sochy, jakož i varhany
farního kostela padly za oběť jejich
zuřivosti. Obrazy, sochy, zpovědnice
.a starožitné předměty byly z kostela
vyneseny na'Plaza de Armas a tam
spáleny. Poněvadž zuřivci nemohli
varhany unésti, zapálili je v kostele,
čímž vnitřek chrámu byl zpustošen.
Když hromada obrazů (z nichž vy
soko vynikala socha sv. archanděla
Michaela, patrona obyvatelstva) byla
tzapálena, prováděli komunisté se sta
rostou v čele svatokrádežné orgie. Ob
lekli se v bohoslužebná roucha a—jako

ďáblové tancovali kolem plápolající
hranice. Bezbranné obyvatelstvo, za
strašené několika zatčeními a předstí
raným zastřelením, neodvážilo se klásti
odpor, jen výkřiky protestovalo proti
této svatokrádeži. — „Excelsior“ kon
statuje, že mexická vláda během jedi
.ného roku zabavila chrámového ma
jetku v ceně 100 milionů peset (asi
stejný obnos Kč). Zabayeným ma
jetkem jsou budovy kostelní, farní,
úřadovny, školy a j. Jak dlouho
ještě?

Sovětský vyslanec 0—vědecké práci

jesuitů. Pařížský žurnalista, Jules
Sauervein, nedávno navštívil býva
leho sovětského vyslance v Berlíně
Radka, nyní správce t. zv. „čínské
uviversity v Moskvě“. O své návštěvě
u Radka piše: „Radek ukázal mi řadu
starých knih ve vkusné, z hnědého
safiánu zhotovené vazbě. A pravil:
„To jsou díla vašich jesuitů ze 17.
století 0 Číně. Jsou stokrát cennější,
nežli to, co moderní učenci o Číněna
psali. Oni dovedli čínské duši rozuměti
tak, že dosud nikdo toho dnes nedo
vedl.“ -— Z odpovědi Radkovy lze
poznati, jak se nynější sověty zajímají
o „čínskou duši“. Universita v Mo
skvě zřízená, na níž mladí Číňané
mají nassáti do sebe ruský bolševis
mus, je toho velmi výmluvným do
kladem, s jakou rozvahou a metodou
sověty pracují pro uskutečnění svého
programu v íně, a s inou potom
proti celému evropskému západu.

Obětavost kněze. Ve francouzské
obci Saint-Jean-la-Fouillouse řádily
před nedávnem černé neštovice. Oby
vatelstva zmocnila se taková hrůza
a strach před nákazou, že nikdo ne
chtěl ošetřovati starou, chudobnou
ženu, nemajících bližších příbuzných.
Nikdo nechtěl ani vpustiti do domu
lékaře, který přicházel z Mende k vůli
inSpekci epidemie, když si chtěl umytí
ruce. Když se o tom dozvěděl místní
farář abbé Valentin, stal se ošetřo
vatelem nemocné. Denně přicházel
k ní a vše nutné obstarával. Když
zemřela, neměl se nikdo, kdo by mu
pomohl dáti nebožku do truhly, ba
stěží našel lidí, kteří ji zanesli na hřbi
tov. Generální rada departementu
Lozére, zvěděvši o obětavosti kněze,
vyslovila mu ústy svého presidenta
vřelé uznání.

Polský kostel ve Francii. V Dourges,
v diecési arraské, je kolonie polská,
čítající 4007 duší. Správa dolů jim
postavila kostel svatého Stanislava,
který byl minulý měsíc posvěcen.
Při kostele je též fara. — Kdypak se
něčeho podobného dočkají naši kato
ličtí Češi na Volyňsku?
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O škole laické napsal francouzský
spisovatel Edmond Villey tento Zdr
cující posudek: „Zločinnost mládeže
hrůzně se rozmohla... S nábožen
ským cítěním mizí také smysl pro
úctu a autoritu dítek k rodičům.
Dítě, které se nenaučilo úctě k ro
dičům, nemůže také míti úcty k auto
ritě státu. A následek toho jest vše
obecný úpadek smyslu pro povinnost;
ruku v ruce s tím jde rostoucí sesu
rovění lidu. Důsledkem beznáboženské
výchovy lidu je zničení charakteru.
Beznáboženská výchova dala nám lid
bez poctivosti, bez píle, věrnosti, bez
spolehlivosti a svědomitosti.“ Toto
upřímné doznání, které platí o vý
sledcích beznáboženské školy fran
couzské, trvající již 25 let, Splní se
i na našem školství, jestli ve směru
náboženské výchovy nestane se včas
nutná reforma. ——O téže věci píše
známý romanopisec René Bazin takto:
„Věřte mi & pohlédněte. Jestli vaše
děti vracejí se vám ze školy, umějí
sice čísti, psáti, počítati, ale ničeho
nevědí o Bohu, pak krade se vám i jim
nejpřednější svoboda, totiž svoboda
víry. Mlčí-li zvony, jestli chrám buď
rozpadá se v trosky anebo je svévolně
uzavřen, bere se vám naděje. Vyhá
nějí-li se řeholníci a řeholnice, kteří
žehnají, učí, modlí se, dávají příklad,
bere se vám část lásky a to ze všech,
nejvzácnější, totiž té, která nežádá
od vás vyšší odměny. Šíří-li se ve va—
šich příhytcích nevěrecké listy, ne
mravné knihy, necudné obrazy, útočí
na čest vašeho domu, vaše rozumné
myšleni, _na nevinnost vašich dítek a
počestnost matek. Vašimi úhlavními
nepřáteli jsou, kteří mrzačí vaše duše
a duší vaší ochraně svěřených“

Lurdy. Počet putujících do Lurd
byl r. 1927 velmi značný. Jak staniční
železniční úřad oznámil, od veliko
noc do října vydal na 600.000 jízdních
lístků. A tak pravděpodobně do konce
roku dostoupí počet lurdských pout—
níků 1 milion.

“Eucharistický sjezd (» Uh. Hradišti
ve dnech 26.—29. května 1928. O sva

todušních svátcích bude uspořádán
v Uher. Hradišti krajinský euchari
stický sjezd Slovácka a přilehlého Va
lašska. Metr0pole Slovácka zahýří krás
nými kroji, rozezvučí se zbožným zpě—
vem a říznou hudbou. Tisíce přijdou
uctíti Pána Ježíše v nejsvětější Svá
tosti Oltářní a veřejně projeviti svou
víru. Sjezd bude zahájen v sobotu
dopol. o 10. hod. světícím biskupem
Msgrem Stavělem a ukončen velikým
průvodem v pondělí svatodušní do
poledne. Kazatelé Msgre Stavěl, Msgre
Melka z Čes. Budějovic, děkan Dr.
Caban z Uher. Skalice, dominikán Dr.
Ber. Skácel ze Znojma, jesuita prof.
Rybák z Velehradu, salvatorián Pa
ternus Kubáč zVal. Meziříčí,františkán.
Dr. Vyskočil z Kroměříže, univ. prof.
Dr. Jos. Foltynovský, tajemník Apo
štolátu Jemelka z Olomouce a jiní bu
dou hlásati lásku a slávu Pána našeho
ve velebné Svátosti. Všechny stavy
přijdou poklonit se Ježíši Kristu svá
tostnému. Slovácko s Valašskem při
nese, co má nejpěknějšího, aby oslavil
Krále svátostného, Jemu se zasvětilo
a dokázalo věrnost dědictví cyrilo
metodějskému. Zveme již nyní všech
ny. Přihlášky na nocleh přijímá a
všechny dotazy zodpoví ř. katol. farní
úřad v Uher. Hradišti. Přípravný
výbor.

Uznání sovětů a náboženství. Jak
bude v zemích, kde se sovětům podaří
vyvolati revoluci, s církví a s nábožen
stvím, o tom píše známý Jesuita, spi
sovatel P. Bedřich Muckermann tak
to: „Svá pozorování sám jsem v Rusku
prodělal. Pracoval jsem ve Vilně s pro
letářským dělnictvem a založili jsme
silnou katolickou organisaci. Její ko
nec byl ten, že ji bolševici zakázali.
Potom zažili jsme v kostele malé oble
žení, .také několik ran ze strojních
pušek a rovněž bomb nechybělo. Ko
nečně putoval jsem na 9 měsíců do
žaláře; a v té době mnohé v mé duši
uzrálo. V žaláři je možno více o národ
ním hOSpodářství a socialníeh vědách
se přiučiti, nežli z nejobjemněj
ších knih.
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Trojčata k Jesuitům. Do noviciátu
uJesuitů V Aranjuezu ve Španělsku
vstoupili nedávno tři bratří, kteří se
jako trojčata jednoho dne narodili a
nyní také společnou životní dráhu na
stoupili. Starší jejich bratr již po ně
kolik roků jest rovněž v Tovaryšstvu
Ježíšovu.

Vatikán zrušil a rozpustil „Opera
Bonomelli“. Velký rozruch vyvolal v
Italii dekret kongregace konsistoriální,
jímž se zrušují „Opera Bonomelli“,
která měla úkol duchovní péčio vlašské

emigranty. V poslední době snažili se
fašisté zmocniti se tohoto díla, jemuž
vnutili fašistického komisaře. Komisař
Pestolazza pak bez- povolení církev
ních úřadů počal přesazovati kněze
působící v emigraci nebo je odstra
ňoval. A proto Vatikán, než by při
pustil, aby „Opera Bonomelli“ octla
se v rukou politicky stranických, ra
ději je likvidoval. Tak vyhlíží rub fa
šistické lásky k církvi! Nic jim ne
věřte, jde o zotročení ve formě velmi
záludné!

Obětovánídenního úmyslu.
Pane Ježíši Kristel Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám

na zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátost
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 &my—
šlenky, všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (_Odpustky 100 dní
jednou za den, Lev VIII. S. Congr. 'Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda
brn. 1886 č. 11).

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
zavzývání P. Marie, prostřed nice milosti a za pokře

's ťa n ě ní J a p o n c ů 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 qu 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. 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 a za
všecky národy slovanské, aby v jednotu víry byli
shromážděni, aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř!

Hesloapoštolské:Vroucně vzývati Prostřednici všech
m ilo s t i.

Úmysl v č e r v u u 1928: Rozmnožení katochistů misijních.
Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.

0 B 3 AH:
Vzývánl Marie Panny, proslřednlce všech milosti a pokřesťaněnl Japonců. (Hlavni úmysl.)

— K Bohu (báseň). - Vstoupil na nebesa. — Na rozcestl (báseň!. — Kaplička v lese_
(báseň!. — Oslavené telo. — Podobenstw Páně. — Sv. Maří Magdalena u hrobu Páně
(obrazek) —-Den podle Srdce Páně. — Obrázky z katolických misii. — Neděle (báseň).
]ubilejnl pout do Lurd 1928. — Mučednickd smrt sv. jana Nepomuckého (obrázek). 
Matce Boží (báseň). ——Různé zprávy. — Obětování denního úmyslu.

Tiskem a svým nákl. vydává Ubčanska tiskarna, Brno. — Za redakci odpovídá Ludvik Kučka.



ŠKOLA
B o ŽSKÉHO SRD CE PÁNÉ.
ROČNÍK LXII. BRNO, 1. ČERVEN 1928. ČISLO 6.

O Srdce Ježíše, ty šípy lásky svojí jen hojně vysilej sem do rodiny svojí, at sluhů Tvých
se stráví j'uni hruď, Ty Srdce Páně, naší láskou buď!

Zadostčínění bož. Srdci Páně a prosba
za rozmnožení katechistů.

(Hlavní úmys'l.)

Od té doby, kdy Pán Ježíš zjevil
své nejsv. Srdce služebníci své sv.
Markétě M. Alacoque; od té chvíle,
kdy pravil Spasitel, ukazuje na své
srdce, ejhle Srdce, které tolik lidí
mílovalo, vzrůstala vroucí úcta toho
nejsv. Srdce Páně, mezi věřícími sv.
církve katolické. Ucta, kterou proka
zujeme nejsv. Srdci vztahuje se na
samého Spasitele Boha-člověka, který
tolik lidí miloval, že, sebe sama vydal
až na smrt kříže. Ucta nejsv. Srdce
má roznítit srdce lidská vroucí láskou
ke Spasiteli našemu. Než jak to již
bývá,každá dobrá věc má své přátele
a nepřátele. Tak 'je to i s úctou bož.
Srdce Páně. Hned na začátku této
úcty mnozí byli jati láskou hořící
k Pánu Ježíši, kdežto zase jiní vy
stupovali jako nepřátelé této krásné
pobožnosti. Tak tomu je až dosud.
Místo aby lidé uznali nekonečnou
lásku bož. Srdce Páně k nám, protiví
se jemu, urážejí Pána nevěrou, ne
řestmi, bludařstvím a zjevným ne
přátelstvím proti Bohu, hanobí sv.
tajemství, odporují lásce božské, činí.
útoky na božství Kristovo, šlapou po
přií.ázaních Božích, zapovrhují sv. svá

tosti, vyhošt'ují všelikou ctnost, pracují
všemožnym způsobem o záhubu duší,
smyslnost a pýcha vzmáhají se čím
dál více, pohrdají sv. církví a ny
nější hlavou její. Nejsou to hrozné
urážky Pána Ježíše? Není to největší
nevděk k Němu? Máme to trpět?
Což nejsme povinni zadostčinit nejsv.
Srdci Páně? Snažme se co nejvíce
zadostčinit-i našemu Spasiteli! Važme
si sv. víry v božství Krista Pána &
jeho sv. učení, milujme neskončeně
milování hodné Srdce P. Ježíše, kla—
nějme—semu v nejsv. Svátosti oltářní,
zachovávejme svědomitě jeho sv. při
kázaní, přistupujme hodně často a
ve velikém počtu ke sv. přijímání,
cvičme se v bohumilých ctnostech
v tichosti a mírnosti, přemáhejme
všelikou smyslnost a ošklivou pýchu
a važme sl sv. církve a sv. Otce, nej
vyšší hlavu její, čiňme pokání na
usmíření bož. Srdce Páně, zasvěťme
se a celé rodiny úctě tohot-o nejsv.
Srdce, které jedině přinese všem mír
a pokoj tak všem potřebný. Již svítá!
Jsou družiny mužů a jinochů, žen a
dívek, které hromadně přistupují ke
sv. přijímání, společně konají po
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božnosti uk poctě Pána Ježíše ve svá
tosti oltářní na.zadostčinění za vše-.
like urážky a hříchy spáchané. Právě
měsíc červen je příhodným ku pěsto
váni této velehné pobožnosti k nejsv.
Srdci Páně. To jest vroucné přání
sv. Otce Pia X1. a proto ustanovil
tento úmysl. Než nezapomeňme prositi
nejsv. Srdce Páně" za pomocníky
našich misionářů v pohanských ze
mích, Jsou to katechisté, kteří kněžím
při misiích pomáhají vyučovati lid
pohanský pravdám sv. náboženství.
Kněží misionářů je poměrně málo.
nestačí sami dostáti úkolu tak těžkému

Anna Maria:

a proto potřebují pomocníky k vy
učování sv. náboženství. Tito pomoc
níci pocházejí dílem z Evropy — dílem
jsou to rodáci v těch pohanských
zemích, kteří již přijali víru Kristovu,
jsou v ní dostatečně vyučení a pevni.
Tito mohou mnoho přiSpěti mezi
svými rodáky ku šíření sv. víry naší;
mají snazší přístup ke svým lidem,
znají jejich řeča obyčeje a tak ulehčují
misionářům kněžím jejich apoštolskou
práci. Číňme tedy zadost nejsv. Srdci
Pána Ježíše a prosme, aby vzbudilo
hojně horlivých katechistů v misiích
katolických.

ALLELUjA!
Alleluja, alleluja,
zní po celém světě,
tam ke hrobu Krista Pána
píseň tato zve tě.

Allcluja, alleluja,
vyzvánějí zvony,
po lučinách, po dědině
letí dumné tóny.

Alleluja, alleluja,
všecko tvorstvo jásá,
a v kostele na oltářích
zlata stkví se krása.

Alleluja, vstal jest z hrobu
zase Kristus milý,
zde u hrobu V modlitbě
poklekněte chvíli.

své

Alleluja, zazpivejte
ve svém srdci, v duši,
k lásce velké Jezu Krista
nebuďte víc h-luší.

Alleluja, alleluja,
z hrobu vstal jest zase,
tam u Otce na nebesích
kraluje v své kráse.

jeste ]BSÍ misto.
Úvaha na 11. neděli po sv. Duchu. Podává Ignát Zháněl.

Nekonečné velký jest počet lidí, je
jichž jedinou touhou jest štěstí, dosíci
ho bývá jediným cílem celého jejich
života. Ale často se stává, když se jim
nabízí opravdové štěstí, opovrhují jím,
nesahají po něm. Tisíce let toužily
miliony lidí po zaslíbeném Vykupiteli,
dožily se toho dne, viděly světlo světa,
při jehož spatření radostně zvolal sta-'
řičký Simeon: „Nyní prepouštíš, Pane,
služebníka svého v pokoji, neboťvidě y
oči mé spásu tvou.“ (Lk. 2, BO.)Byli
pozváni k večeři, ale zaslepenci od

V"!

nedostavili se. Není tedy divu, že řekl
Pán: „Žádný z těch mužů, kteří byli
pozváni, neokusí večeře mě.“ (Lk. 14,
24.) Nařídil, aby šli služebníci na sil
nice a ulice města, ke plotům, a při
vedli chudé, zmrzačené, slepé, kulhavé
a kde koho najdou a aby je umístnili
u připravených stolů. Služebníci uči
nili podle rozkazu Pána, všechny, které
našli, pozvali, ale hlásili pánovi:
„Ještě jest místo!“ O této
větě chceme rozjímati.
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Výzva „ještě jest místo“ platí všem
vlažným a studeným na
š in c ů m. Lenost, netečnost končí
v obyčejném životě chudobou, nedo
statkem, v duchovním životě věčným
zatracením, peklem. Mnoho vlažných
je mezi námi, jsou naprosto netečni
ke všemu životu církve, nezúčastňují
se ničeho, nečtou dobrých knih, životů
svatých, rozjímavých knih, nenavště
vují bohoslužeb, zanedbávají svátosti
a posty nejsou pro ně, žijí životem,
nesrovnávajícím se s přikázáními Bo
žími a církevními. Vymlouvají se po—
dobně jako pozvaní, o nichž mluví
dnešní svaté evangelium. Ctihodný
Kempenský líčí následky duševní le
nosti těmito slovy: „Lenivý bratr —
má sice na mysli především klášter
níky, avšak týče se jednoho každého
z nás — je skoro stále churavý, všudy
a vždy je poslední, rád si odpočívá,
rád si pospí. K práci přichází pozdě,
brzy z ní odchází. Zčerstva vychází,
pomalu se vrací. Veselí se při jídle,
v postě je smutný, mračí se. Při spo
lečné modlitbě chraptí, při rozprávce
křičí. Je hluchý, když se mu něco po
roučí, při práci je nemocný.“ Vlažnost
srdce je těžká duševní nemoc, způso
buje odpor ku práci, hledá roztržitost
mysli. Jinak se jí člověk nezbavi, než
horlivostí v dobrém, pilností v rozjí
mavé četbě, častou modlitbou, vzpo
mínkou na hořké utrpení našeho
Spasitele. Kdo se chce varovati du
ševní lenosti, musí se přemáhati, po—
korně prositi o milost Boží a trpělivě
na ni čekati. Hrozné slovo čteme
v Písmě: „Poněvadž jsi vlažný & ne
jsi ani horký ani studený, vyvrhnu tě
z úst svých.“ (Zj. 3, 16.)

Tatovlažnost je znamením
ohromného nevděku za dobro
diní, která by nás mělapohnouti, Boha
z celého srdce milovati, z lásky k němu
nejochotněji snášeti všechny obtíže,
nepříjemnosti, utrpení. Prosme proto
Boha o milost vytrvalosti V dobrém.
Sv. Bernard píše: „Cítíš-li se vlaž
ným, lenošným, rozmrzelým, neztrá
cej důvěru v Boha a neustávej v du—
ševní horlivosti, uchop se ruky toho,

který může a chce pomoci, následuj
příkladů světců, neustávej prositi o
pomoc, až tě osvítí milost i posilní &
staneš se činným, obdržíš radostnou
náladu a můžeš volati se žalmistou:
„Po cestě tvých přikázání běžím, neb
ty se uvolňuješ mému srdci.“ (Žalm
118, 32.) (Což znamená: žalmista je
zbaven své tísně; když mu bylo uvol
něno, radostně a rychle kráčí a běhá
po cestě zákona.

Lenost duševní z b a v uje n á s
mnohých zásluh pro nebe.
Stále, v každé chvíli můžeme si zí—
skati velké zásluhy pro nebe, můžeme
si dobýti vchod do věčné slávy. Opo
vrhujeme jí? Otevřme oči a pozorujme,
jakou péči věnují světští lidé věcem
nicotným, pranic neznamenajícím! Sv.
Augustin piše: „Považ, s jakou pil
ností, vytrvalostí Spěchají světští lidé
po svých obchodech; považ, co vše
podniká ctižádostivý, jakých oklik
užívá, aby dosáhl v očích rozumných
titěrného uznání nebo vyznamenání.
Považ, co vše činí služební, aby našli
milost u pánů a Viděli v jejich očích,
že jsou s nimi Spokojení. Uvaž, jak
těžkou, mnoho síly tělesné vyžadující
práci podnikají chudí, jak mnoho trp
kého potu prolévají, aby si vydělali
několik korun peněz. Považ, jaké ne
bezpečí na vodě i na zemi snáší bez
reptání kupec, aby získal poklady po
míjející. A ty vlažný, netečný křest'a
ne, nechceš pranic pracovati, pranic
podnikno'uti, aby sis získal milost,
přízeň, poklady, bohatství duševní,
což ti získá šťastnou. věčnost. Jaká to
nerozvážnost, jaký to opravdový ne
rozum!

Svou netečnosti a vlažnosti zaviní
me, že mnozí jiní také hynou, protože
jim dáváme špatný příklad. Lhostejně
přihlížíme, když druzí kráčejí cestou
kvěčné zkáze. Proč zapomínáme na
příklady našeho milého Spasitele i
svatých? Pokud pán dohlíží na poli,
přičiňují se dělníci a pracují, co síla
stačí. Jak bychom měli pracovati o
spáse své duše, když víme, že Bůh
je vševědoucí, že Ježíš tolik strasti
podstoupil tu na světě. Proto nás zve
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a vyzývá: „Pojďte ke mně všichni,
kteří se lopotíte a jste obtíženi a já
vás občerstvím.“ (Mt. 11, 29.) Všim
něme si života světců, co vše podnikli,
nikdy nebyli netečni, lcnivi, vlažni.
Podle výroku sv. Augustina volejme:
„Mohli--li ti a oni, proč bys nemohl ty,
Augustine?“

Cvičme se v lásce k Bohu.
Kde je málo lásky, tam není žádné pil
nosti, snaživosti. Kde je pravá láska
k Bohu, tam jest opravdový úmysl
kráčeti na cestě dobrých skutků, které
získají věčnou slávu. Již ve Starém
zákoně čteme napomenutí: „Ostříhej
přikázání Hospodina, svého Boha, bys
chodil po cestách jeho a bál se ho
(Dt. 8, G.) Jez1s Kristus výslovně pra
vil: „Nikdo nemůže sloužiti dvěma
pánům, nebot buď bude jednoho ne
náviděti a druhého milovati aneb se
jednoho přidrží a druhým bude opo
vrhovati.“ (Mt. 6, 24.) Bůh nenávidí
všechnu polovičatost, nerozhodnost,
nechce rozděleného srdce, ale chce
mít srdce celé. Sv. Jan Zlatoústý po
pisuje těmito slovy podobnou neroz
hodnost a polovičatost: „Nečiniti dob
rého, znamená činiti zlé. s_lužebník ne
krade, neOpíjí se, není svéhlavý, ale
celý den stojí nečinně, nehne rukou,
pochválíš ho? Nechce-li tvá ruka nic
učiniti pro ostatní údy těla, je lcnošná
a zasluhuje, aby byla utata a na oheň
uvržena. Bůh nás proto stvořil, aby
chom pracovali, práce je naším údě
lem, kdo nepracuje, nevyplňuje účelu,
pro který je stvořen. Nutno opovrho
vati leností, nebot snižuje nás pod ně—
mou tvář, pod pilného neúnavně čin
ného mravence a podobně neustále
činnou včeličku. Kdo nepracuje, není
hoden býti. živ, proto praví sv. Ba
silius: „Lenost je kořenem a pra
menem mnohých hříchů.

Jistý spisovatel Vypravuje tuto udá
lost. Jakýsi cizinec měl zvyk, že chodil
v osadách, do nichž zavítal na hřbitov
& prohlížel si tam pomníky na hro
bech.

Jednou přišel kamsi a četl na
hrobě tento nápis: „Muž, který je tu
pochován, dočkal"se věku devadesáti

let, žil však toliko tři léta.“ Cizinec
nemohl porozuměti tomuto podivnému
nápisu, ohlížel se po hrobaři a když ho
našel, ptal se, co znamenají tato po
divná slova? Hrobař vyprávěl: Muž,
který je tam pochován, žil od mládí
příliš světácky, staral se zevšech sil vý
hradně o pozemské věci. Tři leta před
smrtí se vzpamatoval, naučil se znáti
a ctíti Boha, snažil se žíti podle učení
Ježíšova a církve jím založené. Užil
svého bohatství k dobrému, neměl
větší radosti než dobře činiti, snažil
se líbiti se Bohu, o lidi se nestaral, zda
jedná, jak si přejí. Na smrtelné posteli
před svědky vyprávěl: Můj dřívější
život byl naprosto pochybený, byl
jsem pro Boha, pro dobré skutky, pro
bližního mrtev. Od té doby, co jsem
se vzpamatoval ze své netečnosti, ne
věry a obrátil se k Bohu, počal jsem
vlastně teprve žíti, žil jsem tedy to
liko tři leta poctivě, spravedlivě a za
žil jsem nejkrásnější, nejčistší radosti
Poručil, aby mu byl na pomníku jeho
hrobu vytesán tento nápis. Považme,
co je náš život i kdyby byl sebe delší,
srovnáme-li ho s věčnosti. Vyplatí se
proto zde využíti'času a stále praco
vati, méně pro tělo, ale více pro duši,
aby mohla býti věčně šťastně živa.
Jediného je nám potřebí, žíti v milosti
Boží a s ní spolupůsobiti.

Jaká útěcha jest obsažena ve slo
vech: Ještě jest místo! Jak vážné je
to napomenutí pro všechny vlažné,
netečné, liknavé, lenivé, aby snažně
a neustále pečovali o spásu své duše
&vyplnili místo pro něuchované.Kdyby
si tu na světě nikdo nevšímal chu“
dých, utiskovaných, potlačovaných,
v nebi je pro ně uchováno místo, tam
se nepotřebují obávati, že budou od—
mítnuti. Vyplňme tu na světě místo,.
na něž nás postavila Prozřetelnost
Boží! Kdykoliv nás stihne něco nepří
jemného, bolestného, trapného, utě—
šujme se blahou nadějí: V nebi, ve

“svaté církvi, je ještě místo pro nás.
Pracujme, pokud síla stačí, o spáse
své nesmrtelné duše,“ vykonávejme
toto dílo s největší péčí, aby o nikom
z nás neplatil výrok. starozákon
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ního proroka: „Zlo ř e č e n ý, kdo
konádílo Hospodinovo ne
d h al e.“ (Jer. 48, 10.)

Kéž my všichni přináležíme k vyvo

Anna Maria:

SRDCE
Svaté srdce Krista Pána,
Tebe nad Vše miluji,
Tebe ctíti a slaviti,
v celém žití slibuji.

Svaté srdce Krista Pána,
od zlého mne ochraňuj,
v utrpení, ve zlé chvíli,
vždycky při mně, prosím, stůj.

leným Páně, ktěm, kteří se bojijména
Hospodinova, neboť „blaze jim bude“
(Mich. 6, 9.), budou jej viděti tváří
v tvář. Amen.

PÁNĚ
Svaté srdce Krista Pána,
milostí svou naplň hruď,
zlé žádosti v srdci mojim
nikdy, nikdy neprobuď.

Svaté srdce Krista Pána,
útěchy své vždy mi přej,
před nepřáteli Tvé církve
vždy mne, prosím, ostříhej!

Svaté srdce Krista Pána,
posvět srdce, duši mou,
a až jednou zmírat budu,
vem mne v říš svou nadhvězdnou.

Důstojnost člověka.
Napsal ]arolím St. Pavlík.

Kristus se stal za nás poslušným
& ponížil se až k smrti kříže; proto
jej Bůh povýšil a dal mu jméno,
jež je nad všeliké jméno, aby se
ve jménu jeho každé koleno sklánělo
v nebi, na zemi a pod zemí. Tak
píše apoštol národů. Jako Bůh stojí
Ježíš tak vysoko jako Otec; On však
byl i jako člověk nad všeliké rozumné
tvory povýšen & požívá tu ne'větší
moc a slávu v nebi a na zemi. tyři
cátého dne po svém zmrtvýchvstání
vstoupil slavně na nebesa jako vítěz
a triumfátor nad hříchem, smrtí a
peklem. Teď sedí na pravici Boha
Otce & je spoluvladařem stvořeného
světa a soudcem živých i mrtvých.

] nás, křesťanští čtenáři, Bůh po
výšil._a ještě více povýší, když vůli
jeho budeme plniti a-poslušni mu
zůstaneme až do smrti. Vznešenost

Ježíše prvorozeného mezi zemřelými
i z mrtvých vstalými dává nám
příležitost rozjímati o vznešenosti člo
věka. Tato vznešenost je tak veliká,
že si mnohý myslí, že je Bohem
anebo aspoň výronem & částí Boha.
Mnozí římští císařové vyžadovali pro
sebe poctu božskou. Nuže, Bohem
člověk právě není — on tak hluboce
klesl, protože chtěl býti jako Bůh,
ale on je Bohu podobný. On platí
více než zvíře, on platí více než
celý třebas i tak nádherný svět.
Rozjímejme, co člověk je, co má
a co bude; ne za. tím účelem, aby
chom si na tom něco zakládali, ale
abychom důstojnost svoji ocenili &
Bohu za to děkovali.

Coje člověk?Král viditelného světa
a všech nerozumných tvorů. Na více
místech hlásá nám to Písmo svaté.
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Bůh řekl: Učiňme člověka k obrazu
& podobenství svému; nechť vládne
nad rybami v moři a nad ptáky
nebeskými, nad zvířaty a nad celou
zemí. Bůh požehnal prvním lidem
a řekl: Rostež a množte se & naplňte
zemi &učiňte si ji poddanou. V Knize
moudrosti čteme: V moudrosti své,
() Bože, jsi určil, aby člověk vládl
nad tvory. A v knize Sirachově:
Bůh mu dal moc nade vším, co je
na zemi.

Žasneme nad velkolepými vynálezy,
jež lidé učinili, obzvláště v posledních
letech. Člověk pátrá dalekohledem po
hvězdách nebeských, Spektrem sezná
vá jejich složení, paprsky Róntgeno
vými vnitro člověka, mikroskopem
ty nejmenší živočichy, jichž celý mi
lion vejde se do jedné kapky; on
poutá blesk, mluví a píše do velké
vzdálenosti i bez drátu, jenom vzdu
chem, zachycuje v gramofoně zpěv
a hudbu, lítá jako pták povětřím,
podrobuje si síly přírodní. Tuto schop
nost, tuto moc obdržel od Pána
Boha. Už David zvolal: Co je člověk,
že pamatuješ na něho? Jenom o málo
menším andělů učinil jsi jej, slávou
a ctí korunoval a ustanovil nad dílem
rukou svých.

Už svým tělem vyniká člověk nad
všecka zvířata. Jeho složení je pra
vým dílem zázračným. Člověk chodí
zpříma, má nejenom nohy k chodění,
ale i ruce k pracování,-má všechno,
čeho potřebuje ke svému živobytí;
on může i mluviti. Ovšem má s tělesné
stránky mnohé věci společně se zví—
řaty; nemůže .se však říci, že by
bylo tělo jeho tělu zvířecímu podobné,
jako kdyby zvíře více platilo než
člověk, nýbrž naopak: tělo zvířecí
je tělu lidskému více méně podobne.

Člověk má však i nesmrtelnou
bohopodobnou duši; má rozum, má
svobodnou vůli, a to jej povznáší
nad všemi nerozumnými tvory. On
se může svými silami duševními po
vznésti až k Bohu; nejenom smyslné,
ale i nadsmyslné a nadpřirozené, věci
může pochopiti a vystihnouti; on
se může modliti a Boha chváliti.

Je-li tak člověk nad všemi zvířaty
povznesen, není-liž to hanba, když
se pod zvířata snižuje a žádosti těla
způsobem nespořádaným uspokojuje,
když se oddává opilství a smilství?
Bůh jej učinil králem přírody, a
člověk se snižuje za jejího otroka.
Člověk, praví žalmista, když byl ve
cti, nepochopil toho; učinil se rovným
nerozumným zvířatům.

Druzí zas padají do Opačné chyby,
vyvyšujíce se nezřízeným způsobem;
jsou velmi pyšní, moc si na sobě
zakládají; jsou pyšní na své vědo
mosti a umělecké schopnosti, na své
vynálezy a vymoženosti, myslíce zrov
na, že jsou bohové. Monisté popírají
Boha nebeského, uznávajíce jenom
boha pozemského; oni praví, že ves
mír a příroda celá je božskou bytostí,
a každý tvor, jenž žije, jenom pro
jevem a vývinem té bytostí navenek
a „důkazem, že žije. Před takovou
pýchou, před takovým bludem třeba
se míti na pozoru. Takové lidi, kteří
Pánu Bohu cti upírají, pokoří on
až do pekla. On pravil: Cti mé nedám
žádnému! Slyš, Israeli, já jsem Hospo—
din, Bůh tvůj; kromě mne není Boha.

Pozorujme a uvažujme dále, co
je člověk, a žasněme nad dobrotou
Boha milostivého, jenž jej tak vy
výšil. Člověk je dítkem nebeského
Otce. Bůh je otcem všech lidí,-protože
je stvořil a otcovsky o ně pečuje.
Zdaliž není otcem tvým, jenž tě
učinil a stvořil? táže se Mojžíš ve
svém chvalozpěvu. Ježíš učil nás se
k Bohu modliti: Otče náš, jenž jsi
na nebesích. Člověk pokřtěný, po.
svěcující milostí ozdobený, je ještě
více dítkem Božím. Všem, kteří ho
přijali, dal moc státi se dítkami Boží
mi, oněm totiž, co jsou z Boha zrození.
Jaká to hodnost, jaká čest, jaké
vyznamenání, býti dítkem Božím!

Dcera krále Ludvíka XV. zasypala
jednoho dne svoji komornou před
hůzkami. Tato odvětila ve vší skrom
nosti, že předhůzky ty jsou zcela
nespravedlivé. Rozhorlena, že se jí
odpíralo, řekla pyšná princezna: Ne
víte, že jsem dcerou královou? A já
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jsem i dítkem Božím, řekla komorná.
Hluboko a nepomíjitelně vtiskla se
odpověď ta princezně do srdce. Nc
mohla se již Zprostiti té myšlenky:
Je ještě něco lepšího, vznešenějšího,
než býti dcerou královskou, a to jest:
býti dítkem Božím. Proto odložila
titul dcery královské a stala se chu
dou a poslušnou dcerou svaté Teresie
jako karmelitka, tak aby se stala
& zůstala úplně dítkem Božím.

Člověk je dále bratrem Ježíše Krista.
Jak svatý Pavel praví, přijal Syn
Boží na sebe způsobu služebníka a
stal se lidem rovným. Přijal naše
tělo, naši krev, naši přirozenost, naši
slabost, kromě hříchu, a tím se stal
jedním z nás, naším bratrem. Musil
se ve všem bratřím svým státi po
dobným, _píše apoštol židům. On
sám nazývá lidi svými bratry. Co
jste učinili nejmenšímu z bratří mých,
mně jste učinili, řekne o soudném
dni k spravedlivým. Jaká to pro
nás čest!

Člověk je i chrámem Ducha svatého.
Zdaliž víte, táže se apoštol Páně,
že jste chrámem Božím a že Duch
svatý bydlí ve vás? Zdaliž nevíte,
žc údy vaše jsou chrámem Ducha
svatého, jenž ve vás bytuje? Vy jste
chrámem Boha živého, jak Bůh praví:
chci bydliti uprostřed nich. Ctihodnou
je kaple, kde Pán Bůh jen v obraze
je znázorněn, daleko ctihodnějším ko
stel, v němž Bůh sám bydlí; takovým
svatostánkem, takovou svatyní, ale
živou, je člověk.

O, jak velkou příčinu máme Pánu
Bohu děkovati, že nás tak povýšil
& vyznamenal. Jak mocná to po
hnutka, abychom se hodnými učinili
uděleného vyznamenání. Buďme dob
rými a poslušnými dítkami Otce ne
beského, žijme tak, abychom dělali

čest našemu bratru Ježíši Kristu,
aby se za nás nemusil styděti; žijme
zbožně &svaté, bez hříchu smrtelného,
abychom byli hodným chrámem Du
cha svatého.

Člověk je i opatrovancem svatých
andělů. Svatý Pavel píše: Zdaliž ne
jsou andělé sloužícími duchy, vyslaní
k službě pro ty, kteří mají děditi
věcnou blaženost? Andělům svým při
kázal o tobě, aby tě opatrovali na
všech cestách tvých. Andělé se tedy
vznáší kolem člověka, andělé jej vodí,
andělé mu slouží, andělé jej opatřují.
Viz, ó křesťané, kolik platíš u Boha,
že máš anděly ke své oChranč. Kéž
bychom nikdy hříchem smrtelným
anděla strážného nezarmoutili!

Uvažujme konečně, čím člověk bude
jednou později, pakli Bohu zůstane
věrným. Bude jednou dědicem věčné
ho života a občanem nebeským. Já
jsem vzkříšení & život; kdo věří
ve mne, bude žíti. Otče, chci, aby
kde já jsem, iti byli, které jsi mi
dal, aby viděli slávu mou. Já jsem
vám připravil království, jakž je mně
Otec připravil. Jak ůtěchyplnými jsou
výroky tyto pro nás! Svatý Pavel
též nás těší: Víte, že od Pána dědictví
za mzdu obdržíte. Hle, jak krásnou
má člověk vyhlídku do budoucnosti!
Skončil-li šťastně pozemský boj, zavolá
jej Pán Bůh, aby se uvázal ve své
dědictví a přijal z jeho ruky nepomí
jející korunu, brána nebeská se mu
otevře, jako se otevřela milému Spa
siteli, & on uváže se v držení králov
ství, jež mu Ježíš připravil, a kralovati
bude s Kristem na věky. Jenom jedno
žádá Bůh od nás, abychom mu věr
nost zachovali a v dobrém vytrvali;
neboť praví: Buď věrným až do
smrti a dám ti korunu života. Kdo
vyt'rvá až do konce, ten bude spasen!
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Rád Trz'nítářů.
jarolím St. Pavlík.

Slavnost Nejsvětější Trojice náleží
k velikým svátkům; mnohé kostely
jsou jí zasvěceny. Olíicium svaté Tro
jice patří k nejkrásnějším v kněžských
hodinkách; škoda, že nic z toho ne
stojí v modlitebníchknihách. Veleb
nými antifonami oslavuje církev troj
jediného Boha: Chvála a ustavičn'á
čest buď vzdávána Bohu Otci a Synu
i zároveň Duchu svatému po všechny
časy. Chvalořečena buď svatá a neroz
dílná Trojice, která všechno stvořila
a všechno řídí, teď a každý čas a po
všechny věky. Tebe, Boha Otce ne
zrozeného,tebe, Syna jednorozeného,
tebe utěšitele Ducha svatého, svatou
_a nerozdílnou Trojici, celým srdcem
& ústy vyznáváme, chválíme a vele
bíme; tobě bud' sláva po věky. Tys
naše naděje, naše spása, naše čest,
vysvoboď nás, zachraň nás, oživ nás,
6 přeblažená Trojice!

Úctě nejsvětější Trojice je však
nejenom první neděle po svatém Du
chu, nýbrž každá neděle věnována;
proto se zpívá v neděli (vyjma zvláštní
časy jako postní a velikonoční) pre

počalo stvoření světa stvořením světla.
Bůh Otec stvořil svět, on však jej stvo
řil skrze Syna—,jakžto stojí v evangeliu
sv. Jana a vykrášlil jej skrze Ducha
svatého. A Duch Hospodinův vznášel
se nad vodami. V neděli dělají se výlety
do pěkné Boží přírody,“ tu je příleži
tost obdivovati Boží moc a moudrost
a jej velebiti. On stvořil světlo. Je
dvojí světlo: přirozené a nadpřirozené.
Přirozené světlo svítí každý den, „a to
všem lidem, ale nikoli nadpřirozené
světlo náboženské pravdy; většina
lidí strádá dosud ve tmách pohanství.
ó kéž by jim vzešlo Božské slunce;
Kéž by přijali víru v nejsvětější Tro
jici a se jí klanělí.

Pod mocí pohanů a mohamedánů
——tito poslední nevěří v druhou a třetí
Božskou Osobu _ nacházeli se dříve

a částečně nacházejí se dosud ubozí
otroci; jejich počet je nemalý. Kato
lická církev vždy měla soustrast s nimi.
Ke konci 12. století sdružilo se více
zbožných mužů a pojalo úmysl, za
ložiti řád, jehož nejhlavnějším účelem
by bylo, zajaté křesťany z otroctví
vysvobozovati sbíráním výkupného,
postavením se na místo zajatce a vše
likým jiným vhodným způsobem. Byli
to hlavně svatý Jan z Máty a svatý
Felix Valesius. Dali svému podniku
jméno: "V'
k tomu dalo sv. Janu zjevení, jež měl
při svých prvotinách. Viděl anděla,
bíle oblečeného, na prsou kříž z čer
vené a modré látky na oděv přišitý,
kterak ruce své rozpínal nade dvěma
zajatci, z nichž byl jeden křesťan,
druhý mohamedán. Tento zjev měl
i později papež Inocenc _III., proto
potvrdil nově založený řád, řád Tri
nitářů.

Zajatí a otroci jsou dosud, hlavně
v Africe, kde obchodníci s otroky ko
nají na ně hony. Je to dobrý skutek,
přispějeme-li něco k jejich osvobození
modlitbou a almužnou; tato poslední
sbírá se na Tři Krále. Tím se zavděči
me Bohu Otci, jenž nás skrze Syna
svého spolupůsobením DuCha sva
tého z otroctví ďáblova vysvobodil
a důstojnost a hodnost svobodného
dítka Božího, kterou Adam pozbyl,
v nás obnovil.

A vůbec všichni pohané patří k za
jatcům. Dábel je drží v zajetí a oni
budou i v pekle jeho zajatci, neodlo
ží-li svých pohanských neřestí. Při
spějme, aby se obrátili, podporujíce
misie. Je to bohulibý skutek. Bůh
Otec jej bohatě odmění, protože jsme
mu nové dítky přivedli. Bůh Syn,
protože jeho krev—zaty duše nebyla
prolita nadarmo a Bůh Duch svatý, ,
jenž by rád milést svou co možná nej
více lidem uštědřil. A andělé se budou
radovati, uzří-li svěřence své zachrá
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něny a svatí v nebi, protože jsme je
jich počet rozmnožili.

Kristus Pán poručil svým apošto
lům a jejich nástupcům, aby šli do ce
lého světa, učili, křtili a pokřtěné
k zachovávání přikázání jeho nabá
dali—.A co my máme činiti, kteří ne
můžeme jíti k pohanům? Misionářům
pomáhati, za ně se modliti, je podpo
rovati, aby s výsledkem mohli vy
plniti svou úlohu. Nechť zavzní chvála
Nejsvětější Trojice v pohanských ze
mích a nechťse uskuteční ty dvě prosby
v Otčenáši: Posvěť se jméno tvé,přijď
království tvé! _

K zajatcům, které by záhodno bylo
vysvoboditi,náležíi bludaři a rozkol—
níci: k nim patří ty různé sekty pro
testantské a nesjednocená východní
církev. Oni jsou sice k ř e s t a n é
a věří v Nejsvětější Trojici, ale ne
věří to pravé. Jakž se zajatec musí
spokojiti s onou stravou, kterou mu
dá dohližitel, i kdyby byla nevím jak
nechutná a nezáživná; rovněž tak musí
se naši odloučení spolukřest'ané spo
kojiti s onou duchovní stravou, jaká
jim bývá od jejich kazatelů předkládá
na. Ach,jak špatná je často tato strava!
Pokažená strava, pokažené evangeli
lium, plné bludů. Předsudky proti
katolické církvi je drží v zajetí, pýcha,
pohodlný život, nechut. ke kajícím
skutkům &tak mnohý jiný málo šle
chetný ohled, nenechají je vrátiti se
na pravou cestu. Co máme činiti? Za
jejich obrácení se modliti a jim dobrý
příklad dávati, aby sevrátili do ovčince
Kristova a přesvatou Trojici pravým
způsobem uctívali.

Národ Gotů, kteří žili v čase stě
hování národů, byl oddán arianskému
bludu; později stal se katolickým. Na
památku toho slaví se ve Španělsku
8. května svátek ke cti Nejsvětější
Trojice, jako děkovná slavnost za

obrácení Gotů, jež se stalo za krále
Rekareda.

K zajatcům patří dále hříšníci ze
zvyku. Náruživost drží je v zajetí,
jsou otroci ďáblovi, pro nečistotu, ne
střídmost, lakotu. Zarmucují Boha
Otce, který je stvořil, Boha Syna,
kterého znovu ukřižují, Boha Ducha
svatého, jehož milostí povrhují. Jak
ty máme vysvoboditi? Bratrským na
pomenutím & modlidbou za obrácení
hříšníků, zvláště k přečistému Srdci
Panny Marie. Blaze tomu, komu se
podaří hříšníka obrátiti! Svatý apoštol
Jakub píše: Kdo hříšníka s cesty blud
né zpět přivede, ten zachrání duši jeho
& přikryje množství hříchů svých.

Ještě je jedna odrůda zajatců, kte
rou máme vykoupiti: to jsou duše
v očistci. Jejich vězením je očistec,
místo bolestí. O jak touží spatřiti Nej
světější Trojici v její slávě a velebě.
To je jejich nejsvětší bolestí, že jsou
odloučeny od Boha. Každý ví, jak -—je
můžeme vysvoboditi: obětí mše sv.,
postem a almužnou, modlitbou, od
pustky. Mysleme často na duše v očist
ci, navštivme častěji hřbitov a po
modleme se tam: vysvobozené duše
budou se za nás přimlouvati u Nejsvě
tější Trojice.

Ti, kdo nosí škapulíř, patří též
k řádu Nejsvětější Trojice, ač ne tak
jako oni, kteří skládají sliby a žijí
v klášteře. Nejvrchnější škapulíř je
bílý s červenomodrým křížem. Na
pomíná nás, abychom chodili v bílém
šatě nevinnosti, abychom toužili po
modrém nebi a šli po cestě křížové,
od krve červené, která k nebi vede.
Účel řádu máme tím způsobem vy
plniti, že budeme zajatce vysvobo
zovati, otroky, nevěřící, bloudící,
hříšníky a duše v očistci a uctívati
Nejsvětější Trojici. Jí budiž čest, chvá
la a sláva po všechny věky věků.

___—___...—
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K dějinám zasvěcení se rodiny božskému
Srdci.

V. Wírsig T. ].

Člověku je vrozena láska k vlasti
a k svému rodišti. I když je vzdálen
od své vlasti, rád na ni myslí, rád o ni
slyší, těší ho, setká-li se s některým
krajanem a má účastenství na jejím
osudu. Zajímá ho zpráva o vzniku,
o rozšíření, o přátelích a nepřátelích
a vůbec o dějinách své vlasti. Tato
láska doprovází člověka až do hrobu.

Ještě dokonalejší láska má se v je
ho srdci ozývati, neboť je tak šťasten,
že se stal občanem ještě jiné říše. Tato
říše má větší objem, než kterákoli
pozemská vlast. Je rozšířena po všech
dílech země. Členů jí celkem neubývá,
nýbrž přibývá. Má sice nepřátele, ale
nezahyne, ježto bude trvati až do

konce světa: „Říše jeho nebude kon-“V čele této říše je král nejmocnější
aenejmoudřejší, jenž má všechny pod
dané a má srdce nejšlechetnější. TenLo
král je Kristus Pán. Dějiny této říše
jsou slavné. Přežila sice boje veliké,
měla mocné nepřátele, ale i ncjurput
nější nepřátelé, jako římský císař Ju
lian, musili uznati: Králi věčný, Tys
zvítězil. Kdo je dobrým členem této
tak slavné říše, je to katolická církev,
zajímá se o její osud, rád slyší o jejím
rozšíření, o bojích a vítězstvích. Ovšem
část poddaných nejevila vzdy upřím
nou lásku k nejšlechetnějšímu Králi.
Mnozí se odvrátili od říše Kristovy
a nechtěli uznati sv. Otce za náměstka
Krista, věčného Krále. Aby Kristus
Pán své poddané přitáhl k sobě, zjevil
své horlivé a pokorné služebníci, sv.
Markétě MariiAlacoque svénejlaska
vějši Srdce a přikázal'jí, aby rozši
řovala jeho úctu. Ona namítala, že
není schopna k tak velikému dílu,
ale Kristus Pán přislíbil jí svou pomoc.
Zároveň poukázal na P. de la Colom
biére z Tovaryšstva Ježíšova, jenž
jí měl býti rádcem a pomocníkem.
P. de la Colombiére hleděl všemožně

rozšiřovati ve Francii a Anglii úctu
k božskému Srdci. 1 dva jiní zpověd
nici sv. Markéty Marie Alacoque P.
CroisetT. J. aP. Rolin praeovalio roz
šíření úcty k božskému Srdci. P. Croi
set vydal r. 1689dílo: Úcta kbožskému
Srdci. Ve zjeveních vyslovil Kristus
Pán přání, aby zvláště řád Navštívení
P. Marie, k němuž náležela sv. Mar
kéta Marie Alacoque a Tovaryšstvo
Ježíšovo rozšiřovalo úctu k Božskěmu
Srdci. _

Sv. Markéta Marie Alacoque jasně
poznávala, že praktický kon lásky ke
Kristu Pánu pozůstává v úplném
zasvěcení se božskému Srdci. Proto
zasvětila sebe a svou klášterní rodinu.
na svuj svátek, 20. července r. 1685
božskému Srdci.

Aby pobožnost k božskému Srdci
& tím také zasvěcení rodin mohly se
veřejně konati, potřebovaly schvá
leni sv. Stolice. Brzo po zjevení se
Krista Pána sv. Markétě Marii Alaco
que obrátili se králové, knížata, bisku
pové, řeholní řádové, mezi nimi sestry
Navštívení P. Marie na sv. Stolicí, aby
povolila svátek, hodinky a zvláštní
mši sv. ke cti božského Srdce. Mezi.
biskupy žádal o to zvlášť Jindřich
Belsunce, biskup Marseilleský, jenž
byl zasvětil svou diecesi božskému
Srdci z vděčnosti, že byla osvobozena
od moru. P. Gallifet sestavil r. 1726
na papeže Benedikta XIII.-zvláštní
spis o úctě božského Srdce, kterým
podporoval tuto žádost.

Avšak povstali také protivníci této
pobožnosti, zvlášt' Jansenisté, Jose
finisté &také někteří katolíci a vytý
kali, že se ctitelé božského Srdce kla
nějí pouhému tělesnému srdci, jakobv
srdce Kristovo nebylo spojeno s duší
a božstvím Krista Pána. I pokuty
a tresty byly ustanovený od světské
moci, na př.P. Hellovi T. J., zaměstna
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.nému na hvězdárně ve Vídni a kanov
níku Fastovi, jenž rozšiřoval spisy
—ouctívání božského Srdce. Tak se
stalo, že jenom částečně bylo vyho
věno prosbě tolika žadatelů o povolení
svátku božského Srdce. Sv. Stolice
(dlouho & bedlivě všechno zkoumá,
než nějakou pobožnost schválí.

Ale přes všechen odpor rozšiřovala
;se úcta k božskému Srdci vždy víc
a více. R. 1856 ustanovil Pius IX.
svátek, mši sv. a hodinky ke cti božské
ho Srdce pro celou sv. církev a sice na
pátek po oktávě Božího Těla.

P. Ramiěre *) T. J. založil Apo
štolát modlitby, který je úzce Spojen
s úctou božského Srdce. Jeho snaha
směřovala k tomu, aby celá lidská
společnost byla zasvěcena božskému
:Srdci. Proto dokazoval ve francouz
ském časopise b_. Srdce z roku 1861,
1862, pak ve spise „Říše božského
Srdce“ a také později, že Kristus Pán
_je králem celé lidské společnosti a
všech jednotlivých Společností a že
chce vládnouti nad nimi ne mocí,
nýbrž láskou. Aby připravil tuto říši
božského Srdce,uveřejnil ve francouz
ském časopise v září 1870 článek 0 za
svěcení se rodin, farností a s olků
rozličného druhu. Události v ímě,
obléhání a nové poměry překážely
tehdy provedení toho úmyslu.

R. 1875 vynasnažil se P. Ramiěre
přiměti biskupy k tomu, aby podali
“papeži Piu IX. žádost o povolení za
svěcení se celé katolické církve bož
skému Srdci. Žádost byla podána od
.534 bi—kupů.

Sv. Otec přijal prosbu velmi blaho
sklonně, ustanovil zasvěcení a udělil
P. Ramiěrovi zvláštní výsadu, že
měl ve jménu sv. Otce rozhodnutí
sděliti všem biskupům celého světa.
'.Pius IX. se' vyslovil, že nikdo jiný ne
může lépe vyložiti důležitost zasvě
cení než P. Ramiere, jenž k tomu dal
podnět. P. Ramiěre ohlásil pak za
svěcení v dopise ze dne 25._dubna,
který poslal biskupům celého světa,

*) Manuel De'La. Consécration par le R. P.
Joseph Calot, S. J.

vyložil smysl a užitky zasvěcení a vy
bízel horlitele a horlitelky Apošto
látu modlitby k spolupráci, by za
svěcení mělo stálé účinky. Ve spojení
s náměstkem Krista Pána, jenž je
diný mohl zasvětiti celou sv. církev
Srdci Páně, měli biskupové zasvětiti
své diecése, představení své komunity,
faráři své farnost-i, hlavy rodin své
rodiny.

Několik roků později r. 1882 vydal
P. Ramiěre nové provolání jenom
pro rodiny a vybízel je k tomu, aby
se zasvěcovaly zvlášť a sice slavně.
Učinek provolání byl veliký; jenom
v městě Marseille zasvětilo se od r.
1882—1886 10 tisíc rodin božskému
Srdci.

Roku 1889 byla stoletá památka
zlověstné francouzské revoluce. Vrchní
ředitelství Apoštolátu modlitby v Tou
louse vydalo naléhavé provolání k ce
lému světu, aby se zasvětily všechny
katolické rodiny božskému Srdci.
V provolání se zminilo, že'zasvěcení
„semůže vykonati doma hlavou rodiny
aneb v kostele ve jménu hlavy rodiny.
Aby užitek zasvěcení byl trvanlivější,
deporučovalo prohlášení, aby se za'
svěcení obnovovalo první pátek kaž
dého měsíce a aby obraz Srdce Páně
v příbytku se uctíval. Provolání mělo
takový účinek, že se zasvětilo jenom
ve Francii přes milion rodin božskému
Srdci, jak dokazuje Zlatá Kniha, ve
které jsou zapsána jména zasvěcených.
Zlatá Kniha se uschovává v Paray-le
Monial v pokoji sv. Markéty Marie
Alacoque, který byl proměněn v kapli.
Ve Francii zasvětilo se přes milion
rodin božskému Srdci, na celém světě
přes 2 miliony. Na vrchní ředitelství
byla poslána jména rodin z celého
světa,- které se zasvětily: z Anglie,
Argentinie, Rakouska, Australie, Al
žíru, Německa, Brasilie, Belgie, Ka
nady, Číny, Egypta, Španělska, Ho
landska, Irska, Italie, Polska, Portu
galska, Turecka.

Vrchní ředitelství Apoštolátu mod
litby snažilo se i po roce 1890 stále
rozšiřovati'zasvěcení se rodin božské
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mu Srdci. O tom svědčí nová vydání
zásvětné modlitby, jež byla stále, žá
dána i veliká korespondence o této
pobožnosti s rodinami.

Rodiny i jednotlivci obraceli se s dů
věrou k božskému Srdci. Kristus Pán
sám byl prohlásil, že úcta k božskému
Srdci je milostí uschovanou pro po
slední dny, tedy i pro naši dobu.

Kéž najde božské Srdce i v našich.
zemích mnoho horlitelů & horlitelek,.
kteří by pracovali pro rozšiřování;
zasvěcení se rodin božskému Srdci..
Hojnost milostí by se do rodin prýštila z božského Srdce a za—
vládl by v nich mír, který jim na—
mnoze schází. '

Anna Maria:

OBĚT MŠE SVA TÉ.

Každý den se v chrámu Páně
sloužívá mše svatá,
při ní duše lidská bývá
Bohem zaujatá.

Př'i Gloria, epištole
i obětování, '
s prosbou vřelou duše lidská
ke Kristu se sklání.

A pak u pozdvihování
vroucně rety prosí,
ať nás milost Krista Pána
celým žitím rosí.

Při svatém pak přijímání
přijat tělo Páně,
bývá duši naši Štěstí,
blaho svrchované.

Každý den se v chrámu Páně
sloužívá mše svatá,
kdo má srdce plné bolu,
ten tam na ni chvátá.

Milost Boží srdce plní
i uštvanou duši,
proto spěšte na mši svatou,
nebuďte k ní hluší. -—

Obrázky z katolických misií.
Podává Maxmilian Weinberger.

Světlé obrázky z Číny.
Píše misijní lékař Dr. Fr. Drexlcr.

Metlou lidu, postrachem všech kup
ců a pocestných, brzdou všeho pro
vozu, největší a nenasytnou pijavicí
na těle čínského lidu, spolučástí zá
konitých i nezákonitých lupičů, pří
činou nezměrné bídy je čínská solda
.teska. Je opravdu těžko říci, je-li na
ni něco dobrého. Jestliže nyní Čína.
vojáky se hemží, lze si učiniti obraz o
hospodářské a sociální bídě této ob
rovské říše. Tím se také vysvětluje, že
vojenský stav je ze všech nejrozkři
čenější.

Nuže, příslušníky tohoto vykřiče-
ného stavu získati pro křesťanství, to
jest pro misionáře na první pohled“
věcí nejen nadmíru obtížnou, ale i ve
mnohých případech docela nemožnou..
A přece není misijní-práce v této pří-
čině beznadějná, ano potkává se tu.
a tam s dobrým výsledkem. Výbor-'
nými pomocníky misionářů v této
věci jsou nemocnice & misijní lékaři..
Často přichází do naší .nemocnice
v Tsiachovu vojáci ranění i jinak ne-
mocní. Jsou to obyčejně lidé z cizích
provincií, kteří byli se svými pluky
na sta kilometrů přechodili, až je ko—
nečně nepřátelská koule ranila, aneboa
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nemoc nějaká schvátila. Léčení čín
ským lékařem ránu nebo nemoc pře
často ještě zhorší a tak se stává ne
mocnice a misijní lékař jejich posled
ním útočištěm.

Léčení těchto raněných nebo ne
mocných vojáků bývá světhu strán
kou misijní činnosti. Jejich pobyt
v nemocnici bývá pravidelně delší a
když se byli uzdravili bývají z vojska
vyloučeni a dostávají pak nějakou
menší veřejnouslužbu, která jim v ko

.nání křesťanských povinností nepře
káží v případě, jestliže se stali kře
sťany. A mnozí skutečně se křesťany
stávají. Takové případy jsou nejen
dosti časté, ale i zajímavé. Proto o
některých obšírněji se zmíním.

Velmi často trvá to 8—10dní ivíce,
prve nežli raněného nebo nemocného
na nosítkách k nemocnici donesou.
Můj první pohled padne zpravidla na
obličej nového pacienta, abych zjistil
způsob a povahu nemoci. Pravidlem
jest, že ubožáci přicházejí s vysokou
horečkou a v bídném stavu a je vůbec
s podivem, že jich cestou málo jenom
umírá.

Jednou za krásného letního odpo
ledne jedu na koni sousední osadou,

_která asi 20 km od Tsinchova je vzdá
lena. Tu vidím, jak nosiči nesou na
nosítkách raněného vojáka. ,;Aha,“
myslím sobě, „to je asi také jeden
z těch nedobrýchl“ Když však raně
ného do naší nemocnice přinesli a já
k léčení jeho nohy jsem přikročil,
změnil jsem své špatné mínění o něm
a byl jsem nucen ho politovati. Asi
před osmi týhodny byl v jedné bitce
poraněn a ponejprv a naposled ob
vázán.

Když byl dlouhý čas děsné bo
lesti snášel, podařilo se mu dostati
se k nám do Tsinchova. Když jsem
obvaz odstranil, objevilo se v ráně
velké množství červů a vyčníval z ní
asi 10 cm dlouhý kus holenní kosti.
Spoléhaje na čínskou houževnatost,
dal jsem se do léčení. A hle, k velké
naší radosti byl raněný za několik
neděl úplně zdráv.

Nemocný byl velmi povděčen, že
byl u nás přijat a ošetřován a během
času zajímal se velmi o náboženství
křesťanské. Vyznaje se ve čtení a
psaní vyžádal si katechismus & pilně
v něm četl. Ke konci léčby dospěly
jeho vědomosti tak daleko, že jej
mohl misionář pokřtíti. Několik neděl
po svém propuštění z nemocnice po
slal nám ze svého domova Honanu
srdečně psaný list děkovný & za ná
sledujících měsíců obdrželi jsme od
něho dopisy další, ve kterých nikdy
neOpomcnul nás svou vděčností uji—
stiti.

Podobný ubožák jako předešlý při
šel k nám o několik neděl později.
Jeho stav byl ješte horší, nežli jeho
předchůdce a vůbec se pochybovalo
o jeho uzdravení. Ale Číňané vydrží
často víc, nežli bychom se nadáli. Mu
sila mu býti odejmuta noha, ale potom
se pozdravil nápadně rychle. Ježto se
na .vojnu vrátiti nemóhl, hledal si
nějakou službu. Na katolickou víru
však, kterou byl za svého pobytu
v nemocnici poznal, nezapomněl, ač
koliv ještě pokřtěn býti nemohl. Má
k nám dobrých 20 kilometrů, ale nic
méně přijíždívá k nám na svém oslu
na nedělní služby Boží. Stalo se ovšem

'nejednou, že nemaje kalendáře místo
v neděli přišel o den později anebo
_i o den dříve. Doba jeho pokřtění
není daleka.

Jiný případ. Před vraty stojí no
sítka a na nich leží raněný voják.
Ve vojenském kabátě vězí vyhublý,
horečkou se třesoucí výrostek s pro
střelenými plícemi. Vykašlává krvavý,
hnisavý hlen. Jak se radoval ubožák,
když konečně po 8—10denní cestě
přes hory v nemocnici ležel na lůžku!
Klidně a spokojeně podroboval se
přesně všem lékařským pokynům.
Jednou večer viděl jsem v jeho svět
nici světlo. Nepozorovaně nahlédl jsem
d0vnitř a viděl jsem, jak zatím co
ostatní spali, při kousku svíčky 3 vel
kou horlivostí učil se katechismu.
Netrvalo to dlouho, raněný činil totéž
před ostatními nemocnými a že měl
dobré vlohy, činil rychle velké po
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kroky. Domorodý čínský kněz do
učoval jej ještě nějaký čas a brzy
mohl na vlastní žádost býti pokřtěn
i přijati svátost sv. biřmování. Byl
bych rád statného mladíka v nemoc
nici podržel jako sluhu nebo ošetřo
vatele, ale on toužil po svém domově
v Honanu, kde bydlí jeho rodiče a
kde také mnoho křesťanů žije.

Není tomu dávno, obdržel jsem
z Lanchova, hlavního to města pro
vincie Kansu, čínský dopis. Byl psán
tamějším nářečím a proto mi při jeho
překladu musil býti nápomocen náš
čínský kněz. Pisatel dopisu byl voják,
jenž před několika týhodny odtud
byl propuštěn a s vojínem, o němž
shora byla řeč, se učil katechismu.
Poněvadž byl méně nadán, nežli onen
a proto v učení byl pozadu, nemohl
ještě býti pokřtěn. Mimo to musil se
na rozkaz vojenského lékaře vrátiti
k svému vojenskému oddílu. Odtud
psal mi zmíněný dopis, který zní ná
sledovně:

„Slovutný, milý pane, bohatý na
velikost a slávu! Kéž by tvé štěstí ne
přetržitě rostlo! Všecko okolo tebe
zvěstuje tvou slávu a tvou nezměrnou
Výsost. To ti praví Džu ven tsá.
(Jméno pisatele) Buďtež tobě díky,
ty ve štěstí narozený a nejvýš sta
rostlivý. V církvi nalezl jsem radost,

Různé
Papežským delegátem pro me z inárodní eucharistický kon
res v Sidney byl jmenován
ardinál C e r e t t i, který odjede

do Sidney s celou delegací. Podle nej
novější statistiky je v Australii ka
tolíků 1,155.469, na Novém Zélandě
164.577. EpiskOpát čítá 7 arcibiskupů,
17 biskupů, 11 apoštolských vikářů
& 1779 kněží. Ve školách vyučovalo
9604 sester a 913 frátrů.

Domorodý klerus () Oceánii. Dle mi
sionářských zpráv P. Duboira G. M.
2 Oceánie, maji misijní staniCe v Ton
gu, Valisu a Futuně 8 domorodých

kdežto jsem dříve byl vždycky smu
ten. Přišed sem šťastně budu dle tvé
rady věrně se říditi. Přijmi můj po
zdrav, ty nade všecko vznešený! Pln
oddanosti podává ti tento list Džu ven
tsá. Zajímavý to list, není-liž pravda?
V celém svém životě jsem aspoň ta
kového nedostal. Zde vidíme, jak
Číňan píše představenému anebo vel
kému pán'u. Avšak ještě něco z toho
vysvítá: je to šlechetné smýšlení, jaké
i příslušník nejvykřičenějšího stavu
v íně může míti. Na první pohled
by se ovšem člověk domníval, že celý
čínský národ stojí ve zbraních a pro
nic jiného nemá smyslu. Nicméně
mezi touto ohromnou lidovou spou
stou jsou jednotlivci, kteří jsou kře
sťanství přístupní a právě ústav mi
sijních lékařů mnoho k tomu přispívá,
že dochází svého cíle. Na lůžku ne

'mocnice zapomíná raněný nebo ne
mocný na vřavu válečnou & začíná se
zajímati o věci docela jinaké. U Čí
ňana jest tato duševní přeměna tim
snadnější, ježto se už v nové poměry
vžila na staré národní tradice více
méně zapomněl. Slovem, z předešlého
vidno, že vydatnou podporou v mi
sijní činnosti skýtá misionáři lékař
misijní, jenž raněné vojáky léčí a
tak zároveň dříve nežli kněz na jejich
mysl působí.

zprávy.
kněží, 8 seminaristů a 58 preparan
distů. Samoyské ostrovy mají 2 kněze,
12 preparandistů, ostrovy Fidši 1 kně
ze, 1 seminaristu a 24 preparandistů.
Celkem je tedy 11 domorodých kněží,
9 seminaristů & 94 preparandistů.
Zásluhu oyýchovu domorodého kněž
stva má hlavně msgre Bataillons, kte
rý v roce 1842 byl jmenován apoštol
ským vikářem Oceánie, a jemuž se
podařilo založiti na ostrovech Valis
ských v roce 1874 kněžský seminář.

50 let sbíral almužny. Milosrdný
'bratr fráter Victorian, známá
osobnost ve Vídni, byl v únoru t. r.
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“předmětem řídké oslavy. Slavil 50
výročí složení slavných slibů, již po
bohoslužkách v konventním kostele
znovu obnovil do rukou řádového

ropu odhaduje počet dle Catholic Di
rectory 200 mil. Pro Asii a Ameriku
odhaduje počet vyšší než anglický
Catholic Directory. V jižní Americe
počítá 95 mil., pro oba americké konprovinciála P. Cyrona. Fráter Victo
tinenty 127 mil. katolíků.rian obdržel od sv. Otce a generála

Milosrdných bratří blahopřejné pří
pisy. Fráter Victorian vykonával po
celých 50 let funkci sběratele milo
darů pro nemocnici svého kláštera.

Počet katolíků na světě je různými
statistikami udáván různě. Ve Špa
nělském listě „Razon y Fe“ konsta
tuje P. Gil S. J., že počet katolíků na
celém světě činí 345 milionů. Pro EV

Poděkování.

Plníc svůj slib, vzdávám tisíceré díky
Božskému srdci Páně, Neposkvrněné
Panně Marii Lurdské, sv. Josefu, sv.
Antonínu, sv. Teresii od Ježíška a sv.
Gertrudě za uzdravení z těžké choroby.

M. S.

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

na zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti
oltářní po vší zemi bez přestání vzdáváš až do _skonání světa, obětují Tobě
celý dnešní den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem
nejsv. Srdce blahoslavené & neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a my—
šlenky, všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dni
jednou za den, Lev VIII. S. Congr. Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda
brn. 1886 č. 11).

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, na z a—
d'ostěinění za všecky urážky Tvému Srdci činěné jakož
i za katechisty a na všechny úmysly, jež doporučenyjsou 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 &národ náš československý! O sladké
Srdce mého Ježíše, učiň, abých Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní;jedn01i za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

' Siladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odpustků 300 dní. Pius.IX. 852.)
Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás 1(Od—

pustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)
SV. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode', orodujte za nás a za

všecky národy slovanské, “aby v jednotu víry byli
shromážděni, aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř!_

Heslo apoštolské:
Úmysl v červenci 1928:

chráněni byli.
Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.

Čiňme zadost Pánu Ježíši!
Aby studující od nevěry a zkázy mravů

0 B 8 AH:
Zadostiiněnl bož. Srdci Páně a prosba za rozmn ženl katechistů. (Hlavni úmysl.)— Alleluia

(báseň). — Ještě jest misto — Srdce Páně, (báseň). — Důstojnost člověka.— Řád Trint
tářů. — Křest Pána ]ežtše (obrázek.) — K dějinám zasvěcen! se rodiny božskému Srdci
— Obě! mše, sv. (báseň). ——Obrázky ": katolických misii. Ž— Různé zprávy. — Oběto—
vánt denního úmyslu.

Tiskem a svým nákl. vydává Občanská tiskarna, Brno. — Za redakci odpovídá Ludvik Kučka.
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ŠKOLA
BOŽSKÉHO SRD CE PÁNĚ.
ROČNÍKan. BRNO, 1. ČERYENEC 1928. ČÍSLO 7.

ó Srdce Ježíše, fy šípy lásky svojí jen hojně vysilej sem do rodiny svojí, ať sluhů Tvých
' se stráví jimi hruď, Ty Srdce Páně, naší láskou buď!

Rozřešení sOcz'ální otázky v duchu křesf.
Aby studující odnevěrý a zkázymravů chráněni byli.

(Hlavní úmysl.)

Mnoho se mluví a píše o sociální
otázce, o propasti mezi lidmi majet
nými a nemajetnými, mezi prácedárci
a dělníky, mezi občanskou třídou a
proletariátem. V novinách, ve schů
zích, ve spolcích, v přednáškách na
vysokých školách, slovem všude se
mluví, píše a řeší sociální otázka a
přece jsou lidé bezradni a neví si po
moci. Nedaří se jim překlenouti pro
past mezi těma dvěma stranami proti
sobě stojícími & bojujícími na život
a na smrt. A proč se jim práce nedaří?
Proč si neví rady? Neznají pravé cesty
ke smíru. A ti, kteří cestu znají, ne
chtějí po ní kráčeti. Schází jim dobrá
vůle a ještě něco a to je hlavní příčina
nezdaru jejich. Nedbají hlavního při
kázání Kristova: M ilo Va t ib u d e š
Pána Boha svého z celého
srdce svého, zevšiduše své,
zc “vší mysli své. A druhé přikázání:Milovati budeš bliž
ního jako sebe samého. (Mat.
22, 37.) Kdyby právo a zákony, ve
řejný a soukromý život byly pronik
nuty pravou láskou k Bohu a k bliž
nímu, hned by bylo jasněji, lépe na zemi
a sociální otázka by byla šťastně vy
řešena. Než kdo dbá těchto přikázání?
Lid, at bohatý nebo chudobn'ý, od

vrátil se od Boha, obojí zatvrdli srdce
své, naplnění jsou touhou po bohat
ství, jsou plni sobectví, jeden chce
zničit druhého a nenávist roste čím
dál více. Boj se stává vždy krutější.
Bez Pána Boha, bez jeho přikázání
lásky nebude nikdy sociální otázka
vyřešena. Je tedy jediná cesta ku ře
šení této otázky, „n á v r a t k B 0
h n“. Miluj Boha nade všecko a bliž
ního jako sebe samého. Bez Pána
Boha není žádné záchrany ani v soci
álním ani hospodářském životě. Na.
tento prostředek poukazuji papežové
a biskupové ve svých pastýřských li
stech. Již papež Lev XIII ve svém
okružním listě o sociální otázce praví:
Jediná křesťanská víra jest s to, zlu
tomuto odpomoci, z kořene vytrh
nouti.“ Na totéž upozornil papež Bc
nedikt XV., Pius X. a nynější sv. Otec
Pius Xl. těmito slovy: „Protože lidé
od Boha a Ježíše Krista hanebně se
odvrátili, upadli ze svého dřívějšího
štěstí do této prOpa'sti bídy.“ Z téže
příčiny rozpadnou se v pouhé nic
všecky namáhavé pokusy, napraviti
škody způsobené. Je pravda, že se již
mnohé věci napravily, ale je přece
všecko to nepatrné proti velikému zlu
socialnímu. Proto dle napomenutí sv.
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Otce Pia XI. modleme se, aby lid se
vrátil k Pánu Bohu a řídil se dle jeho
přikázání lásky; neboť jen tak se vy
rovnají strohé rozdíly mezi stranami;
jen tak se vrátí spokojenost a štěstí
do' rozhárané společnosti lidu. Láska
Boží rozřeší sociální otázku. K rozře
šení sociální otázky přispěje též mnoho
záchrana studujících před nevěrou a
mravní nákazou. Studující, kteří po
dokonaných studiích mají zaujmout
vlivná místa jako profesoři, lékaři,
právníci a úředníci, musí též býti
Opravdu křest. smýšlení, musí býti
mužové víry v Boha, aby podle zásad
příkazů Božích mezi lidem působili a

Anna Maria:

SVATÉ SRDCE
Svaté srdce Matky Boží,
() jak tebe v světě ctím,
že jsi milou pomocnicí
duší mojí, to já vím.

Svaté srdce Panny nebes
v žití mém mne ochraňuj,
dej, at láskou k Bohu svému
plane srdce i duch můj.

tak řešili sociální otázku. Jedná se ne
toliko o studující z Eerpy, ale též
z jiných dílů světa jako z Asie, Afriky
a Ameriky. Jak mnozí byvše zachrá
něni budou blahodárně pracovat mezi
svými sourodáky a mn0zí snad by na
stoupili cestu k duchovnímu stavu,
aby jako apoštolští kněží konali misie
ve své rodné zemi mezi svými kra
jany. Jest to velmi důležitá věc, která
nezávisí tak na lidech jako více na
Pánu Bohu a jeho pomoci.

Proto modleme se tento měsíc a
prosme božské Srdce Páně za štastné
rozřešení sociální otázky a za ochranu
studentstva na vysokých školách.

PANNY MARIE.

Svaté srdce Panny svaté
moje srdce objímá,
neboť Ty jsi v hoří, v bolu
i v neštěstí těcha má.

Svaté srdce Matky Boží
drž nade mnou ruku svou,
a když jednou zmírat budu,
vem mne v říštam nadhvězdnou.

Tam chci s Tebou, svatá Panno,
u podnoží Tvého žít,
s anděly a s nebešťany
srdce Tvoje velebitl'

]ežíš pláče, trestá, učí.
Úvaha na IX. neděli po sv. Duchu. Upravil Ignát Zha'něl.

J ežíš pláče. V největšíslávě
vcházel božský Mistr pět dní před
svou ukrutnou smrtí na kříži jako
vítěz do Jerusalema. Ač lid jásal, ač
byla všude nejslavnější nálada, ku
podivu veškerého Mistra doprováze
jícího zástupu, zastavil se najednou
Ježíš, zadíval se upřeně na město ležící
před jeho zrakem a hořce plakal. Pro

nesl trpká slova o městě, lituje, že se
neohrátilo a neposlechlo výzvy jeho.
Slzy Ježíšovy byly plny bolesti, nej
srdečnější útrpnosti.

Tážeme-li se, p r o č p la k á l Kri—
stus, odpovídá nám jeho výrok, který
pronesl při této příležitosti. Jako vše
vědoucí předpovídal vse, co se při
hrne na toto svaté město, jaké hrozné
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osudy bude míti. Viděl v duchu su
rové, krvežíznivé římské žoldnéře,
kterak si nelidsky, surově počínají
oproti židovskému národu, jak vše
ničí, srovnávají se zemí toto bohaté
město a pohubí jeho obyvatelstvo
nejkrutějším způsobem. Ale ještě více
než nad touto bídou proléval božský
Spasitel hořké slzy nad duševní otu
pělostí lidu oproti božské pravdě, kte
rou hlásal tento Vykupitel všeho lid
st-va. Jak vroucně často zval lid něž
nými, právě otcovskými slovy: -—
„Pojďte ke mně všichni, kteří se 10
pótíte a jste obtíženi a já vás ob
čerstvim“ (Mt. 11, 29.) Ježíš plakal nad
velkou zatvrzelostí srdce vyvoleného
národa, který nechtěl činiti pokání.

Položme sobě otázku: Nemá-li vše
vědoucí Ježíš příčinu, aby zaplakali nade mnou hříšníkem?
Zajisté přitaká naše svědomí a vyzná
ve vší zkroušenosti, že jsme byli le
nošni využiti milostí, často zhřešili
přemnohými hříchy, opomenuli mno—
ho dobrého, trvali v nekajícnosti
& když se vyzpovídali, upadli opět do
těchže, ba někdy i do větších hříchů,
nevarovali se příležitosti ke hříchu,
naopak snad ji ke své duševní zkáze
vyhledávali. I pro nás platí vyzvání
Ježíšovo: „Kdybys byl poznal ty a to
aleSpoň v tento den tvůj, co jest tobě
ku pokoji“ (Luk. 19, 42.) Může-li býti
důraznějšího vyzvání, abychom dů
kladně zpytovali své svědomí a po
znavše své hříchy, očistili je dobrou
svatou zpovědí & častým svatým při—
jímáním? Připomeňme si, co praví již
ve Starém zákoně prorok: „Vždyť
nechci smrti toho, jenž umříti má,
praví Pán Bůh. Obraťte se a budete
živil“ (Ez.18, 32.) Volejme často a
z hloubí srdce svého se žalmistouz,
„Smiluj se nade mnou, Bože, dle svého
velikého milosrdenství, obmyj mne od
nepravosti mé a od hříchu mého
očisti mne!“(Ž. 50, l.)

Ježíš .trestá. Přijdado Je
rusalema, odebral se Ježíš nejprve
do příbytku svého nebeského Otce do
chrámu & vyhnal odtud proda vače i
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kupce, kteří znesvěcovali tento dům
modlitby. Kéž by nám toto jednání
našeho milého Spasitele bylo pobídkou,
abychom měli příslušnou úctu k našim
kostelům. Nezapomínejme na slova
Písma: „Domu Božímu přísluší sva
tost“ (Z.92, 5.) Choďme ochotněarádi
především v neděle a zasvěcené svátky
do koatela, jdeme-li okolo, zastavme
se na okamžik a pokloňme se svátost
nému tu přítomnému Ježíši Kristu,
starejme se, aby naši domácí a nám
podřízení nczameškali kostela. Připo
meňme si, že patří ku povinné mši
svaté také kázání, nevzdalme se nikdy,
když se káže, choďme i na odpolední
svaté požehnání,na křesťanskécvičení.
Vždy však buďme uctivi, zbožní v na
šich kostelích, přiSpívejme na jejich
výzdobu a na vše, co souvisí s boho
službou.

Jest však ještě jiný chrám bož
ství a tím jsme my, dle slov sv. Pavla:
„Nevíte-liž, že jste chrámem Božím
& že Duch Boží přebývá ve vás? Ka
zí-li někdo chrám Boží, toho zkazí
Bůh; nebot' chrám Boží jest svatý
a tím jste vy“ (1. Kor. 3, 16.)Připravme
Pánu ve svém srdci důstojný pří
bytek, přijímejme Ho často v nej
světější Svátosti oltářní; nebot' „když
najdeme Hospodina, najdeme život
a dojdeme požehnání od Pána.“ (Př.
8, 35.) „Kdo jí mé tělo,“ praví sám
Spasitel, „a pije mou krev, zůstává
ve mně a já vněm“ (Jan 6, 57.) Pak
zavítá k nám mír, pokoj, jaké ho nám
svět dáti nemůže, nebot „plodem
ducha jest láska, radost, pokoj, trpě
livost, přívětivost, zdrženlivost, či
stota“ (Gal. 5, 2.) Kéž o nikom z nás
neplatí hrozné slovo Páně: „Vy uči
nili jste chrám svůj peleší lotrovskou“
(Lk. 19, 46.) Odložme všechnu zatvr—
zelost srdce pamětlivi slov sv. Pavla:
„Podle zatvrzelosti tvé a nekajícího
srdce svého hromadiš sobě hněv Boží
ke dni hněvu a zjevení spravedlivého
soudu Božího, jenž odplati každému
podle skutků jeho“ (Řím. 2, 5.) Řiďme
se podle napomenutí sv. Pavla: „Ne,
víte-li, že tělo vaše jest chrámem



Ducha svatého, který jest ve vás,
kterého máte od Boha . . . vždyt jste
vykoupení za cenu velikou. Nuže,
oslavujte a noste Boha v těle svém“
(I. Kor. 6, 19.)

Ježíš učí. Když vyhnal Ježíš
z chrámu kupce i prodavače, praví
dále svaté evangelium: „I učil každého
dne ve chrámě“ (Lk. 19, 47.) Jak velký
důkaz lásky Spasitelovy k lidem, když
učil nejen v den, kdy slavil tak slavný
svůj vjezd do města Jerusalema, nýbrž
učil i každý následující den, kdy již
byli odhodláni jeho nepřátelé, že od
soudí Ho k nejpotupnějšísmrti,kterou
vůbec tvrdý zákon zná, ke smrti
kříže. Až do posledního dechu doka
zoval svou lásku k lidu, ač znal dobře
jeho nevděčnost a věděl, že odsoudí
Ho k smrti beze všeho milosrdenství.
Pro blízké svátky velikonoční při
cházelo v tyto dny do chrámu ohromné
množství lidu ze všech končin světa,
všechny chtěl Ježíš přivésti do jednoho
ovčince, pod jednoho pastýře, aby
„byl jeden ovčinec a jeden pastýř“
(Jan 10, 16).

Jak často mluví božský
M i st r. i k n ám, naše svědomí nás
napomíná, chválí, kárá, trestá. Při
hodí se všeliké neštěstí. Bůh ochránil
nás svou prozřetelností od úrazu, ne
dopustil, abychom se stali obětí ne—
hody. Někdy se zdá, jakoby Bůh
mnohého z nás lidí zvláštním způso
bem opatroval. Když byl Adam Kra
vařský ještě studentem, koupal se
v Olomouci a byl by utonul, kdyby
mu nebyli podali tyč, již se přichytl
a tak se zachránil. Když byl přehor
livým misionářem po třicetileté válce
a putoval po našich vlastech, padl
jednou s vozu mezi kola, ale vyvázl
životem. Jindy ho přepadli loupež
níci, jindy střelil po něm voják a koule
se smekla po růženci, jejž měl stále
u sebe a který se často a rád modlíval.

Kdo cestuje ve velehorách, přede
vším v Alpách a chce vystoupiti na
některou horu, vezme si vůdce, který
je zkušený, zná všechny cesty a ví,
jak a kde nutno jíti. Bylo by zajisté
velmi nemoudré a zároveň naprosto

nemístné, kdyby si stěžoval cestovatel
vždy, když se octne na drsné, nepo
hodlné stezce a vytýkal vůdci, proč
tudy jdou, a opětovně se ptal, ne
zbloudili-li? Právem by odvětil ta
kovému nespokojenému a mnohomluv
nému cestovateli vůdce: Co se tolik
staráš? Já znám dobře cestu, lépe než.
ty, musím tě tudy vésti, i když se
tobě zdá, že je to cesta křivá, že si
zacházíme, že je stezka neschůdná.
Kdybychom šli po cestě přímé, na
pohled dobré, vpadli bychom brzy
v močály a bařiny. Podobně vodí nás
lidi Prozřetelnost Boží mnohdy po
cestách, které se nám zdají' býti ne—
přímé, špatné, málo upravené. Poza
stavujcme se nad tím, ale později se
přesvědčíme, že vedl nás Bůh dobře„
že přivedla nás na oko nevlídná, těžká,.
kamenitá cesta přece ke kýženému
cíli. Bůh vodí nás na cestách, jak činí
naše matky; některé z dětí nese v ná
ručí, jiné má uvázané na zádech,.
jiné vede za ruku, jinému poroučí,
aby šlo před ní nebo za ní, nebo vedle
ní. Podobně vodí Prozřetelnost Boží
nás lidi nejrůznějším způsobem. Ně
koho takřka nosí zvláštní svou po,
moci a útěchou, jiného jenom vede a
ponechává jeho svobodné vůli, aby se
sám přičinil a namáhal, všecky však
přivádí k určitému cíli.

Jak často přesvědčil se na př. Ko
lumbus, že jest a vládne světem božská
Prozřetelnostf Obdržel proto čestný
název „legáta“ božské Prozřetel—
nosti. Celých 17 let trvaly přípravy
k jeho výpravě do neznáma, ještě
v poslední chvíli se podobalo, že se
rozpadnou v nic všechny jeho plány
a snahy. V komisi byl odmítnut, od
hodlal se, že půjde ze Španělska do
Francie zkusiti štěstí. Královna však
se rozhodla, že vypraví lodi na svůj
náklad. Pošlala ke Kolumbovi svého
pobočníka, dohonil Kolumba daleko,
skoro čtyři hodiny cesty za městem
Granadou. Kolumbus se vrátil. Jed
nou, když již byl v nové zemi, střelil
po něm divoch lukem z lučiště. Vítr
však zahnal luk v jinou stranu. Ko
lumbus byl zachráněn. Zajímavo je
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dívati se v podzimku na listí spadlé
.se stromu, je-li vítr; pohání jim na
všechny strany, háže jím vzhůru do
vzduchu nebo daleko někam na zemi
“Podobně zahrává si rozmarně na po
hled “Prozřetelnost Boží s námi lidmi.

Slzy našeho milého Spasitele doka
zují nám jeho převeliké milosrdenství,
které „nemá nikdy konce“. Lidské
milosrdenství a láska podobají se
„rannímu mráčku nebo rose ranní,
(což brzy zmizi)“ (Oseáš 6, 14).
Nezapomínejme, že milosrdenství jsou
dveře, jimiž můžeme vejíti do ráje.
Milosrdné skutky jsou klíče sv. Petra,
jimiž si otvíráme království nebeské,
jsou štítem, kterým se chráníme před

hříchy &pojistime si nebe. Ježíš vyhnal
kupce i prodavače z chrámu, čímž do—
kázal, že jest nejvýš spravedlivý. Při
ěiňme se, aby bylo naše srdce spra
vedlivé, pak musí býti dle slov sv.
Bonaventurv čisté jako zrcadlo ne
vinnosti, bohaté ctnostmi, jako archa,
úrodné jako pole, oplývající množ
stvím dobrých skutků, hořící jako
oheň, velkou láskou k Bohu a bliž—
nímu. Važme si učení, jež zvěstovai
Ježíš a jež hlásají i nyní biskupové a
kněží. Zdokonalujme se ve víře, hleď
me ji více a více poznávati a si ji za
milovati. Když budeme živi podle
víry, můžeme býti ujištění, že od
mění nás Bůh věčnou slávou. Amen.

A . M. Kadlčáková:

ČESKÉ VLASTI.
Vlasti drahá, země česká,
ach, jak tebe ráda mám!
Tvoji řeč a tvoje zvyky
za *nic v světě neprodám!

Vlasti drahá, Země česká,
touho moje jediná,
tebe duše má miluje
a na tebe vzpomíná.

A. M. Kadlčáko vá:

Vlasti drahá, země česká
tobě sloužit na pokyn
chce má duše i mé srdce
a snést všecko ve tvůj klín!

Vlasti drahá, vlasti moje,
pro tě přeji vždy jen zdar,
úklady všech jiných zemí
v zárodku at' přijdou v zmar!

OBRÁZEK z POUTI.

Obrázek Matičky Boží
dostala jsem z pouti,
kdo Marii Pannu ctívá,
nesmí zahynouti.

Zahynouti v hříchu těžkém,
neb Ona ho chrání,
před útoky lidí špatných
duši jeho brání.

Tak je psáno na obrázku
Matky Boží milé,
která v loktech drží dítě
svaté, ušlechtilé.

Obrázek ten z pouti chovám
sobě na památku,
nahradí mi v světě tomto
tatíěka i matku.

h-A C.:.



Hedvika V. Polská :

Slavnost Lásky.
P. j'índřich Perroy T. 1-1)

Vypravování n a d mí r u zajímavé
skýtá lidské úsilí, by splnilo se přání
Božského Spasitele, a pátek po oktávě
Božího Těla byl zasvěcen jeho nejsv.
Srdci. Poslední jeho stránky nejsou do
sud napsány. Ač slavnost ta světí se
velmi okázale, přece ne ještě tak, jak
si toho přejí oddaní ctitelé.

Šťasten, kdo uvidí plné vítězství
Lásky.

Št'asten, kdo uvidí, jak pátek po
oktavě Božího Těla jest velkým vše
obecným zasvěceným svátkem!

My zase děkujeme Bohu, že naše
oči vidí, po čem jiní tak dlouho toužili!

*

Dějiny vývoje tohoto svátku vy—
kazují trojí období, plné smutku &
radosti, zklamání i naděje!

I. z těchto období sahá od velkého
zjevení 1675 až do smrti sv. Markéty
Marie r. 1690.

II. období plné úsilné práce, končí
r. 1856, kdy sv. Otec Pius' IX. ustano
vuje svátek Srdce Páně pro celou
Církev.

III. období zahrnuje dobu posledni,
jež domáhá se stále větší oslavy to
hoto, Srdci Božímu tak drahého svátku.

OBDOBÍ PRVNÍ OD R. 1675—1690.
I. Velká žádost.

Markéta Marie byla čtyři léta v Pa
ray-le-Monial. P. de la Colombiěre
T-.J . dlel od čtyř měsíců rovněž v témže
městě. Za oktávy .Božího Těla dostalo
se služebníci Boží neobyčejně velkých
milostí. Píše o tom: „Když klečela
jsem před nejsv. Svátosti, toužíc
vroucně'lásku Splatiti láskou, řekl mi
Pán: „Viz to Srdce, které lidi tak
vroucně milovalo, že ničím nešetřilo,
ano vyčerpalo se a ztrávilo, by jim

1) Přeloženo s dovolením veledůst. autora.
Podáváme práci v stručném výtahu.

svou lásku dokázalo. Odměnou za to
dostává. semně od většiny jen nevděku;
bez ustání urážejí mne neuctivostí,
svatokrádeží, pohrdáním a chladností,
jimiž mne zahrnují v této Svátosti
lásky. Nejvíce mne bolí, že tak cho
vají se i srdce mně zasvěcená. Proto
žádám, by první pátek po oktávě Bo—
žího Těla byl zasvěcen cti mého Srdce:,.
by téhož dne přistoupilo se ke stolu
Páně, & Srdci mému učiněna smírná
náhrada za všecky urážky, jichž do
stalo se mu po celou dobu, kdy bylo
vystaveno na oltářích. Slibuji ti, že
mě Srdce se rozšíří a přebohaté milosti
Božské lásky vylije na všechny, kdo
vzdají mu tuto úctu a též přičiní se,
by i jinými mu byla vzdána. “

„Pane, prosila MarkétaMaria,„dej
mi nějaký prostředek, bych učiniti
mohla, čeho si přeješ.“

„Obrat se na mého služebníka,
Otce de la Colombiera, Jezuitu, “ od
pověděl Pán; „pověz mu, by pro tuto
pobožnost učinil vše, co může, a tak
potěšil mé Srdce. Nesmí však zmalo
myslněti obtížemi, jichž vždy bude
dosti; ale nechť ví, že ten jest vše
mohoucí, kdo nedůvěřuje "sobě, by
jedině mně důvěřovat“

Také bylo zjevení z roku 1675.
Převyšuje všechna ostatní a proto

nazývá se „velkým zjevením“ , „velkou žádostí“.
Pán Ježíš podává tu svým přáte

lům celé malé pojednání. Jasně praví:
Č e h 0 si p ř ej e. Chce zvláštní,

velmi slavný svátek, neb žádá pro něj,
čeho sv. Církev dožaduje se pro dobu
velikonoční: sv. přijímání.

Nástroje, jichž chce po
užíti: budou to malí a slabí, kteří
ničeho si nepřipisují.

Obtíže, s nimiž se potká
jejich úsilí: Budoutak velkéa
mnohonásobné, že i duše hluboce
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ctnostné jako P. de la Colombiěre,
musí Pán varovat před malomyslností.

Konečněi prostředky k vi
t ě z s t v i: Nedůvěra v sebe, důvěra
v něho.

Tímto slovem končí Pán své posel
ství lásky. Zní podobně jak mluvil
v Galilei: „Hle, Já s vámi jsem _“
„Buďte dobré mysli! Bude-li vítr pro
tivný, přijdu i po vodě. Budu pano
vati přes všecko úsilí nepřátel i všech,
kdo se mně protiví.“

II. Divné mlčení.
Podle vůle Boží měl P. de la Colom

biěre míti převelký úděl na sv. pod
niku. Ale již za několik měsíců poslán

.do Anglie jako dvorní kazatel Beatrice
d, Este, choti následníka trůnu Ja—
kuba Stuarta. Tam za krátko one
mocněl plicní chorobou, které podlehl
dne 15. února r. 1682, šest a půl roku
po velkém zjevení.

Divné řízení Prozřetelnosti Boží!
Zda splnil P. de la Colombiěre své
poslání? Dozajista, ale ne způsobem
lidským. Šířil sice již za života pobož
nost k Srdci Páně, jak ve Francii tak
i v Anglii, ale nejvíce jí prOSpěl přece
jen svou smrtí. Jak se to stalo?

V písemné jeho pozůstalosti, která
později vydána celkem, nalezeny jisté
poznámky z duchovních cvičení. Před
stavení v naději, že prospějí i jiným
duším, vydali je tiskem r. 1685 pod
názvem „Duchovní cvičení P. Klau
dia de la Colombiěra.“ Mezi těmito po
známkami bylo i celé zjevení z r. 1675.
P. de la Colombiěre přepsal si je tam
doslovně ze zprávy, kterou na jeho
žádost podala mu sv. Markéta Marie.

Knížka měla ohromný úSpěch. Slova
P. de la Colombiěra nítila v duších
sv. oheň. Tak zrnečko Boží, jež deset
let bylo pohřbeno v hlubokém mlčení,
začalo klíčití. Slibovalo velkolepou žeň.

III. Klíčící osení.
Ve vinorodném pohoří Cóte dlor

.leží malebné městečko Sémur. R. 1685
bylo ovšem jen malým městysem; ale
mělo již přece svůj klášter „Navští

vení Panny Marie“. Byl to „Milovaný
klášter nejsv. Srdce.“ Tak vyjádřil se
o něm sv. Markétě Marii sám Božský
S asitel. A proč? Vlivem jediné duše,
p né lásky k nejsv. Srdci. Matka Grey
fié po šest let byla v Paray předsta
venou sv. Markéty Marie. Věděla tedy
všecko.. Když přišla později jako před
stavená do Sémuru, znalo její srdce
milosrdenství Srdce Ježíšova. Čtení
„Duchovních cvičení“ P. de la Colom
biěra rozvázalo jí ústa, mohla tedy
i ona mluviti o „velkém přání“ nejsv.
Srdce. Pojala smělý záměr: chtěla ze
'všech první splniti toto přání a v pá
tek po oktávě Božího Těla slavíti svá
tek Srdce Páně. Mělo to býti jen sou—
kromě, neb Církev neudělila ještě do
volení ke zvláštní mši a k hodinkám.
Ale řeholnice mohly přistoupiti ke
stolu Páně a vykonati smírnou náhra
du. Dala tedy od jistého malíře vy
malovati obraz nejsv. Srdce a v den
slavnosti vystavila jej pěkně ozdobený
v předsíni chrámové, kde po celý den
byl předmětem nejhlubší .úcty.

Bůh miluje prvotiny. „Pán žádá,“
psala Sestra Markéta Marie Matce
Greyfíé, „bych vám sdělila, že touto
první pobožnosti získaly jste si Jeho
přátelství a staly jste se předmětem
Jeho božského zalíbení.“

Šťastný klášter Sémurský! Od něho
vyšlo první hnutí, které se již neza
staví, ale růsti bude ustavičně. Podle
velkého obrazu zhotoveno několik mi
niatur; jedna z nich poslána do Pa
ray, kde v dějinách svátku nejsvětěj
šího Srdce bude míti první úlohu.

IV. Miniatura.

Matka Greyfřé poslala miniaturu
jako novoroční dárek do Paray své
svaté dceři v lednu r. 1687. Můžeme
si představit-i radost Sestry Markéty
Marie. Ale nedala jí najevo. Proč?

Od 20. června minulého roku nosila
v srdci hlubokou ránu. Onoho dne
byly její jmeniny, a novicky, chtějíce
překvapiti svou drahou mistryni, při
pravily v noviciátě malý oltář, ozdobe
ný kvítím, stužkami a světly. Středi
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skem jeho byl malý, perem kreslený
obraz nejsv. Srdce, jich vlastnoruční
práce. Markéta Mariedojata jejich něž
nou pozorností, pozvala do noviciátu
i sestry profesky. Ale ne-dobře se da
řilo novickám, které šly je zvát. Ano,
Sestra des Escures, nazvaná „ži'vým
pravidlem“, odpovědělajim: „Řekněte
své mistryni, že nejlepší pobožnosti
jest plnění našich sv. pravidel a tomu
necht vás učil“ Představená vidouc
taký odpor, žádala, by Sestra Markéta
Marie mimo noviciát vůbec se nezmi
ňovala o nové pobožnosti.

Proto světice nechtěla ani ukázati
svého obrázku. Ale Matka Greyfié
sama v listě vypravovala sestrám
v Paray, jak milou slavnost ke cti
nejsv. Srdce uspořádaly v Sémuru.
List divotvorně působil. Bylat matka
Greyfié známa svou obezřetností a
rozvahou.

Přiblížil se červen. Novicky, které
měly úplnou volnost, těšily se, jak
oslaví svátek nejsvětějšího Srdce,
jenž tohoto roku připadal na 21. Vl.
Ale jaké bylo překvapení všech, když
v předvečer slavnosti přišla sama hlav
ní odpůrk'yně Sestra des Escures,
po rositi Markétu Marii 0 obrázek
z láštera Sémurského.

Nazítří u mřížky řeholního kůru
stál stolek, pokrytý kobercem a na
něm uprostřed květin a světel po
stavena ona miniatura, dárek Matky
Greyfié. U něho ležel lístek, v němž
Sestra des Escures zvala všecky ře—
holnice, by vzdaly úctu nejsv. Srdci
Páně; měly však též poprositi své
přátele o malý příspěvek na vystavění
kaple Srdce Ježíšova.

Kdo vylíčí tento první svátek v Pa—
ray le Monial?

Kdo vylíčítu tichou zoři,jež vzrůsta
ti bude dál a dále, až k plnému žáru
polednímu? '

„Požehnání domům, v nichž obraz
Srdce mého bude vystaven a etěn.“
Vpravdě, obraz působil. Klášter slavil
své letnice; sestry mluvily jazykem
dosud neznámým, jazykem sesterské
shody a lásky. Malá miniatura dý
chala vůní silnější než všecky červnové

růže v klášterní zahradě. Vůně plnila
srdce všech sester. Zádaly jednomyslně
postavení kaple ke cti Srdce Páně.
Večer se skončil milým poselstvím
lásky. '

Božský Spasitel žádal Markétu
Marii, by jeho jménem vzdala díky,
komu náleží. Učinila to ještě téhož
večera v něžném lístku Sestře des
Escures.

V. Ta nejmenší.

Téže doby žila v Dijoně mladistvá,
velmi pokorná sestra. Názývala se
Johana Magdaléna Joly. Její srdce
přijalo chtivě radostnou zvěst z Paray
le Monial a zahořelo vroucí láskou
k nejsv. Srdci Páně. Snad to byla
i ona, na jejíž radu představená klá
štera se rozhodla, prositi v Římě 0 do
volení, slaviti svátek Božského Srdce
zvláštní mší sv. Ostatně mše sv. byla
již napsána. Složila ji dobrá sestra za
pomoci domácího kaplana, muže velmi
vnitřního a zbožného. Napsala též
i litanie k nejsv. Srdci a malé vysvět
lení nové pobožnosti. Celek vydán
tiskem, ale jen soukromě pod názvem:
„Pobožnost k nejsv. Srdci Pána našeho
Ježíše Krista“. Knížky rozeslány do
ostatních klášterů; jeden výtisk svě
řen jistému poutníku římskému s pros
bou, by odevzdal jej představené v Ří
mě, která měla se postarati o církevní
schválení.

Dijon nepochyboval o zdaru, ale
zklamal se. Odpověděno, že sv. Otec
neschvaluje žádné pobožnosti, která
nebyla dříve schválena biskupy. Ten
kráte nepomohly ani horlivé modlitby
„té nejmenší“ před svatostánkem;
ale tím neochabla důvěra. Místo však
obrátit-i se na biskupa, učiněn nový
pokus přímo v Římě — proto došla
táž odpověď záporná. _Teprv nyní
předložena knížka ke schválení bisku
pu langreskému. Že však byl nemocen,
zkoumal knížku jeho generální vikář
Msgre Amat. Nejen že ji schválil, ale
i dovolil, by tohoto roku slavil se
svátek nejsvětějšího Srdce na první
pátek únorový; učinil tak z útlocitu
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k představené, jejíž šestiletí končilo
se v den Nanebevstoupení Páně, a
tedy by nemohla svátku slaviti.

Velká byla radost v klášteře dne
4. února 1689, velká radost zvláště
v srdci „té nejmenší“, když slyšela
od'oltáře slova, která vytryskla z hlu
bin její vlastní duše.

Záhy zvěděly o slavnosti iostatní
kláštery. Těšila se zvláště Markéta
Marie, ale ne bez smutku. „Paray,“
řekla, „bude poslední, jež s]aviti bude
mši ke cti nejsv. Srdce, dojista pro mé
hříchy.“

Ach, pokora těch nejmenších!

VI. N ezvra'tná důvěra.
Takou byla důvěra Markéty Marie.

Než odejde do nebe, necht poví někte—
ré z těch útěchyplných zaslíbení! Po
vzbudí i nás v obtížném apoštolátě
nejsv. Srdce.

„Nedivme se, vzbudí—li zlý duch
protivenství a soužení; doufám, že
svrchovaný Pán bude sám chrániti
svévlastní dílo;ochrana jeho jest moc
nější než útok pekla. Dozajista Splní,
co tolikráte pověděl své nehodné
služebníci: „Budu panovati přes všec
ko úsilí nepřátel i všech, kdo se mně
protiví.“ Slovo to dodalo mi tolik
útěchy i naděje v úspěch celé věci, že
čím více bylajsem zbavena prcstřeků,
tím více doufala jsem, že věrný Bůh
Splní, co slíbil, a že sám povede celou
věc k cíli, než aby zůstavil své dílo
neuskutcěriěno. (Lit na P. Croiseta ll.
str. 532.) Sv. Markétě Marii před od
chodem se světa dostává se víc a více
světla, i čte vždy jasněji v budouc
nosti: Prohlašuje, že svátek nejSV.
Srdce bude jednoho dne tak slavným,
jak svátek Božího Těla; že Srdce Páně
má velké záměry, jež s časem uskuteční
jeho všemohoucnost; že Božské Srdce
vejde vítězně v paláce velmožů; že
vojska pod praporem nejfv. Srdce
dobudou vítězství.

Všecka tato budoucí sláva plnila
Markétu Marii takou radostí, že velké
štěstí bylo“ jí zvěstovatelem blízkého
konce. „Umru brzy, neb již net'rpím,“

říkala. Zemřela skutečně téhož r. 1690,
dne 17. října 0 sedmé hodině večerní,
patnáct let a čtyři měsíce po velkém
Zjevení.

Čeho dosaženo? Tři, čtyři kláštery
slavily svátek. Tento svátek schválen
několika biskupy. Oba bratří naší svě
tice Cl,;yscstom, starosta ve Verosvres
i Jakub, farář v St. Bois-Marie, slavili
velmi okázale svátek Srdce Páně. Lyon,
Marseillea chovancivdpp. OteůJezuitů
ujímali se se zápalem této pobožnosti.
Knížka Sestry Joly šla výborně na
odbyt. Pařížské dřevorytiny Srdce
Páně rozcházely se na všecky strany.
To bylo vše, čeho světice se dožila.
Ale oko nevidí, co se děje v hloubi
zorané brázdy, nevidí též doutnajícího
ohně. Tento oheň zanítila na zemi
Markéta Marie.

OBDOBÍ DRUHÉ 1690-1856.

]. Úscil.

Téhož roku, kdy zemřela sv. Marké
ta Marie, Maria Beatrice d*Este, které
jak víme, poslal Bůh P. de la Colom
biéra, zasedla s chotěm svým Jaku
bem Stuartem na trůně anglickém.
Ale ne na dlouho. Po svém vypuzení
uchýlili se do Francie, kde Ludvík
XIV. nabídl jim krásný renesanční
zámek nedaleko Paříže, St. Germain
en- Laye. Hledali tam útěchy a opory
v hluboké zbožnosti. Kdo sám krvácí
srdcem, chápe lépe kopím prohodené
Srdce Páně. Mladá královna často
a ráda navštěvovala oba pařížské
kláštery Salcsiánek. Důvěrných těch
styků použily řeholnice k provedení
svých zbožných záměrů. Kde Dijon
sklidil nezdar, mínily, tam královně
se může vydařit. Maria Beatrice 5 nad
šením ujala se věci, zvláště když
i s jiných stran docházely jí podobné
prosby. Prosby ty vycházely i z ostat
ních královských zámků, ale žádná
od krále, ač právě Ludvík XIV. byl
vyvolen Božským Spasitelem, by na
Sv.“Stolici vymohl zvláštní mši ke cti
nejsvětějšího Srdce. (List 107,) Jak
víme, Ludvík XIV. neučinil toho, ač
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musel věděti o úsilí Marie Beatrice, neb
jeho vyslanec v Římě předložil pa
peži žádost královninu. Papež ode
vzdal ji Kongregaci ritů, kde nastal
tuhý zápas. Leč i tenkrate zvítězil
odpor proti nové pobožnosti a žádost
odmítnuta. '

Zda byla Marie Beatrice zklan'íáua?
Byla-li, dojista si vzpomněla na slova,
jimiž Pan dodával mysli P. de la. (lo
lombiěrovi: „Nechť nezmalomyslníl“
Tak smýšleíi budou všichni přátele
nejsv. Srdce při každém novém ne
zdaru.

ll. Bouře.

Na ůsilné vybídnutí sv. bllarkěty
Marie napsal mladý Jezuita P. Croiset
knížku o' pobožnosti k nejsv. Srdci
Páně. Světici mnoho záleželo na kníž
ce; předpovídala, že způsobí mnoho
dobreho. Neklamala se. Knížka vyšla
až po její smrti v dubnu 1691. Měla
ohromný úspěch. Jen v Římě potkala
se s odporem, ano r. 1704 octla se na
indexu. „Nezasluho'ala odsouzení,“
psal o tom P. Gallilet 'l'. J., „zavinil
to jednak nedostatek některých for
málností, ale též zlomyslnost několika
osob, hlavně však pekla.Až Sv. Stolíce
schválí novou pobožnost. dojisía učiní
knížce podle spravedlnostiš) Právě
z ohledu na novoty nedostal ani P.
Gallifel.. povolení k uveřejnění sve
knížky.

Zajimave jest zaznamenali, žeobě ře
hole, jimž svěřeno bylo šířenípobožnosti
k nejsv. Srdci, totiž Tovaryšstva .le
žíšova a Navštívení Panny Marie,
zapomněly na vlastní čest a věrně
i zmužile stály při Církvi. Zvláště
obdivuhodně poddal se P. Croiset.
Od oné doby nemluvil vůbec o drahe
pobožnosti, jeho pero nepsalo ani jme
no nejsv., Srdce Ježíšova a jeho rty
ho již nevyslovily. Jen “vždy a všude
hlásal lásku.

Srdce horliveho řeholníka zarmou
tilo se novou zkouškou. Nebe nechtělo
se vyjasniti. Matka Gieylié jménem
celé řehole Navštívení Panny Marie
vyslala na papeže Klimenta XI. opět

1) Knížka P, Croiseta. vyňat-a, z indexu
r. 1882. 

nou prosbu r. 1707. Byl to odvážný
krok. Odpovědí bylo opětné odmítnutí.
Ale sv. Otec potěšil své dcery, vyzý
vaje je, by klidně vyčkaly smýšlení
Církve, jež vždy přímou a nejkratší
vestou ubírá se k Srdci Božského Spa
sitele.

III. Útok božský.

Přátelé Boží mlčeli a bouře tichla;
Bůh ráčil _samujati se svých zájmů,
i depustil soužení, jež nemalo po
sunulo ji vpřed.

Jižní Francie se svým vroucím
a pohostinným srdcem přijala zvěst
o Srdci Páně s otevřenou náručí.
Již záhy po smrti Markéty Marie
kázal tam P. Croisel a proto snadno
získáno celé Provencalsko. Ale i pro
ně nadešla chvíle zkoušky. Dne 25.
května r. 1720. „Velký sv. Antonín“,
přicházející ze Saidy, přistál v Mar
seille. Ač za plavby zemřelo na něm
sedm osob morem, přece dovoleno
složiti zboží přivezené. Tím dostal *se
do města hrozný mor, jemuž z 90.000
obyvatel mělo podlehnouti 50.000.

Oné doby žila v tamním klášteře
Navštívení mladá řeholnice, sestra
Anna Magdalena Rémuzatová, které
Srdce Páně se zjevovalo důvěrným
způsobem. Tamní biskup Mgr. de
Belzunce sledoval se zájmem pokroky
te duše, skrze niž Bůh nejednou
mu zjevil tvou vůli. Biskup dříve
nesloužil denně mše sv., až když
Pan se toho na něm dožadoval ústy
sve služebnice. Tentokráte poselství
Boží bylo zcela jiného rázu. Bůh
oznamoval, že spravedlnost jeho těžce
dolehne na celou diecési. Rána byla
skutečně hrozná, ale biskup byl při
praven.

Denně umíralo na 400 osob. Město
bylo všem předmětem hrůzy. Ulicemi
projížděly celý den pohřební vozy,
do nichž z oken spouštěny v prostě
radlech zavinuté mrtvoly. Marne byly
všecky lidské i božské prostředky:
posty, sliby, průvody... Bůh měl
své záměry. Zjevil je 17. října 1720
sestře Rémuzatové. Řekl jí: „Chci,
aby den, který jsem určil, pátek po
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oktávě Božího Těla, byl velkým svát
kem mého nejsv. Srdce. Než se mi
toho dostane, necht každý věřící uctí
mé Srdce modlitbéu, kterou biskup
určí. Pak Marseille bude osvobozeno,
kde oddají se této pobožnosti, budou
jen tehdy postrádati pomoci, kdy
mému Srdci nebude se dostávat-i moci.“

Mgre Bělzunce nepochyboval ani
na chvíli. Již 22. října ohlásil, že
svátek nejsv. Srdce bude závazným
pro celou diecési, a že na první pátek
v listopadu bude uspořádán všeobecný
kající průvod ke cti téhož Božího
Srdce. Byla to velkolepá slavnost.
V průvodu, jehož účastníci měli na
hrudi připjaté škapulíře, kráčel biskup
bos, s provazem kolem krku, v rukou
nesa veliký kříž. Když došli k oltáři,
postavenému na křižovatce ulic, začal
biskup hlasitě se modliti: „Pane, ura
zili jsme Tě, poněvadž jsme lidmi.
Smiluj se, poněvadž jsi Bůh.. Necht"
Srdce Tvé dojmou naše slzy, naše
pokání a voláníl“ Bůh se smiloval,

.mor přestal.
Události mar'seillské vyvolaly v celé

říši hluboký dojem, zvláště když
i jiná města doznala ochrany nejsv.
Srdce . .. Toulon, Arles, Avignon,
Lyon . . . slíbily vesměs slavit-i svátek
Božského Srdce Páně. Od té doby
zdálo se, že všecky naděje jsou opráv—
něny.

IV. Zkla'mání.

Hnutí v jižní Francii dodalo odvahy.
Řehole Navštívení Panny "Marie uči—
nila nový pokus. K- dcerám sv. Fran
tiška Saleskébo přidali se král polský,
král španělský i biskup marseilleský.
Celé věci ujal se P. Gallifet T. J.
Naděje plnila srdce všech. Ale ne,
ještě ne. Bůh dopustil, že v Římě
odpůrce nové pobožnosti,ProsperLam—
bertini, promotor víry, zvítězil nad
P. Gallii'etem, postulatorem věcí. Ve
všech srdcích zavládl smutek, ale
ne malomyslnost. Nezdařil se pokus
z r. 1729; proto rozhodnuto, že se
učiní nový a Versailles bude prostřed
níkem. Tam od r. 1725 žila chot'
Ludvíka XV., Maria Karolina Les
zezynska, dcera bývalého polského

].

,Versailleského,

[

krále. Mladá, hluboce zbožná královna
těšila se tehdy lesku své moci. Ochotně
ujala se sv. věci, pro niž snadno
získala Klimenta. XII. Vítězství bylo
již jisté. Ale papež náhle zemřel
a nástupcem jeho stal se onen Pros er
Lambertini, nyní Benedikt XIV. á
dost odmítnuta. Aby však. královnu
poněkud potěšil, poslal jí papež obráz
ky Srdce Páně, vyšívané v zlatohlavu.
Obrázky nepřišly nadarmo do zámku

kde zanedlouho za
pOěaloutrpení vnuka Marie Leszczyn
ské. Uprostřed největšího soužení mod
lil se Ludvík XVI. před jedním z těch
to obrázků.

V. Vítězství.

Bohu líbí se, kdy láska bez únavy
a bez lidské epory pro něho pracuje;
celé čtvrtstoletí uplynulo mezi od
mítnutím Benedikta XIV. a schvále
ním Klimenta XlII. Ostatně toto'
Opoždění přispělo k většímu lesku
celé věci. R. 1765 podpisovalo novou
prosbu 1/18arcibiskupů, biskupů, opa
tů a generálních představených. ——
August III., král polský, i. Stanislav
Lesezzynski, bývalý král polský, psali
též sv. Otci. Zatím dožadovali se
svátku Srdce Páně se zvláštní mší
pouze pro Polsko a pro arcibratrstva
Srdce Páně. Celá věc vyvolala velkou
diskussi v Kongregaci Obřadů ——ale
tentokráte zvítězila. Dne 5. února
dekret podepsán Klimentem „XIII.
Dne 10; července rozšířena milost
na všecky kláštery Navštívení Panny .
Marie. Od. té doby, kdo chtěl dosíci
podobné výsady, mohl o ni požádati.
Učinily to pozvolna všecky diecése.
Tak každoročně obnovovalo se roz
hodné prohlášení nahraditi všecky ne
uetivosti, potupy a svatokrádeže, jež
snáší Srdce Páně ve Svátosti své
lásky. I rozhostila se v horlivých srd
cích zvláštní radost, tichá, vřelá &
jasná, jaká dovede vyplynouti jen
z úspěchu Srdce Ježíšova.

VI. Co se stalo při křtu císařském.
Ve Francii rozpoutala se revoluce.

Po jejím utišení měnily se trůny.



Nastal r. 1856. Napoleon III. pozval
na křest svého syna celý episkopát
francouzský. Chtěl tím zvýšiti lesk
svého trůnu, a zatím jeho ctižádost
valně posunula v před nesmrtelné
království Srdce Ježíšova. Shromáždě
ní biskupové vyslali jednohlasnou pros
bu k sv. Otci Piu IX.: „Dosud byl
svátek nejsvětějšího Srdce povolen
jen zvláštní výsadou. Dnes biskupové
celé Francie prosí pokorně sv. Otce,
by tento svátek učinil závazným pro
celou Církev.“

Odpověď nedala na sebe čekat.
Dne 23. srpna vydán žádaný dekret.
List tento jest listem slávy:

-„Od chvíle, kdy Kliment XIII.
několika diecésím povolil slaviti svá
tek Srdce Páně, zahořeli věřící vroucí
láskou k této pobožnosti, i není dnes
ani jediné diecése ve světě, která by
si nežádala tohoto svátku. Francouz
ští biskupové, vědouce to, i přejíce
si vroucně, by tento svátek, tak
drahý srdci věřících, slaven byl po
veškeré Církvi, projevili přání, by
prosba o to zanesena byla Sv. Stolicí
kardinálem-legátem.

I zalíbilo se Sv. Stolici přijati
příznivě jejich žádost a nařiditi, aby
každoročně v pátek po oktávě Božího
Těla slaven byl jako duplex majus, aniž
by se tím rušila výsada některých
diecésí, jež obdržely dovolení slaviti
tento svátek obřademslavnostnějším.“

Záměry Boží se splnily. Dosaženo
teprve po dvou stoletích, čeho se
dožadoval Božský Spasitel na sv.
Markétě Marii.

Divný kontrast! Dítě, jehož křest
dal příčinu k poslednímukroku, ne
mělo nikdy panovati, ano 0 čtrnácte
let později zřítil se i trůn jeho otce;
ale trůn Lásky se nikdy nezachvěje.

„Budu panovati,“ řekl Pán své
služebníci. „Věříš-li, uvidíš moc mého
Srdce ve velkoleposti mé lásky.“ Tuto
zoru království Srdce Páně vítala
Církev dne 23. srpna 1856.

TŘETÍ OBDOBÍ OD R. 1856.
Lumen in coelo.

Ale domáháno se stále větší oslavy
slavnosti Lásky. Jest zajímavo sle

dovati postupné kroky lidové pobož
nosti, jež se rozhodla neustati, dokud
tato slavnost nebude důstojna lásky
Boží.

Obtíže nescházejí. Přátelé Srdce Je
žíšova musí často sobě připomenouti,
co Božský Spasitel vzkázal P. de la
Colombiérovi: „Nechť nezmalomyslníl“
Půl věku bylo zapotřebí, aby se mohlo
dosíci druhého cíle: slavného svátku.
Tu se ovšem jednalo pouze o vyšší
stupeň slavnosti.

Prosby se množily, přicházely z ce
lého světa, ano i ze samého sněmu
Vatikánského: Svátek Srdce Páně měl
býti svátkem první třídy a pak celá
Církev »měla býti zasvěcena nejsv.
Srdci. Bohužel sv. Otec nemohl této
prosby splniti. Teprve 16. června
r. 1875 _ v dvěstěleté výročí velkého
Zjevení ——zasvětil celou Církev Srdci
Božímu. Ale svátek sám nezměnil
stupně své slavnosti.

Ukončení dějin slavnosti Lásky vy
hrazeno bylo Lvu .XIII.

Nebylo spravedlivo, aby toto světlo
vyvolaly částečně paprsky nejsv. Srdce
Ježíšova? Veliký, nejvyšší Pastýř mlu
vil příliš dobře 0 Matce, než aby
neměl oslaviti i Syna.

Per Maria'm ad J esum.

Ale Lev “XIII. panoval již deset
let a dosud' neučiněno pro svátek
Srdce Páně ničeho. Přicházely četné
prosby; ta neb ona diecése neb řehole
žádala slaviti svátek Srdce Páně jako
slavnost první třídy. Sv. Stolice do
volovala, ale pro celou Církev nebylo
ještě nic nařízeno. Leč jednoho dne
prosilo o to sv. Otce pět set biskupů,
arcibiskupů a kardinálů. Lev X_III.
laskavě přijal jejich žádost.

Od té chvíle pátek po oktávě
Božího Těla stal se velkým svátkem
církevním. ' 

Bylo to v roce 1889 ——v dvěstěleté
výročí onoho poselství Lásky, jež
se dožadovala: vystavění chrámu Srdce
Páně, zasvěcení říše Srdci Páně, ozdo
bení korouhví obrazem Srdce Páně
a konečně i vymožení zvláštní slav
nosti Srdce Páně.

132



Bylo to též sté výročí prohlášení
revolučních stavů generálních i práv
člověka.

Kam zavedla tato práva člověka?
Jak bylo by lépe s lidstvem, kdyby

uznalo práva Boží nad národy a
králi ——ano i nad korouhvemi. Hle,
v tomto dvojím výročí ukázal Bůh
v nové jasnosti a září nejsv. Srdce
Ježíšovo, jako jediný prostředek proti
zášti a pýše.

„Jednoho dne,“ pravil Lev XIII.,
„spatřil mladý císař na nebi skvoucí
kříž, vítěznou záruku; labarum naší
doby .jest nejsvětější Srdce Ježíšovo.“

„V tomto znamení zvítězíme.“
O několik let později chtěl cti

hodný stařec ——dřív než opustil
tento svět ——splniti dokonale přání
nejsv. Srdée Páně.

Pius IX. zasvětil mu Církev; on
zasvětí mu celý svět.

Basilika Srdce Páně na Montmartru
zvěčnila slovo i čin Lva ,Xlll.

Kdysi sv. Markéta Marie zvolala
plna bolesti: „Ach, slyším, že Řím
chce všecko zrušit!“

Kéž by byla mohla viděti onen
nádherný chrám, jehož tak vroucně
si přála, a v něm, v ústřední mosaiee
nad hlavním oltářemobraz Lva XIII.,
an kleče “obětuje Srdci Ježíšovu celou
zeměkouli! Kéž by byla mohla čísti
v kapli sobě zasvěcené, jak nejvyšší
Pastýř vyzývá lidstvo, aby pohlédlo
na jediné znamení svého vítězství!

A. M. Kadlčáková:

Ale 'nemýlila se, kdy řekla: „Toto
Božské Srdce chce všecko z lásky,
nic násilím. Musíme jen umět vyčkati
chvíle, kterou určilo“

Epilog.

Dějiny slavnosti Lásky končí se
pro nás, ale má-li to býti již poslední
slovo? Sotva.

Když vidíme, jak zbožnost lidová
vždy slavnostněji chce oslaviti svátek
nejsv. Srdce Ježíšova, bezděky se
tážeme, zda neuvidí zítřek čehos větší
ho ještě, zda pokolení, jež přijdou
po nás, neuvidí dokonalého splnění
přání Božího ve velkolepé slavnosti
jeho lásky?

Sv. Markéta Marie předpověděla,
že svátek nejsv. Srdce bude jednou
tak slaven, jako svátek Božího Těla.
Slova ta nutí k přemýšlení. Budouc
nost jest tajemstvím Božím.

Ale vidíme již & uvidíme ještě,
jak milující duše usilují o oslavu
vždy důstojnější slavnosti nejsvětěj—
šího Srdce Páně. Mělo by nás to
divit?

Zrodili jsme se z lásky Boží, stvo
řeni jsme pro lásku Boží, nedocházíme
pokoje, leč v lásce Boží, jsme určeni
i k blaženosti nekonečnou láskou
Boží; proto jest spravedlivo, chce
me-livelkolepou, skvělou,
nádhernou, jedinou slav
n o s t L á s k y ! '

KRISTE PANE.
Kriste Pane, odpust hříchy
všem těm lidským hříšníkům,
svojí láskou neskonalou
přiveď všechny ve svůj dům.

Ve chrámě tam u oltáře
obmyj je ze všech těch vin,
a zavolej v nitra jejich:
pojď & buď zas hodný syn!

Nevěra se kolem vzmáhá,
Kriste Pane,“ chraň svůj lid,
aby Tvojí lásku poznal,
šel se k Tobě pomodlit.

Kriste Pane, Synu Boží,
ochraň také duši mou, '
a až jednou zemřít musím,
vem mne v říš svou nebeskou.
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Obrázlqz z katolických misií.
Podává Maxmilian Weinberger.

Misijní cesta do pralesů řeky Ama
zonky.

Na nejmohutnější a největší řece
světa ——píše misionář P. Cherubin
Mones z řádu Františkánů — veletoku
Amazonka zvaném leží 20 pod rovní
kem misijní území Santarem, které
co do velikosti předčí Německo před
válkou. Je to jedno z nejobtížnějších
misijních území, na kterém jen 12
Františkánů pod vedením biskupa
Bahlmana pracuje. Jak na severu
tak i na jihu zmíněného „veletoku
jsou území ještě docela nevyzkou
maná, kde jen svobodní synové pusti
ny, t. j. Indiáni, žijí. Na břehu řeky
a v pralesích řece nejbližších“ bydlí
tisíce Poloindiánů & míšenců, kteří
za příčinou dobývání gumy a kaučuku
dlouhé ztezký do lesů si proklestili,
Na těchto cestách musí také misionář
k obyvatelům pralesa se prodírati,
aby svou misijní činnost i na ně
rozšířil. Chci se pokusiti v následující
stati takovou apoštolskou cestu se
všemi obětmi, útrapami a nebezpečími
popsati. Čtrnáctiletý pobyt v Brasilii,
a tam osm roků na Amazonce, poskytl
mi mnohou příležitost osobně poznati
námahy a- nesnáze, které misionáři
v oněch krajinách jest podstoupit-i.

Dne 22. listopadu minulého roku
odcestoval jsem na říčním parníku
„Tuchana“ ze Santaremu. Mým úko
lem bylo prales mezi řekami Tapajoz
a Xingu vyzkoumati. Následujícího
večera přijeli jsmek ústí řeky Cupary.
Okolní krajina je zamořena zimnicí.
Byl to první případ, že katolický
kněz se octl v tomto neznámém území.
Po dvoudenní plavbě na kolísavém
člunu překonavše šťastně několik ne
bezpečných peřejí přijeli jsme k roz
vodí dvou „menších řek, Visenny a
Utingy, které spojivše se, přijímají
jméno Cupary. Odtud vnikli jsme na
mezcich do pralesa. Prales! Kdo by
se netěšil roznati prales s veškerou

jeho nádherou, bujností a jeho bo
hatstvím? Koho by netěšilo, kráčí-li
neproniknutelným stínem panenského
lesa? To byly také mé pocity, které
mne dříve na četných cestách do
pobřežních lesů Amazonky ovládaly.
Ale zde bylo brzy všecko jinačí.
Tyto tmavé lesy, jejichžto půdy zřídka
jenom nejaky paprsek sluneční se
dotkne, působí na mysl člověka přímc
.pochmurně. Ani to nejsou tak četní
tygři a hadi, nikoliv, ale les sám
se svými 60 až 80 metrů vysokými
obry působí na člověka až příšerně.
Na celé týdny, ba měsíce je všechna
vyhlídka do dálky zatarasena; člověk
vidí jen věčnou jednotvárnost ne
konečných houštin. Běda však, jestliže
lesem se žene bouře! Pak i ten nej
zmužilejši chodec umlkne a zvážní.
Bouře v pralese je hroznější než
rozbouřené moře. Tu padají lámající
se větve a kácející se stromy, řítí
se zpuchřelí již'lesní obři, takže se
země otřásá. A tu stojí potom ubohý
človíček uprostřed bouřícího se pra
lesa. maličký, bezmocný, se všech
stran obklíčen nebezpečenstvim smrti.

Takové bouře zažili jsme již plavíce
se ma člunu. Musili jsme ihned za
bočiti deprostřed řeky, abychom od
některého z padajících stromů nebyli
zasažení. V několika minutách byla
řeka padajícím listim czlá pokryta.
M_vm třem průvodóím už se jednou
přihodilo, že se před padajícím stro
mem jedině tím před smrtí zachránili,
že se rychle & hluboko do vody
potopili. —- Čtyři dni trvala jízda
na mezcíoh; denně urazili jsme 60
kilometru. Pátého dne jeli jsme pouze
dvě hodiny až k rozvodí řek Tapajoz
a Xingu.

Asi 20 let již jsou tyto lesy pří
stupny. Dělníci, hledajíce gumu, toto
tak řečené černé zlato, proklestili
si do pralesa úzké ztezky, postavili
si tam chatrče z palmovýcl. listů
a domohli se značného blahobytu.
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Ježto misionářů je citelný nedostatek,
není divu, že žádný kněz do těchto
krajin nepřišel. Proto byly tam mravní
poměry nadmíru smutné. l\'ikde jsem
nenalezl tolik těch, kteří zde ne—
sezdáni jsouce anebo docela v cizo
ložství Spolu žili. Určitého jich počtu
nemohu proto udati, ježto jsem brzy
těžce onemocněl.

"Sběrateli gumy jest v čas práce
všeho pohodlí a veškeré zábavy se
zříci. Celé dni cesty prodírá se sám
do pralesa, svou rodinu nechávaje
na břehu řeky, kde boj o život je
snadnější. Mimo sbírání gumy musí
si lovem zaopatřovati výživu. Je to
tuhá práce, ale za několik let oby
čejně přináší užitek. Tito obyvatele
pralesa slaví také jednotlivě svátky
církevního roku, ale jak? Světí je
hrou a tancem a různými prosto
pášnostmi. Nejednou se stává, že,
co byli během týhodnů a měsíců“
v potu tváře své získali, lehkomyslně
za víno alikěry, přepych a nádherné
šat-y utrácejí. V takovém případě za
pomíná obyvatel pralesa na svou
lidskou důstojnost a mimo obžerství
a nemravnost nejsou pak sváry, vraž
dy a jiné zločiny řídký. Kdvž jsem
jednou 8. prosince, na slavnost l\e
poskvrněného Početí, konal služby
boží, byla vražda znemožněna jedině
tím, že revolver ůtočníkův byl za
jištěn & okolo stojící měli dosti času,
aby mu zbraň vyrvali. V onen svitek
poskytl jsem dělníkům příležitost ku
přijetí sv. svátostí a jine jsem křtil,
biřmoval a sezdával. Hlavní práce
čekala mne však na zpáteční cestě,
ježto se lidé o mé přítomnosti dověděli
teprve po několika týdnech. Plavil
jsem se tentokráte na mělkém po
toku. Již první den musili jsme celých
pět hodin náš člun zdvihati a pře
našeti, ježto vyvrácené stromy potok
úplně zatarasily. Sami jsme stáli při
této práci ve vodě.

Po třech dnech dorazili jsme do
dělnické osady, ale odtud jsem nemohl
dál, ježto jsem hned první den one
mocněl. Dostavila se prudká horečka,
následek to nezdravé pitné vody.

Ležel jsem 20 dní v nejvyšší herečce,
bez dostatečného ošetřování, bez lé
kaře, bez kněze, 500 kilometrů hluboko
v lese, aniz jsem mohl svým spolu
bratřím doma podati o sobě nejakou
zprávu, ano, konečně i bez naděje,
že se živ vrátím. Dne 19. prosince
poslal jsem posla do nejbližšího města
Itaituby, kam bvlo lze koňmo do—
raziti za 6 dní a kde jeden z našichkněží měl sloužiti vánoční msi sv.
Prosil jsem ho, aby hned po msi sv.
pospíšil mi na pomoc. Po 12 dnech
vrátil se posel se smutnou. zprávou,
že řečený kněz do ILaituby nepřišel.
Později jsem slyšel, že zaopatřuje
sv. svátost-mi vzdáleného nemocného
říční parník zmeškal. Tak jsem se
vy pořádal s Bohem sám, doufaje v je
ho milosrdenství Měl jsem sotav
malinkou naději na uzdravení, ale
malomyslným jsrm přece nebyl.

Tak jsem ležel až do 2. ledna
tohoto roku. Okolo 8. hediny večer
padla znenadání v nejbližší mé blíz
kosti střelná rána. Strašně leknutí
projelo mi všemi údy, ježto jsem
tušil, že se stalo nějaké neštěstí.
Jakýsi domorodec zavraždil obchod
níka gumou, svého úhlavního nc
přítele, v jeho vlastním domě. Do
vlekl jsem se na místo neštěstí. Ob
chodník ležel krví zbrocen a byl již
mrtev. Předříkával jsem mu vzbuzeni
lítosti, ač nedával již znamky života
a pokřtil jsem ho podmínečně. Ještě
před dvěma dny“ jsem mu vážně
domlouval, aby se dal pokřtíti, ale
nadarmo. Měl několik vražd na svém
svědomí, žil již deset let v nedovole
něm poměru a nyní musil před věčné
ho soudce předstoupiti. Bylo tu mnoho
dojmů, které mne nyní tížily. Opět
a opět vtírala se mi na mysl otázka:
„Kde jest jeho dušěP“ Ztrávil jsem
noc v nejvyšším rozčilcní, a hle,
horečka do rána pominula. Ježto
dělníci zavražděného na vrahu se
chtěli pomstíti a tak dalšich vražd
bylo se obávati, vyžádal jsem si
koně a odejel. Cesta vedla přes hory
a doly po úzkých zarostlých ztez
kách a trvala celých osm dní. V sedle
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Sv. Cyril! umírá v Římě,



držela mne jediná naděje a. snaha,
abych došel živ na misijní stanici
v Santaremu. Víc než jednou musil
jsem v lese ulehnouti, ježto jsem
pro 'slabotu nemohl dále. Po šest
dní mne zimnice opět- trápila. Plných
14 dní to trvalo, až jsem zase z pra
lesa se dostal ven. Jaká radost, když
jsem konečně v Itaitubeo se octl
a tam s jedním z našich misionářů
se sešel! Téhož večera “mohljsem ještě
na poštovním parníku do Santaremu

A. M. Kadlčákooá:

odplouti a po dvou dnech jsem byl
doma, ale s horečkou v nejvyšším
stupni. Než přičiněním naší výborné
misijní lékařky dr. Anny Roggenovy
záchvaty horečky brzy pominuly.

Mnoho těžkých hodin jsem prožil,.
nicméně však s radostí a s pocitem
vděčnosti k Bohu vzpomínám na
minulé dni, kdy mne v nesmírném
pralese a na zpáteční cestě 500 kilo
metrů dlouhé téměř zázračně Opatro
val a chránil.

] E P T 1Š K A.
(Sestře Vendelíně v Brně.)

Na oční klinice
jeptiška milá,
oči mé s lékaři
kdys ošetřila.

Byla tak rozmilá
v šatě svém bílém,
dobrota zářila
v pohledu milém.

Častokrát za noci
u lože stála,
jak se mi vede teď,
tiše se ptala.

Od lože ku loži'
tiše se brala,
zda si kdo přeje cos,
všech se nás ptala.

A všichni nemocní
rádi ji měli,
myslím, že jako já
nezapomněli.

A. M, Kadlča'koaá:

MIL OSRDNA SESTRA.
(Sestře Valburce v Brně.)

Jako dobrý anděl chrání
duši svého děcka,
tak jsi láskou ku nemocným
zaujata všecka.

Ve dne, v noci, po celý den
ošetříš je ráda,
milá řeč Tvá v srdce jejich“
útěchu jim vkládá. „

Miluješ je jako matka
_svoje milé děti,
ať je chudý či bohatý,
každý milý je ti.

Pro všecky máš lásku v srdci
a svůj úsměv milý,
kterým se i těžce choří
často uzdravili.
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jarolz'm St. Pavlík:

KE DNI SVATÉ ANNY.

Chvála tobě, svatá Anno,
jižto býti Bohem dáno
matkou Bohorodice!
Babičko ty Krista slavná,
křesťanský lid odedávna
miluje tě velice.

Navštěvuje poutní místa,
kde jsi ctěná; pomoc jistá
jsi tam v nouzi všeliké;
jak je mocnou-tvoje ruka,
u svého co platíš vnuka,
h_lásí divy veliké.

Na Moravě Stará Voda
každému z nás důkaz podá,
že's nám stále k pomoci;
pomož Všem i se svou dcerou,
co k vám útočiště berou
v nouzi, strasti, nemoci.

Tys tak dobře vychovala
svoji dcerku, by se stala
hodnou matkou pro Boha;
chraň nám mládež v jejím máji,
na kterou tak doléhají
pokušení přemnohá.

Svatá Anno, pomoz dětem,
bez hříchu by prošly světem,
pomoz každé rodině;
zvláště matkám vypros síly,
aby udatnými byly
v utrpení hodině.

Komu stáří tělo drtí,
tomu pomoz k dobré smrti,
poslední to milosti;
když nám budou zvonit hranou
dej, at štastně smrti branou
projdem k věčné radosti.

Různě zprávy.
Něcoc nynější polské republice.

Nynější Polsko o rozloze 388.328 čtv.
km vykazuje nejen velikou rozmani
tost půdy, ale i obyvatelstva, Národ—
nost polská sice převládá (18 mil.),
ale jest tu též půldruhého miliOnu
Bělorusů, 4,700.000 Malorusů, 900.000
Němců a '2,800.000 židů. Co se týče
vyznání, jest Polsko státem katolic
kým. Téměř veškeré obyvatelstvo pol
ské i Rusíni řeckokatoličtí náležejí do
církve katolické (76%), z ostatních
jest lol/2% pravoslavných, 3% pro
testantů &101/2“% židů. V církevní
organisaci jest Polsko zemí o roz
lehlých diecesích, majících až milion
duší. Některé diccese donedávna sa
halydo Polska ze zahraničí, což bylo
konkordátem urovnáno, & bullou pa
pežskou byly tyto poměry roku 1925
upraveny tak, že povstaly nové die
cese v Katovicích, V Častochově, v
Lomži a v Piňsku. Dnes všech diecesí

latinského obřadu jest 21 i tvoří do—
hromacy 5 církevních provincií. Též
farnosti jsou rozsáhlé a 1 nejedné při
padá na 30.000 duší pouze jeden
kněz. V roce 1923, kdy napočteno
bylo 18 milionů katolíků, působilo
mezi nimi ouZe 7370 světských du
chovních. geholních kněží jest málo
protože bývalá ruská vláda řehole
pronásledovala. Zato hojně jest ře
holnic. Jsout některé ženské kongre
gace tam velice rozšířeny, ač jsou
čistě polského původu, na příkl.:
Sestry Neposkvrněného Početí, Feli-
ciánky, Nazaretánky & Služebni'čky
P. Marie. V bývalé ruské části jsou
rozšířeny tak zvané skryté řehole„
nosící světský šat. Východní obřad
čítá 3600 kněží. Do toho počtu spa
dají i kněží řehole Basiliánů dle pří
kazu Lva XIII. reformované, které
mají. i ženská odvětví, zabývající se
vychováváním mládeže.
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Nedostatek kněží ve Francii. Od 3.
do 5. listopadu 1926 konal se v Mar
seilu Il. národní sjezd trancc'uzský
pro získávání kněžského dorostu. Akce
pro rekrutování kněžstva není sta
rého data, snad teprve od r. 1924, kdy
podařilo se konečně jejímu apoštolu
.P. Debrelovi uskutečniti záměr, který
choval v sobě už od r. 1908. Sjezd na
vštíven byl 15 biskupy &větším po
.čtem kněžstva ilaiků. Referáty nesly
se vesměs směrem, jak získati co
možno největší počet duší pro stav
kněžský. Zvláště zajímavým byl re
ferát člena akademie franc. Goya
„Kněz před veřejným míněním“, v
němž dokazuje známý tento historik
francouzský, že největší ránu zasadil
katolickému knězi tisk, romány, a že
tudíž to musí býti opět kniha, jež
mu vráti uloupenou důstojnost a

.,oblibu. Na štěstí je vskutku pozoro
-vati obrat ve francouzské literatuře.
Postavy katolických kněží, vystupu
jící v posledních románech slavných
romancierů francouzských, jsou s to
přeroditi veřejné mínění franc. lidu
ve prOSpěch katol. kněžstva.

Kněz hrdina. Z ostrovů Fidžijských
obdržela tyto dny agentura Fides
kahelogram, oznamující smrt misio
náře Františka Nicouleaua, který ze
mřel v Makogai jako obět svých od
vážných služeb malomocným. Zesnulý
hrdinský kněz narodil se ve Francii
r. 1865. Opustil Francii ve věku 27
let a už se do vlasti nikdy nevrátil.

'V r. 1913 dobrovolně přihlásil se za
nástupce duchovního správce malo
mocných v Makogai, který zahynul
na moři. Po devět roků obětavě pe
čoval o malomocné, až sám, nakažen
stejnou chorobou, byl nucen zůstati
na Makogai, ne však již jako du
chovní její otec, nýbrž jako malo
mocný. Tehdy zanotil „Velebí duše
má Hospodina“ a s příkladnou trpě
livostí a odvahou snášel hrozné bo—
'lesti své nemoci. Jako ostatní malo
mocni z kolonie, měl svoji chýši z
bambusových holí a listí. Pokud mu
jeho zdravotní stav dovoloval, sloužil

mši sv., až mu musily býti amputo
vány prsty na rukou i nohou. Po—
slední rok bylo jeho tělo samá rána
a obličej nemocí úplně rozezraný.
Jeho hrozná smrt neodstrašila jeho
druhů. Má již nástupce. Je jím mi
sionář z téhož řádu P. M. rodák fran
couzský P. Marcel.

Nepomucenum, papežská čcsfcakolej
v Římě. Velikou radostí nás naplňuje
zpráva, že sv. Otec plné svůj slib
a doplňuje ušlechtilé snahy episkopátu
čsl. získal & papežské české koleji
v Římě daroval pozemek velký- asi
10 tisíc čtverečních metrů k zbudo
vání nové a mnohem rozsáhlejší koleje,
aby také česká kolej' v ímě, jako
koleje ostatních národů, měla residenci
vhodnou a důstojnou. Nová kolej,
která bude přijímati alumny z celého
našeho státu a ponese jméno „Papež
ská kolej Nepomueenum“, bude státi
na půvabném & povýšeném místě
v blízkosti sv. Jana-Lateránského,
který nese hrdý název — „Mater
et Caput Ecclesiarum“ —-a nedaleko
starobylého kostela sv. Klimenta, kde
jsou uloženy tělesné pozůstatky sv.
Cyrila, velkého apoštola slovanských
národů. Bude rovněž nedaleko papež
ské university „Seminario R0man0“,
dále vedle nové skvělé koleje Irské
a mezinárodního ústavu františkán
ského sv. Antonína atd. Se střechy
koleje bude nádherný a sugestivní
pohled na „Campagna -R0mana“, t. j.
nejbližší okolí římské, se známými
„Castelli Romani“; v přímé pak blíz
kosti, jak řečeno, dominuje Laterán,
památné to sídlo římského Patri
archátu, dále Kolosseum a ostatní
slavné památky, ležící v pásmu římské
starobylosti. Starost sv. Otce o naši
kolej v Římě jde tak “daleko, že
osobně označil architekta stavitele,
slavného umělce, který vystavěl již
mnoho seminářů krajinských v Italii,
a který má předložiti co nejdříve
ke schválení samému sv. Otci plány
k provedení stavby. Chceme ještě
připomenouti zajímavou historickou
okolnost. Zpráva o této radostné udá
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losti nás dochází právě na den sv.
Karla Bor. Nuže, bylo to 4. listopadu
1884, v den staletého výročí památky
— svatořečení sv. Karla, kdy při
činěním Lva XIII. konala se církevní
inaugurační slavnost otevření české
koleje v Římě V kostele zvaném dell,
Anima. Za těchto příznivých okolností
jsme přesvědčeni, že naše nová kolej
vhodně bude representovati náš stát,
který dnes ve společnosti národů za
ujímá tak vysoké postavení. Z celého
srdce jsme vděčni sv. Otci, že papež
ský dorost z naší republiky učinil
zvláštním předmětem své otcovské

lahovůle. x.

Kanadský seminář zahraničních mi
sií. Kanaďané (franc. jazyka) se hodně
hlásí k dědictví ducha bývalé vlasti,
Francie. Před rokem 1921 bylo v mi
sijních řadách přes 6 tisíc řeholnic,
mužů také několik tisíc. Nadšení vla—
stenci i věřící chtěli míti „své“ misie.
Podán do Říma návrh o založení mi
sijního semináře. Řím schválil ušlechti
lou snahu. 12. května 1921 se v Québe
cu shromáždili biskupové francouz—
ského jazyka a zvolili za vůdce bu—
doucího díla kan. Rocha. Ihned se
přihlásili dva kněží. S radostí se usa
dili _v opuštěné faře. Dne 27. dubna
1922 Prozřetelnost jim poslala místo
pro stavbu budoucího semináře sv.
Františka Xav. Místo bohaté svatými
vzpomínkami — na sever od Montre
alu v Pont-Vian — před dvěma sty
lety tam tábořili první misionáři ka
nadského západu, u paty skalisk, kde
P. Mikuláš a jeho žák Ahunssic do
sáhli palmy mučednické. Během roku
přibylo šest nováčků a apoštol. vy
slanec sv. Otce požehnal základní
kámen. Pařížský seminář poslal msgr.
Bloisa, apoštol. vikáře jižního Man
džurska, aby vedl odbornou výchovu
nových dělníků. První tři misionáři .
kanadského semináře se přidružili
k franc. misionářům v apoštol. vika—
riátě Mukdenském (300 tisíc čtver.
kilometrů, 13 mil. obyv., z nichž bylo
sotva 30 tisic katolíků). Nová skupina
„sedmi misionářů spěla za svými před

chůdci roku 1926. Dnes již má semi»
nář sv. Františka Xav. 15 kněží, z těch.
je 10 kněží v misiích v Mandžursku,.
a 20 bohoslovců. Loňského roku po—
stoupili někteří otcové až do úplně"
pohanského, žlutého prostředí; a pů-n
jdou za nimi druzí, až jednoho dne
vyjde z jejich středu i duchovní pa-
stýř, jenž by řídil „Podíl jejich dě-
dictví“.

Výroky o náboženské škole. Dr. Ja-—
rolímek píše: „Zločinu by se dopustili
každý politik bez rozdílu stran, který
by zvedl dnes ruku pro konfesijní
školu a tímto pohybem opět uvedl.
v pohyb víko z rakve, ze které náš
národ teprve nedávno duchovně a pOr
liticky povstal.“ — Tak frázovitě, ne—
pravdivě a protinábožensky zaujaté—
vyjadřuje se muž, který stojí v čele
školství Velké Prahy. To svědčí přímo
0 žalostně ubohém postavení a vlivu.
katolíků v metropoli našeho státu. —
Také o profesoru dr. Marešovi by se:
mnohý katolík nebyl domníval, že je
schopen napsati tato slova: „J e třeba,.
chrániti školu před vlivy nábožen—
ských konfesí a církví, při vší úctě
k náboženství.“ — A konečně výrok
ministra dr. Krofty, který v Římě
vyjednával „Modus vivendi“: „Po—
kládal bych za těžké národní neštěstí„
kdyby jednotná škola národní byla.
zatlačena školami rozličných nabo-
ženských vyznání.“

Platíme si vlastní hanbu. Jistý hor-
livý rolník na Olomoucku v obci B
vzal si za úkol rozšířiti v obci „Selské
Hlasy“. Na této své agitační cestě
přišel do stavení,“kde žena jest dobrou,
katoličkou a jistě i s lidovou stranou
volila, žena projevila ochotu, když;
ne „Selské Hlasy“, tedy alespoň „Sel-
ku“ odebírati. Muž jest však jiného

olitického a náboženského smýšlení-
Išla se jej proto předem otázati 0 po-»
volení. Muž spustil hned huronský'
křik a na konec prohlásil, že raději
ženu vyhodí z chalupy, nežli by do—
pustil, aby pod jeho střechou byl ka
tolický časopis. Tak jedná pokrokář
Jak jednají naši lidé? Jest to k pláči„
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když vidíme, co všechno v našich ro
dinách se odebírá & platí. Největší
ránu by pokrokový tisk dostal tím,
kdyby jej přestali čísti katolíci. Po
krokář ve svém domě katolického ča
sopisu nestrpí, a katolíci platí si časo
pisy, kde se nám spílá anebo ponenáhlu,
:ale tím jistěji, se čtenář otravuje.
Vzchopme se již jednou k činům, a
vyhažme z rodin nevěrecký &bezbarvý
tisk a zasaďme se o to, aby v katolické
trodině byl jedině katolický časopis.

Koliklidí bolševici povraždili. U pří
ležitosti 101eté„oslavy“ trvání „Čeky“,
popravčího to sboru, zřízeného 1917
Leninem a Trockým, bylo konstato
váno, že až do měsíce září
1921,tedy za necelá čtyři
Fle t a, popraveno bylo z rozkazu Čeky
1,766.098 osob, mužů i žen, z které
Í'hožto počtu bylo 3755 učitelů, 8800

„lékařů, 1243 duchovních, intelektuálů
“vůbec 405._250,'vojínů pak 290.000,
řemeslníků 192.350 a rolníků 864.700.
Tak hromadného vražděni nevinných
lidí není v dějinách příkladu. Kolik
obětí bylo popraveno od roku 1921,
nedá se přesně zjistiti, ježto pak již
nebyl počet jejich udáván, ač se po
pravovalo stále, .ale samy sovětské
listy přiznávají, žepočet popravených
přesahovaltři miliony osob.
.A po všem tom vede se dnes lidu
v Rusku stokrát hůře, než kdy před
tím.

Ke zrušení výjimečnýchzákonů proti
katolíkům v Anglii. Zákon, kterým se
ruší poslední výjimečné zákony proti
katolíkům v Anglii, přijatý dolní sně
movnou, bude se ještě projednávat ve
sněmovně lordů, aniž by však byla
obava, že by tam neprorazil. První
zákony, kterými bylo zahájeno osvo
szení anglických katolíků, t. zv.
„Emancipationsbill“, pochází z roku
1829. Než i po těchto zákOnech ne
směla žádná katolická farnost přijímat
odkazy, katoličtí “duchovní nesměli se
v obřadním rouchu objevit na veřej
nosti, byly zakázány modlitebníknihy
(i missaly) v latinském jazyku, řády
nesměly se v zemi usazovat. Za po

sledních let stalo se několik pokusů
o odstranění těchto persekučních zá
konů, ale nepodařilo se to, ježto ne
bylo možno dotknouti se některých
výjimečných opatření, jako že ná
sledník trůnu nemůže býti katolík a
že také starosta londýnský nesmí býti
římsko-katolického vyznání. Oba tyto
body dříve vedly vždycky k zamít
nutí nového osvobozovacího zákona.
A ještě nyní stal se pokus, aby nový
zákon zůstal omezen jen na Anglii a
neplatil také pro Skotsko, tak, jako
nebude platit pro Ulster, ježto v
Irsku mají ještě starý zákon z roku
1829! Řečený pokus byl zamítnut 200
proti 20 hlasům. “Mezi nejostřejší od
půrce katolíků v parlamentě anglic
kém patří lady Astorová, která se
hlásí „k nekompromisnímu protestan
tismu.“ A z těchto kruhů děje se dnes
agitace proti toleranci, ježto „nekom
promisní protestanti“ poukazují báz
livě na to, jak katolicismus v Anglii
den ze dne nabývá na půdě.

Kněží učenci. Mezi novými rytíři
čestné legie francouzské ocítá se též
jméno Msgra Eugena Tisseranta, „kon
servatora ořientálních rukopisů ve va—_
tikánské knihovně, výtečného orien
talisty, který působí velikou čest fran
couzské vědě“, a 'P. Tastevina, '„mi—
si'onáře,badatele, ethnografa. Četnými
svými misiemi v Amazonii “přispěl
k obohacení franc. vědy.“ V uvozov
kách uVedené citáty jsou vzaty z po_-_
sudku ministerstva zahraničních zále
žitostí.

Katolická církev v roce 1928. Dle
Annuario Pontificio na rok 1929 čítá
katolická církev na celém světě 1125
diecésí (počátkem roku 1927 pouze
1112), apoštolských vikariátů 227
(224), apoštolských prefektur 98 (93),
V roce 1927 zemřelo 7-kardinálů & 69
arcibiskupů a biskupů. Ve státech
měl Vatikán 22 nunciatur, 6 inter
nunciatu'r a 19 apoštolských delegací.
U Vatikánu pak bylo 11 velvyslanců
& 18 vyslanců. Nově se uvádí pa
pežská komise pro Rusko, jejímž pre
sidentem je kardinál Sincero a Zpra
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vodajem biskup d'Herbigny S. J. a ' volnomyšlenkářskému hnutí 19. sto
jpak nové etnografické misijní mu
seum v Lateranu.

Jedin'ý kalendář () křesťanstou. Sy
mod řecko-východní církve, zasedající
v přítomné chvíli v Alexandrii, udělal
usnesení, které má význam iv prak
ttickém' životě. Je známo, že po svě
ftové válce' státy, v nichž až dosud
platil juliánský kalendář, přešly ke
gregoriánskému, vyrovnávajíce tak ve
smyslu tridentského koncilu rozdíl,
jenž zatím vzrostl na třinácté dnů.
„Řecko-východní církev zůstávala však
při starém počítání času, což se přiro
zeně projevuje také v časovém umí
stění svátků. Přítomným rozhodnutím
alexandrijské synody dnem 1. října
staré počítání zmizí a zároveň s ním
i jeden z vnějších rozdílů křesťan
ského světa.

Katolíci oe Švýcarsku. Nyní žije
ve Švýcarsku 1,5852311katolíků, pro-'
testantů je 2,750.622.Protestanté jšou
rozděleni ve 31 náboženských sekt.
Atheistů je 2640. 25.000 osob je bez
“vyznání, pravoslavných je 4000, z ro
dičů katolických pochází a nebylo
pokřtěno 95 osob. O—dposledního sčí
tání lidu z r. 1910 ubylo '5000 kato
líků, což se vysvětluje velikým pří
livem cizinců za války.

Katolí'ci () Číně. Koncem roku 1962
byl stav katolické církve v íně ná
sledující: Bylo 56 biskupů cizích, 6
čínských, cizích kněží 1628, domácích
1184, domácích seminaristů ve vel
kých seminářích 741, v malých 1969,
klášterních bratří cizích 248, domá
cích 271, řeholních se'st'er cizích 941,
domácích 2834, katolíků 2,337.951,
katechumenů 451.559, během roku
1926 bylo pokřtěno 384.400 pohanů.

Svobodomyslný spisovatel 0 kato
lických světcích. Ve Španělsku se

oslavují právě sté narozeniny J u a n a
'Valery. Při této příležitostibyly
uveřejněny i jeho dosud neznámé do—
pisy. Valera byl liberální spisovatel,
který svým perem mnoho přispěl

letí ve Španělsku. Tím více proto pře—
kvapuje jeho dopis z roku 1887 (číslo
57). Píše v něm svému příteli: „Milý!
Smál jsem se při čtení vašich „výtahů
z Flos'sanctorum (květnice svatých)“.
Ale musím přece říci, i když mám
v sobě příliš málo katolického cítění,
že považuji naše závěry, k nimž
jsme dospěli, za bludné a zarmucující.
Je to důsledné popření všech ideálů,
hrubý & oplzlý naturalismus, takže
se při tom příležitostně směji, ale
přece v jistých okamžicích při hlub
ším uvažování nemám chuti smáti se
životu svatých anebo jej zesměšňo—
vati. A pak myslím, že jste měl vy
zkoušeti svůj jemný a řídký talent
spisovatelský na jiných věcech. Je
jich dosti. Byl bych špatným a ne
čestným přítelem vaším, kdybych vám
toto své mínění neodkrytě neřekl.“
Jindy, také roku 1887, píše: „Nejsem
prostý věřící a p0važuji se za nevčrce.
Pochybuji o všem. Nezapírám to, ale
také se tím nechlubím. Přes to obdi
vuji se mnohým svatým mužům &
ženám a nemohl bych se jim posmí
vati. Čím více o tom přemýšlím, tím
více shledávám, že 11ej le p š í s y
nové a dcery Španělska se
musejí hledati mezi jeho
5 v ě t c i. Přispěli po'dstatn'ě k veli
kosti naší vlasti. Jdu ještě dále,
i kdybyste se nade mnou pohorši'l. Co
myslíte, koho stavím nad ony tři
muže, kteří jsou oslavování jako otco
vé a původco'vé moderní kultury?
Nad Luthera, jenž náboženství refor

' moval', nad Bacona, jenž přírodní vědu
obn0vil a nad Descartesa, jenž mo
derní filosofii stvořil? Nuže, muž,
kterého nad ně stavím: jest sv atý
Ignác z Loyoly. Je samozřejmé
a nemusím vás o tom ujišťovati, že
bych, kdybych chtěl zastávati a pě
stovati nějaké učení, si nezvolil ni
koho- z těchto čtyř za svého učitele.
V 19. století není ničeho, co bych byl
ochoten přijati jako hotovou nauku a
učení. Ale nejdu tak daleko, abych
některého z těchto čtyř mužů tak vy—
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vvv
trvale zesmesnoval, jak vv to činíte.
Vaše karikatury se zdají více než
přehnané.“

(Zasláno.)'
11. svazek Edice Krystal: Ber

nadot: Eucharistii k Nejsvětější Tro
jici, str. 128, cena 6 Kč 60 h i s por
tem. 'K dostání v administraci revue
Na hlubinu, Olomoud, Dominikánský
klášter.

Revue Na hlubinu vydává v krátké
době již druhou knihu své Edice.
Kniha jest velmi štastně volena. Po

třebujeme opravdu hlubokého a do—
brého poučení o této SvátOsti, k níž
volá Církev dnes tak úpěnlivě své
děti. Kniha učí nořiti se do Ježíše,
učí hluboko loviti perly v tajemstvích
nejvznešenějších. Kniha vám zapálí
srdce, osvítí mysl a celou bytost
přimkne k Ježíši. Vřele doporučujeme
každému. Cena jest směšně levná a
přece jest tištěna na krásném papíře
v pěkné úpravě. Objednejte ihned,
než bude zase kniha rozebrána jako
prvrrý svazek zmíněné Edice. Pište
ještě dnes na Dominikánský klášter,
Olomouc, Slovenská 14. Doporoučíme

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

na zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti
oltářní. po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětuji Tobě
celý dnešní den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem
nejsv. Srdce blahoslavené & neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a mv 
šlenky, všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní
jednou za den, Lev VIII. S. Congr. Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda
brn. 1886 č. 11).

Obzvláště Ti je obětují za. Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,. z a
řešení socialni otázky v duchu křesťanském a ochranu
studujících vysokoškolských před nevěrou a nemrav
ností & 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. 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. 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 & Methode, orodujte za nás a za
všecky národy slovanské, aby v jednotu víry byli
shromážděni, aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř!

Heslo apoštolské:
Úmysl v srpnu 1928:

příklad dávali.
Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.

OBSAH:
Rozřešení sociální otázky v duchu křest. Aby studující od nevěry a zkázy mravů chráněni“

byli. (Hlavní úmysí.)— Svaté Srdce Panny Marie. (Báseň). — ]ežíš pláče, trestá, učí. —
České vlastí. (Báseň). — Obrázek z poutí. (Báseň). — Slavnost Lásky. — Kríste Pane.
(Báseňl. —-Obrázky z katolícky'ch misií. — Su. Cyril! a Method kdžou. (Obrázek). 
Sv. Cyril! umírá v Římě. (Obrázek). —-]eptiška (Báseň). _Mííosrdná sestra. (Báseň.) —
Ke dní sv. Anny. (Báseň). — Různé zprávy. - Obětování denního úmyslu.

Pěstovati pokoj a mír v lidu.
Aby katolíci v misijních zemích dobrý

Tiskem a svým náhle-vydává Občanská tískárna, Brno. — Za redakcí odpovídá Ludvik Kačka,
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B OŽSKÉHO SRD CE PÁNĚ.
ROČNÍK LXII. BRNO. ]. SRPEN 1928. ČÍSLO 8.

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

Láska !( vlasti podle zásad sv. víry.
Dobrý příklad bílých kolonistů pohanům.

(Hlavní úmysl.)

Láska k vlasti je něco velikého,
vznešeného. Již pohanšti řečníci osla
vovali lásku k vlasti. Tak pravil
Cicero:

„“Milí jsou nám "rodiče, milé dítky,
milí příbuzní a přátelé, než jedno
jediné slovo „vlast“ zahrnuje lásku
všech.“

Sám Bůh vštípil nám do srdce
lásku k otčině naší. VZpomínám tu
na Judu Makkabejského, který bo—
joval pro HOSpodina a pro vlast
svou. Jak naříkali židé v zajetí ba
bylonském a s pláčem vzpomínali
svaté hory sionské. Kristus Pán mi
loval svou vlast i národ svůj &plakal
nad osudem sv. města Jerusalema.
A mnoho svatých vyniklo svou láskou
k vlasti, na př.: Sv. Ludmila, sv.
Václav, sv. Vojtěch, sv. ProkOp a
jiní. A není divu! Vždyť přirozená
láska k vlasti bývá křesťanstvím po
svěcena, očištěna a povznesena. Kře
sťanství učí nás milovati všechny
lidi na světě. Křesťanství učí nás,
že všichni lidé máme jednoho Otce
nebeského, jednoho Spasitele, jenž za
všechny lidi krev svou na kříži prolil.
Jsouť tedy všichni lidé bratři a sestry
velké rodiny Boží, církve Kristovy.

Proto máme se veSpolek pro“ Boha
milovati netoliko slovy, ale skutky
dle slov Pána Ježíše: Milujte se ve
spolek, jako já miloval jsem vás!
Milujte nepřátely své a dobře čiňte
těm, kteří vás nenávidí! To jsou
zásady křesťanské lásky k vlasti,
kteréžto zásady doporoučeli papežové, '
jako papež Lev XIII. Proto též
papežové to byli, kteří odsuzovali
boje a války a napomínali k míru
a pokoji.

Ale ještě něco má sv. Otec Pius XI.
na srdci. Týká se to našich misií.
Stává se totiž, že bílí kolonisté, kteří
se usazují v zemích pohanských v
městech, dávají domorodcům špatný
příklad, kazí lid a tím překážejí
našim misionářům. Právě naopak měli
by takoví kolonisté býti misionářům
nápomocni &dávati domorodcům dob
rý příklad křesťanského života. Bohu
žel mnozí z nich nevedou dobrý
a spořádaný život, jsou domorodcům
kamenem úrazu, pohoršením & pře
kážkou, aby nepřijali a nepoznali
pravdy boží. Za to- budou takovi
křesťané zodpovídat jednou před Bo
hem. Kolonisté mají žíti jako praví
.křestané ve vší poctivosti, upřímnosti
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v celém svém jednání. Mají dávati
domorodcům dobrý příklad tím, že
sami účastní se služeb božích, že
přijímají sv. svátosti, že světí neděle
a svátky, že nikomu neublíží, ale
každému dobře činí a v rodinách
svých spořádaně žijí. Ženy mají dbáti
cudnosti a čistoty, kteréžto ctnosti
má církev sv. v úctě a zachování
jejich přísně nařizuje. Dob'rý příklad
jest nejlepším prostředkem k obrácení
jiných na víru katolickou. Za času
pohanského císařství římského neší
řilo se křesťanství“ tak velmi ve
řejným kázáním, ale více soukromým
vyučováním &dobrým příkladem. Po
hané pozorovali, jak láskyplni & pří
větivijsou křesťané a při tom přece
plni zmužilosti; jak snášeli strasti
bez reptání, jak se odvlraceliod model,
jak málo starali se o požitky a

Jarolím S !. Pavlík:

radovánky a jak každý se obětoval
za svého bratra. Vizte, pravili,' jak
se křesťané veSpolek milují! Tak pro
niklo křesťanství z nejnižších vrstev
lidu .do nejvyšších kruhů společnosti,
až konečně sám císař před křížem
sklonil kolena svá Konstantin!
Velikou moc má do sebe dobrý pří
klad. A co pravíme o zemích pohan
ských, platí i u nás. Ti, jež mají
víru, ať ji osvědčují ústy i_skutky,
aby slabé ve víře posilníli a nevčrce
ku pravdě Boží přivedli.

O to prosme nejsv. Srdce Ježíšovo,
aby v srdcích našich roznítilo pravou
lásku k vlasti naší &aby bílí kolonisté
křesťanskýmživotem byli nápomocni
misionářům v obrácení pohanů na
víru v Ježíše Krista, .'aby všichni
poznali pravdu boží a tak dospěli
ke spáse duší svých nesmrtelných.

NOVÝ NERO
Nový Nero v Mexiku teď vládnel
Nestrpí on víry v zemi žádné!
Jako mráz když na květenu padne,
tak je katolíkům.

Doby prvokřesťanské se vrací,
katané zas mají mnohou práci,
církve budova se šmahem kácí,
konec zbožným zvykům.

Květy lásky křesťanské a péče
strhány, kněz k žalářům se vleče,
vyznavačům Kristovým krev teče,
zem se barví nachem. '

Peklo jásá, zednář komanduje,
'vítr z novin příznivý mu duje;
jaké nové plány Calles skuje,
čeká lid se strachem.

Na křesťany jako smečka vlčí
vrhají se, rudý prapor trčí
"nad Mexikem —- a svět k tomu mlčí,
Bohu žalováno. "

Chtějí církev zhubit mermomocí,
proto týrána jest dnem i nocí;
Bože mocný, přiSpěj ku pomoci,
i ty, svatá Panno!

Svatý Michaeli, vzhůru, vzhůru!
Svolej k boji devět svojich kůrů,
učiň neškodnou tu pekla můru,
na prsou co sedí.

Svatý Mořici, vztyč svoji píku
k obraně, vy vojska mučeníků,
pojďte na pomoc, svaz katolíků
na vás s prosbou hledí.

Dál a dál se nevěra kol šíří,
bezbožný svět v radovánkách hýří,
satan jásá: zdupej, svatý Jiří,

“pekelného draka.

Na lán Boží škůdců moc se slétlol
Kéž by jeho osení zas zkvetlol'
Kriste, rozžni svojí víry světlo,
neb se silně .smráká.
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C0 získáme úctou k Panně Marii ?
Úvaha na Nebevzetl Panny Marie. Upravil Ignát Zha'něl.

Kdo ctí Pannu Marii, může mnoho
získati. Mluvíme-li o úctě k této naší
milé Matce, máme na mysli prav o u
j ej í ú c t u. Záleží V tom, abychom
se k ní nejenom modlili, konali k ní
různé pobožnosti, nýbrž hlavně, aby
chom ji následovali a žili podobně
svatě, abychom měli hřích v největší
ošklivosti a vykonávali pokud možno
mnoho ctností. Kdo ctí takto Pannu
Marii, může doufati, že mnoho získá.

P.Maria posilní v dobrém& r-ozmno ží milost žíti
c t n o s t n ě. P. Maria nemá většího
přání, než aby všichni, za něž prolil
krev její jednorozený Syn, dosáhli
cíle, k vůli němuž Ježíš s nebe sestou
pil, totiž věčnou spásu. Je tedy také
její vůle, aby, kteří již nastoupili cestu
k nebi, buď že žili v nevinnosti nebo
konají za své,hříchy pokání, neúnavně
pokračovali, až dosáhnou cíle. P. Maria
miluje svatost a dokonalost, přeje si
proto, aby také všichni její ctitelé byli
těmito ctnostmi ozdobení. Snaží se
aby své ctitele stále v dobrém posi
lovala, aby pokračovali na cestě ctností,
aby si získali v bohumilém životě vy
trvalost a stálost.

P. Marii můžeme nazvati proto svým
věrným přítelem, o němž čteme, že
„jest mocná záštita a kdo ho nalezl,
nalezl poklad“. Sir. 6, 14. Svatí Otcové
srovnávají P. Marii se sluncem: je
štědrým rozdavatelem tepla, světla,
takže vše roste, prOSpívá. Podobně
vyprošuje P. Maria svým ctitelům
u Boha nebeské světlo milosti, aby
rostli v poznání, velebení, milování
Boha.

Ucta P. Marie je jistou z n á m k o u
vyvolených k věčnéspáse, ne
sice v tom smyslu, že by všichni cti
telé její došli jistě do nebe, ale že není
žádného obyvatele nebes, který by
ji nebyl vroucně ctil. Svatý Ignát
mučenik píše: „Nikdy nevezme špat
ného konce, kdo dokázal, že je věrný
a neúnavný ctitel marianský.“ Svatý

Hilar vysvětluje tento výrok slovy,
která vylučují všechnu pochybnost:
] kdyby byl někdo sebe větším hříšní
kem', ctí-li správně nebeskou Matku,
pomůže mu, aby činil pokání a nebyl
věčně zatracen. Kdo nehledá Marii
nenalezne ji, nenalezne pokladu, nemá
mocné záštity, nenalezne života a ne
může doufati ve svou věčnou Spásu.
Umiňme si proto, že neustaneme
nikdy ctíti tuto svou milou Matku;
prosme ji, aby nám svou přímluvou
pomáhala, abychom kráčeli na cestě
ctnosti, která nás dovede na vrchol
svaté hory, kdež odmění Bůh své vy
volené korunou věčné slávy.

Velkým užitkem úcty mariánské
jestobrácení hříšníků i nej
zarytějších. Sv. Písmo nám vypra
vuje: „Učinil tedy Bůh dvě veliká
světelná tělesa; těleso větší, by pa
novalo dni a těleso menší, by pano
valo noci.“ Gen. 1, 16. Učitelé církevní
pojímají tato slova ve smyslu vyšším,
duchovním a vyrozumívají pod slun
cem samého Spasitele, jehož jasně zá
řícího světla všichni jsou účastni, kdo
žijí v milosti Boží. Pod měsícem vy—
rozumívají Pannu Marii: osvětluje
srdce hříšníků, kteří žijí vtemnotě
hříchu, jsou mrtví pro nebe. Papež
Innocenc III. vybízí proto hříšníky
řka: „Kdo jsi ztratil milost, postrá
dáš světla slunečního, obrať se k mě
síci, uctívej Marii! Vyprosí ti milost,
abys poznal svou duševní bídu a byl
posilněn k správnému životu dle zá—
kona Božího“

Nikdo by nebyl s to, aby vypočítal
tisíce tisíců případů, že je docela
Správným, nazývati Pannu Marii
útočištěm hříšníků, coždo
kazují především zrovna bezpočetné
votivní tabulky v našich mariánských
poutních místech. Často se tuto po
užívá obrazu archy Noemovy, v níž
našla útočiště všechna zvířata země.
Podobně nacházejí u Panny Marie
útočiště všichni hříšníci, kteří se se

147



"svými smyslnými rozkošemi zvířatům
podobají s tím rozdílem, že dravá zví
řata nepozbyla v arše, když z ní vyšla,
své přirozené divokostí, kdežto hříš
níci se pod mocnou její ochranou obrátí
a odloží své divoké, nezřízené náruži
vosti. Často bývá vyobrazena Panna
Maria majíc na sobě plášt, který je u
krku úzký jako každý jiný ženský
plášt', dole však je nesmírně široký
a bývá vyobrazeno mnoho osob obo
jího pohlaví a všech stavů, kteří jsou
pod ním shromáždění (v síni Milosrd
ných Bratří na Starém Brně je po
dobný krásný obraz).

Náš velký Karel IV., Otec vlasti
byl velkým přítelem Blosia; s ním
chtěl třeba tráviti poslední svá léta,
aby mu byl nápomocen, by mohl dob
ře umříti. Blosius, který je též velkým
duchovním spisovatelem, píše o této
otázce nás tuto zajímající, následov

„Žádného i sebe většího hříšníka
neodmítne Panna Maria, vezme-li k ní
útočiště.

Obracejte se k ní proto všichni,
kteří jste měli neštěstí upadnouti
do těžkého hříchu a jste plni lítosti
k ní, Matce všeho milosrdenství. Do
sáhnete její pomocí a jejím zprostřed
kováním získáte milost a život od
Bohal“
' Dalším ziskem úcty mariánské je
její mocná pomoc v poku
še n í c h. Jakou moc má Panna Ma
ria nad pokušitelem-ďáblem, dokazují
ihned první stránky sv. Písma, kde
čteme, co promluvil Bůh po prvním
hříchu k hadovi: „Nepřátelství usta—
novuji mezi tebou a ženou, mezi po
tomstvem tvým a potomstvem jejim;
ona rozdrtí hlavu tvou.“ (Gen. 3, 15.)
Ženou, která rozdrtila hlavu hadovu,
rozumi se Panna Maria, a ještě stále
ji rozdrcuje tím,že maří nástrahy ha
dovy, který chce učiniti nesmrtelné
duše svými otroky, sváděje je k hří
chům, což ustavičně maří. Místo, aby
jiné zajal, je sám zajat touto mocnou
královnou. Proto radí všichni učitelé
duchovního života, aby se každý, kdo
je v pokušení, obracel s plnou důvěrou
k Marii, která dle výroku svaté církve

je zlým duchům tak hrozná, jako
dobře spořádaný tábor vojenský.

Ve starém Zákoně čteme, že Pán
vedl lid israelský z Egypta pouští,
za, dne jim ukazoval cestu v podobě
sloupu oblakového, v noci v podobě
ohnivého sloupu. Svatí Otcové pro
hlašují, že je sloup tento rovněž před
obrazem Panny Marie, protože nás
zrovna zasypává oblakem božské mi
losti a chrání před ohněm ďábelské
zlomyslností. Svatý Bonaventura píše:
„Maria jest pro nás ohněm. Jako se
rozpouští vosk ohněm, podobně ztrá
cejí zlí duchové všechnu moc nad du
šemi, které volají k Marii a prosí ji
o pomoc.“

Nikdo se nepohoršuj, přicházejí-li
na tebe různá a častá pokušení, jestit
to známkou duši vyvole
n ý 0 h, které Bůh miluje. Sirach vý
slovně praví: „Synu, chceš-li vstou
piti do služby Boží, buď připraven,
že budeš zkoušen“ (Sir. 2, 1.) Kdo Bohu
neslouží, nebývá zkoušen či pokoušen.
Dokud člověk poslouchá tohoto zlého
svůdce a hoví svým náruživostem,
nechává ho v pokoji, ví, že mu
neujde.

Když se však chce vysvoboditi z jeho
drápů, nástrah, sítí, pak napíná všech
nu svou obratnost, chytrost, aby ho
dále podržel ve své moci. Nikdy ne
jsou pokušení ďábelská mohutnější,
jako když se chce někdo vysvoboditi
z jeho osidel a chce se obrátiti k Bohu
a jest odhodlán jemu sloužiti. Každý
dobrý služebník Boží musí rodělat
tyto boje a pokušení, jsou te y známi
kou vyvolených.

Pokušenítato trvají po celý
život, proto) nazývá svaté Písmo
náš život bojem, který rozhodne o věč
nosti. V tomto boji je nám věrnou
pomocnicí naše nebeská matka. Dej
Bůh, abychom mohli všichni při po
sledním okamžiku, až přijde Bůh a
zavolá jednoho každého z nás, vydati
počet ze svého vladaření, podobně
volati, jako volal svatý Pavel: „Dobrý

_boj jsem bojoval, běh jsem dokonal,
víru jsem zachoval, ro budoucnost
jest mi uložena koruna Spravedlnosti,
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kterou mi dá v onen den Pán, Spra
vedlivý Soudce a nejen mně, nýbrž
i všem těm, kteří milovali příchod
jeho.“ (II. Tim. 4, 7.)

Nejdůležitějším okamžikem celého
našeho života je s m rt, když se od
loučí duše od těla. Jak tu bude duše
nalezena, tak bude souzena a odsou
zena, zrovna jako strom, který kam
se skácí, tam zůstane ležeti. Nikdo
z nás smrti neuteče. U proroka Isaiáše
čteme: „Zda řekne hlína hrnčířovi:
Co to děláš?“ (Is. 45, 9.) Hrnčířem se
rozumí Bůh, který „má moc jako
hrnčíř, aby z téhož truple udělal nádo
bu, jednu k ozdobě a jinou k nezdobě.“
(Řím. 9, 21.) Nikdo nemůže vytýkati
hrnčířovi, udělal-li z hlíny to či ono?
Bůh může tělo lidské odvolati se světa
dle své vševědoucí a všemohoucí vůle
v_ každém okamžiku a kdy se toho
člověk nejméně nadá, což dokazuje
každodenní zkušenost. Či neumírají
lidé často, když se nejméně nadají?

Největší boj o duši vede ďábel při
smrti, protože ví, že má duše málo
času, jak čteme: „Dábel sestoupil
k vám se zlosti velikou, věda, že má
málo času.“ Zj. 12, 12. Zlý duch po
užívá všech druhů pokušení, aby mu
neušla umírající duše. Proto potřebí
velké pomoci a najdeme ji u své drahé"
Matky. Tu dokazuje, že jest mocnou
ochránkyní všech umírajících. Volejme
k ní často známá slova: Svatá Maria,
pros za nás hříšné, nyní i v hodinku
smrti naší! Kéž bychom zemřeli, jak
zemřel náš svatý zemský patron sv.
Metoděj. Papež Lev XIII. píše o jeho
smrti v encyklice takto: „Celý život
jeho byla cesta nebil“ Kéž
i my žijeme podobně, aby náš celý
život nebyl nic jiného než cestou,
která nás jistě přivede k vyšinám ne
beským. Kéž zemřeme, jak zemřel
věrný ctitel mariánský kněz-misionář
černoch Donatus Leberaho (což zna
mená v naší řeči: Viz tu svůj vzor).
Zil na rovníku v území, kde prýští řeka
Nil. V mládí byl pastýřem, teprve
v pozdějších letech dostal se ke studiui
a stár'32 let byl vysvěcen na kněze.
Působil nesmírně horlivě mezi svými

soukmenovci. Stár 41 let zemřel a jako
věrnému ctiteli mariánskému dopřála
mu Matka Boží, že zemřel na prvního
května v sobotu, ve dni jí za svěceném,
roku 1926, právě když se zvonilo vc
ěer .,Anděl Páně.“

Maria je naší orodovnicí i p o n a
ší s m r t i. Oroduje za nás, přimlou
vá se při posledním soudu a pomáhá
nám, jsme-li odsouzeni na nějakou
dobu do očistce. Bůh odevzdal vše
chen s ou d svému Synovi, proto
objeví se naše duše před Ním jako
soudcem hned po smrti. Každý se musí
zodpovídati ze všeho, co vykonal dob
rého a běda, jestli má na sobě zlé,
které mu nebylo odpuštěno a za něž
ještě dosti neučinil. Jak se omluvíme
před vševědoucím Soudcem, jemuž je
známo všechno myšlení? Kdo nám
pomůže hájiti se, kdo se za nás při
mluví? Soudce, který bude souditi,
je Synem matky, které se dává čestný
název matky milosrdenství. Kdo
umírá v těžkém hříchu, jistě nectil
této matky, nemiloval ji, neproka
zoval jí příslušné úcty. Opakujeme
často a vroucně slova: „Ukaž nám
po tomto putování Ježíše, který jest
požehnaný plod života tvého.“

Panna Maria pomůže svým ctite
lům, kteří budou odsouzeni d o o č is t
ce. Nelze si pomysliti, že by koho
opustila, kdo jí sloužil věrně po celý
pozemský život a je po smrti v očistci.
Vždyť tam potřebuje duše ještě více
přímluvy a pomoci než potřebovala
za živa. Měla-li P. Maria soustrast
a milosrdenství i s velkými hříšníky,
zajisté neopustí svých ctitelů a přátel,
kteří nebyli nalezeni docela čistí.
Ujme se jich stejně laskavě jako činila,
když byli živi. Ulehčuje jim jejich bo
lesti útěchou, kterou jim skýtá, zá
sluhami dobrých skutků živých, které
na ně obrací, prosbami, kterré za ně
přednáší svému Synovi. Svatý Ber
nardín tvrdí, že dosáhla Panna Maria
moc, že může vysvoditi duše z očistce
svou modlitbou, přidělením svých zá
sluh duším v očistci, především těm,
které ji v životě upřímně uctívali.

Mnoho milostí může si získati, kdo
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upřímně, věrně, stále ctí Pannu Marii.
Dobrým vyprosí milost vytrvalosti
ve ctnostech, hříšníkům odpuštění,
jakož i milost pokání a lítosti, v po
kušeních, v boji proti nepřátelům
spásy duše dodá statečnost, "umíra
jícím je mocnou ochránkyní, aby ne
upadli do osidel ďáblových, zemře
lýchrovněž neopouští. Je jim pří

J arolim St. Pavlík:

mluvkyní při soudu soukromém &ne
odepře pomoci duším v očistci. Ctěme
tuto dobrou svou Matičku tak vroucně,
jak můžeme, snažme se žíti životem,
jejímu podobným, aby nám na konci
naší pozemské pouti mohla ukázati
Ježíše, požehnaný plod života svého.
Amen.

ASŠUMPTA EST.
Zvoňte zvony „od radosti:
Sláva Bohu na Výsosti,
hlahol, písni děk'ovná!
Celý vesmír nech .at plesá:
dnes se vznáší na nebesa
naše milá Královna.

Jako věnce zbílých růží
malebně se kol ní druží
zástup jasných andělů;
jako když o Božím Těle _
bílých děvčat řady stkvělé
vycházejí z kostelů.

() jak podivná to krása!
Nový Jerusalem jásá
v trub a kotlů hlaholu!
Cherubové, Serafíni,
všichni svatí v nebes síni
hymny pějí pospolu.

Zřic ty rajské sady krásné,
Matka Boží celá žasne,
co tu všude pokladů,!
Co tu perel, co tu zlata!
Míra skvostů vrchovatá
zdobí Boží osada.

Kristus vítá mateř svoji,
vřelý polibek je pojí,
jeden lásky srdce tluk;
radost ze shledání toho
náhradou je, že tak mnoho
vytrpěli oba muk.

Usadiv ji na svém trůně,
sahá Kristus po koruně,
by ji vstávil na hlavu
Panně, jež ho porodila
a jež sobě zasloužila
nejvyšší tu oslavu.

O Maria, budiž zdrával
Těší nás, že taká sláva
vzdává se ti na nebi!
Nechť i na okršku země
každý národ, každé plémě
tebe stále velebí!

Peklo se sic nad tím šklebí,
že ty takou moc máš v nebi,
zachraňuješ hříšníka,
jenž by jinak zhynul věčně,
teď však hlásá světu vděčně,
láska tvá jak veliká.

Přimlouvej se za nás, Máti,
at nás .zlý duch neuchvátí
na smrtelné posteli;
přimlouvej se, bychom jednou,
opustivše zem tu bědnou,
v nebi žili veselí.
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O častém a denním sv..příjímán—í dítek.
Sv. Otec blahé paměti Pius X. do

volil a přál si, aby děti šly k prvnímu
sv. přijímání, jakmile dovedou roze
znati nejsv. Svátost od obyčejného
chleba, t. j. aby věřili, že pod rouškou
čili pod způsobou chleba v nejsv.
Svátosti je Kristus Pán přítomen se
svým člověčenstvím i se svým bož
stvím. Dále dovolili přál si papež Pius
X., aby děti od prvního sv. přijímání
šly denně ke stolu Páně.

Jako podmínku kladl sv. Otec jen,
aby byly prosty těžkého hříchu a aby
měly Správný úmysl. Svaté přijímání
působí v nás tyto milosti: 1. spojuje
nás co nejúžeji s Kristem; 2. rozmno
žuje milost posvěcující; 3. zeslabuje
zlé náklonnosti a posiluje naši lásku
k Bohu; 4. očišťuje od hříchů všed
ních, chrání od hříchů smrtelných a
shlazuje časné tresty za hříchy; 5. je
nám rukojemstvím slavného zmrtvých
vstání a věčné blaženosti. Je-li úmysl
dosíci sv. přijímáním byt i jen jednu
z těchto milostí, přijímáme se správ
ným úmyslem.

Sv. Otec měl při tom úmysl, aby
Kristus bydlel v srdci dítěte, a ochrá

Anna Maria:

nil je před těžkým hříchem, aby Kris
tus chránil pevnost srdce dítěte tak,
aby této pevnosti nedobyl zlý nepřítel
a v ní se neusadil.

1 malé dítě dobře chápe a rozumí
naukám sv. náboženství. Je jen na
rodičích, aby mu je vštěpovali. Ve své
nejnovější encyklice sv. Otec klade
důraz na smíření božského Srdce.
Tím, že by malé děti často přijímaly,
podával by se nejlepší smír, za ty četné
urážky, svatokrádeže a jiné křivdy,
které božskému Srdci lidmi činěny
bývají. Kristus děti zvláště miloval,“
i když byl pracemi unaven, vzal děti
od matek na svůj klín, laskal se s nimi
a žehnal jim. A Kristus si přeje, aby
děti přicházely: „Nechte maličkých
přijíti ke mně a nebraňte jim ke mně
jíti, nebot takových je království ne
beské.“

Rodiče zajisté nechtějí, aby děti'
zahynuly hladem, nechť se tedy i sta
rají, aby nehynuly hladem duše. Ne
bot' i duše má hlad, musí jisti. Jinak
slábne, chřadne a je lehce přemožena
svým nepřítelem.

KLEKÁNL

Po kraji zvoní klekání
za šera každého rána,
tři Zdrávas letí ku nebi,
kde sídlí svatá Panna.

Jí k cti zvony hlaholí
milostné „Anděl Páně“,
by nás kdys v nebi uvedla
až k Boha Otce bráně.

Aby nám svojí přímluvou
prospěla _usvého Syna,
by za hřích v světě spáchaný
odpadla všaká vina.

Aby nás Pán Bůh netrestal
po smrti u soudu svého,
ale by její přímluvou
chránil nás všeho zlého.

Po kraji zvoní klekání
v poledne, večer, ráno,
přímluvy Tvojí žádáme
u Boha, nebeská Panno.

151



Božské Srdce a tisk.
Sv. církev užívá přimši sv. na svátek

božského Srdce slov Žalmisty: Po
hanění očekávalo srdce mě a bídu.
Očekával jsem, kdo by Spolu se po
rmoutil a nebylo nikoho, kdo by po
těšil a nenalezl jsem nižádného. Žalm
68, 21.

Žalmista je pronásledován svými
nepřáteli, skrývá se asi v nějaké jes
kyni, svírá se mu srdce, neví si rady
a je podoben topícímu se. Nenalézá srd
ce, které by cítilo s ním,"které by vlé
valo balsám útěchy do jeho duše.
Právem obrací sv. církev tato slova
na božské Srdce. Vždyt' bylo Srdce
Kristovo Zvlášť na sv; kříži pronásle
dováno & pohaněno svými nejúhlav
nějšími nepřáteli více než každé jiné
srdce. J izlivá slova potupy vnikala do
Srdce Kristova jako jedovaté šípy a
hluboce je poranila. Nebylo nikoho,
kdo by- potěšil Srdce tak těžce pora
něné. Srdce Panny Marie cítilo sice
nejupřímnější soustrast, ale P. Maria
nemohla se nahýbati nad hlavou nej
milejšího Syna a šeptati slova útěchy;
pohled na bolestnou tvář milované
matky ještě rozmnožoval bolesti a
zármutek Krista Pána.

Pohanění na hoře Kalvarii trvalo,
až Kristus Pán vypustil duši. Nepřá
telé Kristovi se vrátili vítězoslavně
s hory. Dílo Kristovo bylo dokonáno,
krvavá obět dokončena, získány byly

.milosti a položen základ sv. církve,
mystického těla Kristova. Ale nyní se
obrátila nenávist nepřátel proti mys—
tickému tělu, sv. církvi. Pronásledo
vali nejprve apoštoly, pak nástupce
sv. apoštolů, pronásledovali věřící. Po
vstali bludaři, kteří roztrhali roucho
Krista Pána. Pronásledování nerušilo
vždy se stejnou divokostí. Nastaly
doby klidnější.

Ale je jiný způsob pronásledování,
který není na oko tak zuřivý, avšak
působí ohromnou škodu. To je ne
přátelský tisk. Kolik je časopisů a
novin, které haní sv. církev, její ob
řady, zvlášt její služebníky a přinášejí

falešné zprávy o kněžích! Takové no
viny brojí v článcích pod čarou proti
mravnosti, jejich inseráty podporují
hanebnost, v posudcich velebí zlé,
útočí na veleduchy, až se jim poddají,
útočí na vlády a parlament-y, až se
stanou nástroji zla.

Jak veliká je moc tisku, o tom svědčí
také přesvědčení Napoleonovo, jenž si
naklonil veřejné mínění novinami a
zprávami. Metternich pravil o něm:
Noviny více cení než 300.000 mužů.
Ve vyhnanství na ostrově Elbě Napo
leon usiloval zase o trůn; proto si umí—
nil získati moc tisku. Jedno pero ——
pravil — může v novinách hýbati
světem, což se meči nepodaří.

Náboženství nepřátelský tisk působí
na smýšlení a cítění čtenářů a mění
znenáhla jejich přesvědčení.' Biskup
Rumeau mluvil v Paříži o vlivu tisku.
Poznal jsem — praví — ve svém mládí
muže, jenž měl důležité postavení.
Jako dobrý katolík přijímal 4—5krát
do roka sv. svátosti. Za volebního ob
dobí byly mu posílány po tři měsíce
noviny víře nepřátelské. Ze začátku
pohrdal jimi, ale pak je čítal s pozor
ností. Lichotilo mu, že jméno jeho bylo
známo v redakci. Když mu noviny po
třech měsících nebyly posílány, před
platil si je. Rok na to přijal sv. svá
tosti jenom. jednou o Velikonocích,
pak už vůbec ne. Konečně stal se
z něho urputný nepřítel církve a zemřel
jako neznaboh. Následky nepřátelského
tisku jsou lhostejnost ve věcech nábo
ženských, odcizení se katolické církvi,
víře a náboženství vůbec.

Božské Srdce může si právem stě
žovati: Pohanění očekávalo srdce mé.
Jak veliké & rozšířené je to pohanění.
Z 80.000 časopisů a novin, které vy—
cházejí, je sotva 2500 v rukou kato—
líků. Jak veliký je počet výtisků časo
pisů víře nepřátelských! Některé mají
80.000—100.000odběratelů. Když dva
krát denně vycházejí, můžem počítati
800.000 až 1,000.000 čtenářů. Do to
lika srdcí vniká denně zhoubný jed
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lhostejnosti a nevěry. Můžebýti božsk.
Srdci lhostejné, když tolik srdci se
mu odcizuje? Právem může říci: Poha
nění očekávalo Srdce mé. Očekával
jSem, kdo by se zkormoutil spolu, kdo
by mne potěšil a nenalezl jsem. Část
katolíků v našich zemích pracuje pro
dobrý tisk, odbírají se a čtou katolické
časopisy a noviny. Ale jak veliký je
i u nás počet katolíků, kteří jsou lho
stejní oproti tisku, kteří odbírají a
tím podporují tisk nepřátelský, v hos
tincíéh 'a restauracích čtou obyčejně
nepřátelské listy. Mn0zí inteligenti a
veliká část obyčejného lidu nepoznává
následků a škody, která pochází ze čtení
listů církvi nepřátelských. Papež Pius
X. se vyslovil, že ani lid ani klerus ne
chápe důležitosti tisku. Nepoznávají,
kolik škodí čtení takových listů svaté
víře & mravnosti. Mnoho milionů se
věnuje ročně na nemravný tisk, na
nemravné oznámení v novinách. Kdo
se bude tedy diviti, že nemravnost se
hrozně vzmáhá i mezi studující mlá
deží? ,

Co cítí božské Srdce nad zkázou to
lika duší? Právem může Kristus Pán
říci: Pohanění očekávalo Srdce mé.
Ctitel božského Srdce nemůže se dívati
lhostejně na velikou škodu, která se
působí tolika duším; nemůže býti lho
stejný k pohanění, které se činí bož
skému Srdci, nýbrž bude hleděti, aby
potěšil božské Srdce.

Jakým způsobem může to provésti?
Může především uvědomiti lid, že 'e to
důležitá povinnost, plynoucí ze zá ona
Božího, by katolíci se varovali špat
ného tisku. Papež Lev XIII. ustanovil
v konstituci vydané 25.- ledna 1897,
že noviny a č_as0pisy,které soustavně
brojí proti náboženství a dobrým
mravům, mají býti prohlášeny za za
povězené. Tedy zapovězeny jsou no
viny a časopisy, které se nazývají
protiklerikálními, noviny, které pod
záminkou, že brojí jenom proti kleri
kalismu, vystupuji proti katolické
církvi a jejím služebníkům, noviny
židovské a zednářské, noviny sociálně
demokratické. Tento zákaz je důležitý
a vážný, zavazuje všechny,- vzdělané

i nevzdělané. Zakazuje se nejenom
odbírati takové noviny, nýbrž také
v hostincích a jinde _ječísti.

Pak má ctitel božského Srdce jiné
uvědomiti, že je zároveň jejich povin
ností dobrý tisk podporovati. Svatý
apoštol praví, že všichni katolíci'tvoří
jedno mystické tělo Kristovo. Udové
tohoto těla jsou na sebe odkázáni a
mají se vzájemně podporovati. Právě
škodlivým tiskem bývají nejčastěji
odtržení od těla Kristova. Proto prá
vem psal Pius X. r. 1906: Je sv. po
vinnost každého katolíka, katolický
tisk podporovati a katolický tisk mezi
lidem co nejvíce rozšiřovati. Veliký
biskup mohučský Ketteler praví: Kdo
je lhostejný k tisku, nemá práva, aby
se nazýval věrným synem sv. církve.

Ctitel božského Srdce má často při
ležitost dobrývtisk podporovati. Když
jde do města za nějakou záležitostí a
zastaví se v hostinci, má žádati list ka
tolický. Není-litam listu katolického,
má říci, že po druhé půjde tam, kde
najde list který odpovídá jeho smýšlení.
Na Moravě vraceli se mladíci z exerci
cií, kde byli poučováni o tisku; Na
cestě domů stavili se v hostinci a žádali
krajinský katolický list. Když hostin
ský -odpověděl, že ho nemá, odešli
s poznámkou, že si v jeho hostinci
budou žádati něcok jídlu, až bude míti
katolický list. Hostinský byl překva
pen a pravil, že se mu to ještě nestalo
a brzo měl katolický list. Když někdo
cestuje, má žádati na nádražích v pro
dejně jen list katolický. Peníze, které
věnuje tím způsobem, jsou nejlepší
almužnou a nesou hojné úroky. Kdyby
všichni katolíci a ctitelé Srdce Páně
tak jednali, by se katolický tisk brzo
hodně vzmáhal a Srdci Páně by se po
skytovala pravá útěcha.

1 členové katolických spolků mají
vhodnou příležitost dobrý tisk roz
šiřovati. Ve schůzích spolku má se
často jednati o dobrém tisku a o škodě,
kterou působí tisk cirkvi nepřátelský.
Je ku podivu, kolik.nových odběratelů
může někdy získati člen nebo členka
katolického Spolku, jak může na jiné
působiti dobrým tiskeml Obyčejný
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služebník navštěvoval někdy v neděli
zahradníka, který do kostela nechodil
& přinášel mu časopis božského Srdce.
Za nějaký čas byl tento zahradník tak
proměněn, že nejenom začal choditi do
kostela, nýbrž se také předmodlíval
při průvodech.

*

Jiný způsob vydatně podporovati
katolický tisk pozůstává též v tom,
že řemeslník neb jiný inseruje v kato
lickém listě. Právě množství inserátů
nejvíce pomáhá nepřátelskému tisku.
Jednomu velikému nepřátelskému listu

vynesly inseráty jednoho čísla veliko
nočního 60 tisíc Kč.

Jak hojnou odměnu mohou očeká
vati všichni od božského Srdce, kteří
podporováním dobrého tisku hledi po
těšiti božské Srdce! Neprospívají pouze
jedné duši, nýbrž duším všech, které
dobrý tisk přivede na lepší cestu. Pos
kytují nejenom tčlu občerstvení, nýbrž
pomáhají duším, aby poznávalý prav
du, začaly lepší život a staly se věr
nými člen)r katolické církve. Zakusí
tak štěstí býti syny dobré matky, ne
bot: kdo má církev za matku, má
Boha za otce.

Anna Maria:

MARIA.

Maria Matička v nebeské výši,
Zdrávas mé převroucí každý den slyší.
Maria, Matička, zahynout nedá
tomu, kdo u ní jen útěchy hledá.

Maria Matička, Královna milá,
ta již mi u Boha dost vyprosila.
Maria, Matička, nebeská Máti
každého hříšníka vyslyší lkáti.

Proto k ní pospěšte v důvěře rádi,
p'ospěšte muži staří i mladí.
Maria Matička vyslyší ráda
toho, kdo důvěru svoji v Ní skládá.

Obrázky z katolických misií.
Podává Maxmilian Weinberger.

Nebezpečenství () džunglích.
My se divíme našim mladým misio

nářům, když se ubírají do dalekých
zemí pohanských a máme s nimi útrp
nost, že musí všechno opustiti, rodiče,
příbuzné, domov a mnoho jiného.
Avšak při tom zapomínáme často, že
mnohem více zmužilosti a obětavosti
je třeba, neohroženě hleděti vstříc
nebezpečenstvím, které tam v cizině
na misionáře číhají. Jsou to "nebezpe
čenství, o kterých my Evropané ne
můžeme sobě učiniti pravého ponětí,
ježto u nás jsou poměry docela jinačí.

Jsou na př. v Africe misijní území,
kde misionář sebe zdravější musí býti
na to připraven, že za několik let bude
bídným neduživcem, nepodlehnc-li vů
bec nesmírným námahám a nebude
záhy pochován v zemi cizí. Vlhké pod
nebí, nepřátelští, krvežízniví domo
rodci, dravá zvířata, bodnutí jedova
tého hmyzu připravily již tak mno
hému statnému 'věrověstci předčasný
hrob.

Jak často musí misionář po svém
rozsáhlém misijním obvodu cestovatil
Taková cesta není nějakou prochazkou
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po dráze, na př. z Brna do Prahy, tu
se jde hustým pralesem, nekonečnými
pouštěmi a nebezpečnými džunglemi,
kde člověk ani okamžik není jist
svým životem. Názorný obraz všech
těch nebezpečenství, které člověku
hrozí cestou džunglemi, podává nám
anglický cestovatel Wrigt, jenž vše
sám na ostrově Borneo prodělal. Týž

ise:
„Ponenáhlu pociťoval jsem onu bá

zeň před džunglemi,*) která je s to,
aby člověka docela ochromila. Když
jsme na osamělých řekách se plavili,
měl jsem onen pocit bázně ponejprv.
Po 12 dní klestil jsem si cestu houštím.
Na zemi ležel mech půl metru vysoko
a tma byla taková, že jsem svých no—
sičů 15 kroků zasebou neviděl. Půda
byla propletena velkými kořeny & li
ány, které se mně pletly pod nohy jako
živé bytosti. Při každém kroku prosa
kovala voda ze země.Vzduch byl otrá
ven výpary hnijících rostlin.

Mnohdy osvětlil osamělý paprsek
sluneční nekonečné řady táhnoucích
velkých červených mravenců anebo
místy zvláštního jakéhosi šupinatého
žlutého nebo červeného živočicha pla
zícího se přes cestu. Velké množství
pijavic usazovale se všude na mém
těle, na tváři, na krku, na rukách a
obzvláště na nohách. Měl jsem co či
niti, abych se těmto černým ošklivým
živočichům ubránil. Občas jsem se za
stavil, svleklkošili,vyhrnul kalhoty a
nožem jsem pijavice s těla seškraboval
anebo je hořícím koncem banánové ci
garety pálil. Najednou slyším docela
blizko jakýsi podezřelý šustot a za
stavím se. Hodím v tu stranu svůj
těžký nůž. Cosi zuřivě zasyčí, padne
na zem a snaží se marně utéci. Podí
vám se zblízka a vidím, že jsem zabil
velmi jedovatého ještěra.

Život v těchto džunglích je vlastně
stálým zápasem různých živočichů o
život, zrovna jako před tisíci lety. A
jak pestrý je ten život! Vysoko v ko
runách stromů kolébají se pes'tří mo
týli v paprscích slunečních a za chvilku

*) Džungle = močélovité krajiny.

ztrácí se v temnotách pralesa. Obrov
ské kobylky bzučí vzduchem a celé
chumáče ovoce jako šarlach červeného
visí s větví &větviček staletých stromů.

Vysoko nad zemi jsou džungle, at
tak dím, nádhernou klenotnicí. Každý
strom, at odumřelý nebo umírající, je
úrodnou půdou nádherných orchidejí.
Jiné rostliny a květiny visí jako lustry
v kostele. Jedna rostlina žije z druhé,
nebo dává život jiné. A všecky veSpo
lek skýtají potravu myriadám motýlů
a okřídleného hmyzu.

Velká dravá zvířata nejsou vlastně
postrachem džunglí; Já mohu říci, že
bych byl kdy nespal strachem před
tygry, levhardy anebo obrovskými
hady. Nechá-li člověk tato zvířata na
pokoji, pak se obyčejně oň nestarají.
To, co obyvatele džunglí nejvíce ohro
žuje, jsou nebezpečenství, proti kte
rým těžko jest se brániti. Jsou to mo
skyti,kteří- přivozují malarii, jedovatý
hmyz, trOpické bouře, smršti, špicí
krokodili, malí hadi a tisíce jiných na
pohled nepatrných nebezpečenství,
před kterými musí člověk se míti na
pozoru, je-li mu život milý.

Odtud pochází ona ochromující bá
zeň, aby snad neselhaly čivy a člověk
neučinil chybný krok, jenž by mohl
smrt míti v zápětí. A tuto bázeň pod
poruje na Výsost ono hrozné mlčení,
ono zdánlivě nekonečné ticho ode dne
ke dni, od noci do noci. Člověk musí
zde nepřetržitě napínati všecky své
smysly a síly, aby hrozícím nebeZpe
čenstvím nebyl překvapen. Při tom
Spočívá kolem dokola na přírodě při
šerné ticho, které by jinak za nermál
ních poměrů skýtalo pocit Spokoje
nosti & jistoty.

Jednou odpoledne seděl jsem docela
pohodlně na břehu řeky. Bezmyšlen
kovitě sáhl jsem rukou k zemi, chtěje
zvednouti vypitou skořápku kokoso
vého ořechu. Najednou vztáhnu ruku
zpět; vedle skořápky lezl škorpion,
maje žihadlo k bodnutí napřažené.
Od té doby navykl jsem si nejprve
podívati se na zem, dříve nežli jsem
se země dotekl.

Jindy chopil jsem se větve, abych
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se z řeky na břeh vyšinul; tu padla mi
pestrá, ale nanejvýš jedovatá ještěrka
na rameno; mohl jsem ji zavčas se
třásti, aniž mne kousla. Ale od té doby
neopomenul jsem nikdy zraky své
obrátiti tam, kam jsem ruku chtěl
položiti.

Když jsem jednoho večera scházel
k řece, dotekl jsem se rukou nízkého
křoví. Najednou upamatoval jsem se

'na nerozvážnost svého jednání a vztáhl
jsem ruku rychle zpět. Abych se pře
svědčil, že má opatrnost nebyla na
darmo, šel jsem několik kroků zpět a
ohledal zmíněné křoví. Jako kus dřeva

-ležel přes větve natažen had, jehožto
uštknutí ve 20 minutách má v zápětí
smrt.

Za nějaký čas potom sestoupil jsem
dolů k řece, abych se vykoupal. Tu
vidím hlavu a přední nohy velkého
krokodila, jak se vyhřívá na slunci.
Tlamu měl dokořán otevřenou. Na
tomto místě jsem přede dvěma dny
vesele ploval dokola! Jednou, když
jsem koupaje se ponořil do vody,
kousla mne nějaká rybka. Nemyslil
jsem jinak, než že je to krodilímládě
a nemálo jsem se ulekl.

Jednou ležel jsem pohodlně v trávě,
abych si odpočinul. Najednou probudí
mne palčivá bolest a co vidím? Byl

A. M. Kadlčáková:

MÚJOTEC
Můj Otec nebeský
tam v nebi má svůj stan,

.s ním sbor je andělský,
kde Krista pět je ran.

Ty za nás vytrpěl,
když na světě zde žil,
jen lásku pro nás měl,

, o lásce vždy jen snil.

jsem Všecek "pokryt červenými mra
venci, kteří se do mého těla v pravém
slova smyslu byli zakousli. Měl jsem
pocit, jako b ch žhavými špendlíky
byl pobodán. ravá havět nalezla mi
i do nosu i do uší. Rychlý skok do vody
mne zachránil. Co však, kdyby mne
v takovém případě popadla zimnice a
já se nemohl hnouti? Co potom?

Ne menší útrapou jsou krvežízniví
moskyti. Kdybych v noci neměl dvoj
násobnou sit nad sebou, ani oka bych
nezamhouřil. Někdy jich přilétají sem
celá mračna, aby zase s ranními ml
hami, z řeky vystupujícími, odletěly.

Jednoho krásného jasného dne, okolo
čtvrté hodiny odpoledne, plavili jsme
se právě po řece. Najednou zazní po
větřím strašný hukot. Sotva se ves
lařům podařilo přistáti ke břehu, při
hnala se ohromná spousta vody ničíc
a porážejíc všecko, co jí bylo v cestě.
I stromy vyvracela z kořene a všecky
bezmála ochranné hráze protrhla. A
jaká byla toho příčina? Na horách
byla průtrž mračen.“

Taková a podobná nebezpečenství
hrozí denně obyvatelům džunglí, hrozí
ovšem i katolickým misionářům, kdy
koli tam přicházejía bydlí, aby tam
hlásali sv. evangelium a šířilikrálovství
Boží zde na zemi.

NEBESKÝ.

On dobrý k lidem byl
a vždy jim pomáhal,
leč zástup zlých jej bil
a k smrti Jej až hnal.

Můj Otec nebeský
& s ním je Kristus Pán
a sbor s ním andělský
mne vezme v ráje bran;
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'
Hrozna' čísla. Henri Béraud uve

řejňuje v knize „Co jsem viděl v Mo
skvě“ tuto hrůzyplnou statistiku lidi
od začátku revoluce v Rusku za
střelených: 28 biskupů, 1219 kněží,
6000 učitelů, 9000 lékařů, 54.000 dů
stojníků, 260.000 vojáků, 70.000 po
licistů, 12.950 statkářů, 355.250 in
telektuálů, 193.200 dělníků, 815.100
rolníků. Připočtěmo k tomu ještě
miliony lidi, kteří vinou bolševiků
hladem a morem zahynuli, &uvidime,
jak vypadá v praksi vláda dělníků
a rolníků a „vědecký“ marxismusl
Toto řeznické střílení lidi bezbranných
a zavedení hladomoru jest jediná
práce, kterou bolševici „pro lid“ vy
konah.

Boží cesty. Listy německé oznámily,
že bývalý studijni rada' na zrušené
rýnské rytířské akademii v Bedburku,
prof. dr. Bernhard Barth vstoupil
jako novic do bádenského kapucín
ského kláštera v Zell a. Harmersbach.
Současně byla přijata jeho manželka
jako sestra františkánka v klášteře
v Cáchách. Také tři jejich děti vstou
pily do řádu. Syn Bernhard jest již
20 let členem řádu benediktinského
V Maria Laach, starši dcera vstoupila
do řádu Sester křesťanské lásky ve
Štrassburku, mladší jest v klášteře
benediktinek v Eibingen u Růdos
heimu. Tak celá rodina nalezla útulek
V klidu klášterů. ——V trapistickém
klášteře Foligny v Belgii složil sliby
P. Albert Maria. Jest to proslulý
státník a belgický mnohonásobný mi
lionář Van“ de Cruyssen. Ve válce
světové bojoval v belgické armádě.
Když se vracel z války, zdobilo jeho
prsa šest medaillí a kříž belgické
a francouzské legie. Všecka tato vy—
znamenáni visí nyní před oltářem
Božského Srdce Páně v klášteře tra
pistů, kam se tento rek uchýlil. Při
skládání slibů byla přítomna řada
belgických poslanců, mezi nimi i sám
president parlamentu. Nový řeholník
zdůraznil, že jako P. Albert Maria

Různé zprávy.
jest daleko štastnějšim člověkem, než
jakým byl jako milionář Van Cruys
sen.

Kněží učenci. Mezi novými rytíři
čestné legie francouzské ocitá se též
jméno Msgra Eugena Tisseranta, „kon
servatora orientálních rukopisů ve va
tikánské knihovně, výtečného orien
talísty, který působí velikou cest
francouzské vědě“, a P. Tastevina,
„misionáře, badatele, ethnografa. Čet
nými svými misiemi v Amazonii pl 1
spěl k obohacení franc. vědy“ .V uvo
zovkách uvedené citáty jsou vzaty
z posudku ministerstva zahraničních
záležitosti.

Katolická církev v roce 1928 Dle
Annuario Pontificio na rok 1928 čítá
katolická církev na celém světě 1125
diecési (počátkem roku 1927 pouze
1112), apoštolských vikariátů 227 (224)
a apoštolských prefektur 98 (93).
V roce 1927 zemřelo 7 kardinálů
&69 arcibiskupů a biskupů. Ve státech
měl Vatikán 22 nunciatur, 6 inter
nunciatur a 19 apoštolských delegaci.
U Vatikánu pak bylo 11 velvyslanců
a 18 vyslanců. Nově se uvádí papež
ská komise pro Rusko, jejímž pre—
sidentem je kardinál Sincero a zpravo
dajem biskup d'Herbigny S. J. a
pak nové etnografické misijní museum
v Lateranu.

Jediný kalendář () křestanstou. Sy
nod řecko——východni cirkve, zasedající
v přítomné chvíli v Alexandrii, usnesl
se na tom, co má význam i v prak
tickém životě. Je známo, že po své
tové válce státy, v nichž až dosud
platil juliánský kalendář, přešly ke
gregoriánskému, vyrovnávajice tak ve
smyslu tridentského koncilu rozdíl,
jenž zatim vzrostl na třinácte dnů.
Řecko-východní církev zůstávala však
při starém počítáni času, což se při
rozeně projevuje také v časovém umi
stěni svátků. Přitomným rozhodnutím
alexandrijské synody dnem 1. řijna
staré počítáni zmizí a zároveň s nim
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i jeden z vnějších rozdílů křesťanského
světa.

Salesiáni přeložili svůj český ústav
pro vzdělání kněžského dorostu vlast
ního řádu z. Perosy Arg. v Itálii do
Salesiánského ústavu „Don Bosko“
ve Fryštáku u l—lolešovana Moravě.

-'.le tam*60 osob, z nichž 50 hochů. 30
'hochů zůstalo v Italii. Hoši jsou vět
šinou chudí a na své vydržování mohou
jen málo přisPívati neb dokonce ni
čím. Proto Salesiáni prosí o milodary.
Také potřebují harmonium a hudební
nástroje. Snad bylo by lze jim daro
vati neb aspoň za mírnou cenu pře
nechati starší harmonium. Don Bosko,
tento veliký apoštol a zachránce mlá
deže, nejsvětějším Srdcím Božského
Spasitele a jeho Matky, tak drahé,
zakladatel salesiánské společnosti, slí
bil svým dobrodincům a spolupra
covníkům vždy zvláštní ochranu a po
moc P. Marie pomocnice křesťanů
mocné ochránkyně celé salesiánské
rodiny. Kéž P. Maria zahrnuje a ob
sypává hojnými a zvláštními milostmi
všechny spolupracovníky a dobrodin
ce. V uvedeném ústavě lze též “objed
nati velmi poučné a zajímavé „Salesián
ské Zprávy“, obrázky P. Marie, po
mocnice křesťanů, s milostnou nove
nou, doporučenou ctih. Don Boskem
v každé záležitosti, obrázky ctih. Don
Boska a složenky. Bližších zpráv o díle
Boskově atd. lze si vyžádati tamtéž.
Každý, kdo podporuje darem a prací
dílo a činnost salesiánskou, získává
si o náboženství a společnost lidskou
zásluh převelikých. (Napsal r. 1903
papež Lev XIII.) Ve výše uvedeném
ústavě nechť hlásí se též bratři-laici,
ale se skutečným povoláním a zvláště
mnozí, co by nemohli býti upotřebení
v řemesle, odhodláni ke všem-pracím
v ústavě. Dívky, které si přejí půso
biti v duchu Boskově mezi ženskou
mládeží, nechť obrátí se českým do
pisem na generální představenou Se
ster P. Marie pomocnice křesťanů
v místě Nizza-Monferra'to, Italie, Col
legio Convitto Madonna delle Grazie.
Kéž by salesiáni brz si otevřeli apo
štolskou školu též v echách &oratoře

v pražských předměstích! Kéž by do
stali mnoho srdečných pozvání. Pišme
jim, aby přišli! ——Výrok sv. Otce Pia
XI. o díle Boskově: D 0 p o ru č n
jeme vřeleji než kdy jin
dy Salesiánskou společ
nost ka ž dému křesťana,
každé diecesi, každé far
nosti, každému městu, abyvšichni k ní živili vzrů
staj ící blahovůli a lásku
především z toho důvodu,
protože se tato Společnost.
cele v ěnuje křesťanské
výchově mládeže a koná
obdivuhodné věci ve p ro
spěch lidské Společnosti.

Vzrůst katolické církve ve Spoje
ných státech severoamerických. Dle
Katolického direktoria, vydaného pro
rok 1928 v New Yorku obnášel vzrůst
katolíků ve Spojených státech 203.753
duší a dosáhnuto tak počtu celkového
19,689.049 duší. New York sám má
1,273.291' katolíků a je tudíž skoro
prvním mezi katolickými velkoměsty
světovými.. Ochranou vůči sektářství
americkému jsou katolické školy, jež
navštěvuje 2,881.837 žáků. Počet ka
tolických kostelů obnáší 18.293, kněží
25.775, v čele pak církve stojí 4
kardinálové, 13 arcibiskupů &99 bis
kupů. Největšími diecésemi co do
počtu duší je newyorská, pak chi—
cagská a bostonská. Jinak diecésc
mají velké územní obvody. Seminářů
je 136, v nichž studuje 14.432 theo
logů. Katolíci vydržují mimo to 615
nemocnic, 147 útulků pro starce a
351 sirotčinců, v nichž nalézá útulku
51.961 dětí. Počet konvertitů v mi
nulém roce obnášel 33.991.

Kněží katoličtí průkopníky civilisace.
Zeměpisná společnost v Paříži udělila
zlatou medaili (cena Louise Bourbon-.
nauda) katolickému knězi z řádu sv.
Ducha, P. Tastevinovi, za jeho vý
zkumy v údolí řeky Amazonky, za
vědecké zpracování slovníku místních
nářečí tamních a za publikaci ethno
grafických a folkloristických zvyků
a obyčejů indiánských kmenů v prale
se amazonském. Zmíněný kněz byl
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nedávno dekorován čestnou legií, byl
prvním řádným profesorem v Paříži
a majitelem zlaté medaille Bonaparta,
Weyse a Crevaux. Stříbrná medaille
a 1500 franků (cena Foa) byla udělena
jinému řeholníku sv. Ducha, P. Daigre
za jeho výzkumy v kraji Ubanghi
(rovníková Afrika).

Poděkování.

dík vzdávám Panně Marii
Božskému Srdci

Vroucí
ustavičně pomoci,

?áně a sv. Terezičce od Ježíška za
vyslyšení prosby. N. N. z Brna.

*

(Z farnosti rajhradské.) Plníc svůj
slib, vzdávám tisíceré díky Božskému
Srdci Páně, Panně Marii, sv. Josefu
a sv. Terezii od Ježíška za uzdravení
z těžké mé choroby. K. M

*

Plníc svůj slib, děkuji vroucně nej
světějšímu Srdci Pána Ježíše, Panně
Marii, všem svatým, zvláště sv. Josefu
za vyslyšení jisté prosby. M. G.

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

na zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti
oltářní po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě
celý dnešní den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem
nejsv. Srdce blahoslavené & neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a my
šlenky, všelik'é city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní
jednou za den, Lev VIII. S. Congr. Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda
brn. 1886 č. 11).

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a
lásku k vlasti dle křesťanských zásad a dob rý příklad
bílých kolonistů vzemích pohanských a navšechnyúmysly,
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. Josefe, vzore & 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 a za
všecky národy slovanské, aby v jednotu víry byli
shromážděni, aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř!

Hesloapoštolské:Pěstovati pr'avou lásku k "vlasti.
Úmysl v z a ři 1928: Aby spolky pomáhající umírajícím modlitbou

vzkvétaly a národové v Africe na víru obraceni byli.
Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.

OBSAH:
Láska k vlastí podle zásad sv. víry. Dobrý příklad bílých kolonistů pohanům. (Hlavní

úmysl) — Nový Nero. (Báseň). — Co získáme úctou k Panně Marii ? — Assumpta est.
(Báseň). — 0 častém a denním sv. přijímání dítek. — Klekánl. (Báseň). — Božské
Srdce a tisk. — Pán ]ežíš se loučí s Matkou svou Marií Pannou. (Obrázek). - Maria
(Báseň). — Obrázky : katolíckých misií. — Můj Otec nebeský. (Báseň). — Různě
zprávy. — Obětování denního úmyslu.

Tiskem &svým náhle—vyší Občanská tískárna, Brno. -- Za redakcí odpovídá Ludwk Kučka.



ŠKOLA
B o ŽSKÉHO SRD CE PÁNĚ.
ROČNÍK LXII. BRNO, 1. ZÁŘÍ 1928. ČÍSLO 9.

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

Šíření spolku šťastné hodinky smrtí.
Obrácení národů afrických.

(Hlavní úmysl.)

Život lidský plync jako voda v řece.
Den po dní, měsíc po měsíci, rok po
roce plyne, až se jednou zastaví dle
ustanovení Božského. Nezáleží na tom,
jak dlouho kdo na světě žil, zda jen
den nebo 100 roků; ale záleží vše na
tom, jak člověk žil a jak život tento
skončil. Žil-li člověk zbožně, sloužil-li
Pánu Bohu věrně, může doufat též
ve šťastný konec života. Nebo se
praví, jaký život, taková smrt; jaká
smrt, taková věčnost. Běda člověku,
který drahého času neužil ke konání
dobra, ale více zneužíval života svého
ke zlému, k hříchům, toho konec bývá
zlý, neobrátí-li se včas. Právě ke konci
života našeho vynakládá ďábel všecku
svou moc, aby duši umírajícího získal
pro sebe. Tot hodina, ve které se celé
peklo proti nám postaví, by nám duši
odňalo a ji na věky nešťastnou učí
nilo. To jest právě chvíle nejdůleži
tější, od které celá věčnost závisí.
Proto máme vše vynaložit, abyr tato
poslední chvíle života našeho byla
šťastná & náš odchod 8 tohoto světa
na věčnOSt blahý. Proto se máme
vroucně pomodlit za šťastnou hodinku
smrti netoliko naši, ale i našich spolu

bližních. Denně umírá asi 150 tisíc
lidí na celém světě. Jejich věčnost zá
visí od toho, jak umrou. Kdo by z nás
Apoštolů modlitby nechtěl přispěti
těmto umírajícím? Církev sv. dopo
roučí nám Spolek úmrtí sv. Josefa a
bratrstvo šťastné 'smrti. Toto bratrstvo
bylo založeno v Římě r. 1648 pod
názvem: Kongregace umírajícího Jc
žíše na kříži a bolestné Panny Marie,
nebo krátce: Bratrstvo šťastné smrti.
Bratrstvo toto se náramně rychle roz
šířilo. Bohužel, že během času na
mnohých místech přestalo. Proto chce
sv. Otec Pius XI., aby bratrstvo toto
zase ožilo a mnohým katolíkům moc
ným prostředkem bylo k dosažení
veliké milosti šťastné hodinky smrti,
jmenovitě konáním měsíčních duchov
ních cvičení. Z těchto důvodů obětu
jeme jako členovéApoštolátu modlitby
na tento úmysl všechny své práce, utr
peníamodliL-by denní s heslem: Vše
dle úmyslu tvého, nej sv. S'rdceJežíšovo!

Nezapomínejme, že sv. Otec Pius
XI. velice se stará o misie v zámoř—
ských zemích. Proto doporoučí mod
litbám Apoštolátu též důležitou zá
ležitost, totiž obrácení národů afric
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kých na víru katolickou. Těchto ná
rodů se ujímá spolek sv. Petra Kla
vera, jak našim čtenářům bude asi
známo z časopisu „Echo z Afriky“;
čas0pis tento zasluhuje všestranné pod
pory hmotné. Sbírá dárky pro čer
nochy africké a zásobuje naše misioná
ře též potřebami bohoslužebnými. Za
tou příčineu uveřejňuje krátké zprávy
z misií afrických a dopisy jednotlivých

misionářů. Též náš časopis přináší
v každém čísle obrázky z katolických
misií z osvědčeného péra vdp. rady
Max. Weinbergra; To vše má buditi
zájem o naše katolické misie v po
hanských zemích v Africe, v Asii i

Australii. Podporujme naše mi
sionáře netoliko modlitbou, ale také
peněžit-ými dárky na stavbu kostelů
a škol katolických!

A. M. Kadlčáková:

ZAPADÁ SLUNCE . ..
Zapadá slunce za hory,
do hrobu kloní se den,
na věži zvoní klekání,
do kraje padá již sen.

Usíná ptactvo .i příroda,
usíná lidský i duch,
modlitbu šeptá chvějný ret,
ochraň mou duši Bůh!

Na nebi svítí měsíček
a kolem tisíce hvězd,
ve kraji kolem dokola
tichounce všude jest.

Zapadlo slunce za hory,
všude je mrtvý již klid,
než půjdu lehnout na lože,
půjdu se k Bohu pomodlit.

Mísíjní dílo církve sv.
Proč Bůh stvořil lidi?

Na tuto otázku odpovídá kate
chismusz- Bůh stvořil lidi, aby ho
poznávali a ctili, jej milovali, jemu
sloužili & tak na věky spasení byli.
Bůh„chce, aby všichni lidé
spasení byli a ku poznání
pravdy přišli. (I. Tim. 2, li.)
Proto také „Bůh poslal svého Syna
na svět, aby svět spasil.“ Této úloze
Syna Božího sloužilo jeho vtělení,
jeho celá životní práce a námahy,
jeho nesmírně. bolestná obět' a smrt
na kříži, jeho zmrtvýchvstání a na
nebevstoupení.

Ježíšnazývá plnění vůle
Otcovy svým chlebem. Tedy
vše koná, vše dává pro Spásu duší!
Připravuje si tři roky apoštoly, aby
dokonávali jeho dílo. A tak, řekl bych,
shrnuje účel svého života a smrti

v povel, jenž před svým odchodem se
světa dává apoštolům:

„Jděte do celého světa,
učte všechny národy, křtí
ce je ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého, učíce je
zachovávati všecko, co ž
jsem přikázal vám!“

Apoštolé, jak je nazývá Kristus
(apoštol t. j. řecké slovo znamenající
vyslaný, totéž co latinské slovo mi
sionář), poslušni rokazu svého mistra,
šli až k hranicím tehdáž známého
světa, kázali všude evangelium, vzdě
lávali a světili si nástupce, biskupy a
kně'ze. Církev “pak pokračovala v díle
Kristem jí uloženém. Avšak během
časů celé kraje byly připraveny o víru
Kristovu, a to falešnými proroky a
násilím. Tak na př. islamu, jenž byl
rozšiřován ohněm & mečem, podařilo
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se kdysi kvetoucí katolický život zni
čiti v celé severní Africe a v Přední
Asii, když již před tím nastaly vý
chodní rozkol celý Balkánský polo-»
ostrov a velkou Rus od církve od
trhl, kdežto nové sp'ousty mezi du
;šemi způsobil v XVI. století povstaly
*protestantism.

Nelze tu uvésti všechna velmi četná
hrozná pronásledování církve, často
spojená s krvavým mučednictvím kře
sťanů, kteří byli i zbaveni svobody i
„majetku.Vzpomeňme jen též na hrozné
pronásledování a mučednictví církve
v Japonsku asi od r. 1582 (skoro po
“250 let), kdy tam vyhubeni skoro
všichni katolíci, na četná pronásledo
vání v Číně a v jiných zámořských
rzemích (n. př. V Tongkingu, “v Persii
atd.) a poněkud pochopíme, proč dnes
bezmála 2000 let po vyslání apoštolů
je ještě tak málo katolíků.

Z lidstva dnes je

katolíků 304 milionů,
rozkolníků 147 „
protestantů 212 „
židů 15 „
mohame dánů 227 „
pohanů 785 „

tedy 673 pokřtěných lidí, z
304 milionů katolíků a
369 milionů nekatolíků a

těch jen

1027 milionů nekřtěných,
tedy 1376—milionůnekatoliků.

Mezi těmi pohany, méně mezi mo
hamedány, působí jen asi 12.700
kněží, z těch asi 4100 domorodých a
8600 cizích kněží (t. j. misionářů), asi
4000 bratrů laiků & 25.000 misijních
sester, jistě nepatrný počet vzhledem
k davům, sedícím vc tmách &ve stínu
smrti. Připadá tedy na každého z
těchto kněží průměrně přes 110.000
nekřtěn-ých (ale jen asi 84.000 po
hanů).

Hlavní příčinu zdlouhavého šíření
víry jest hledati v n e d o s t a t k umisijního duchovenstva.
Již Spasitel pravil: „Žeň zajisté hojná,

ale ženců málo. Proste tedy pána žně,
aby poslal dělníky na žeň svou.“

Další překážkou je nedostatek hmot.
ných prostředků. Je třeba stavět koi
stely, stavět a vydržovat školy, ne
mocnice &jiné ústavy, n. př. pro práce
neschopné a neduživé starce, opuštěné
děti atd. Co stojí jen vydržování
ošetřovatelů, ošetřovanců! I misionář
má hlad a musí jisti. Mnoho stojí jen
cesta misionářova na místo určení. Je
třeba vzdělávati si domorodý klerus,
domorodé učitele náboženství, tak zva
né katechisty a jim platiti, platiti uči
tele atd. Protože n. “př. protestanté
vládnoucí obrovskými prostředky na
sebe strhli v mnohých zemích skoro
veškeré školství, působí nesmírnou
_škodu. Uvažujme jen, jak ve škole
lze působiti na žactvo! Kdyby misionář
měl jen moderni komunikační pro
středky: auto, motocykl, letadlo, co
by mohl vykonati, neboť na nesmírně
velké oblasti musí navštěvovat-i své
roztroušené ovečky, aby je poučil &
posílil sv. svátostmi, musí vyhledá
vati nová místa, kde by rozséval símě
slova Božího.

Co máme činiti, aby se vyplnilo přání
Božského Srdce?

-I. Hleděti, aby bylo co
nejvíce duchovních povo
láníaco nejvícehmotnýcli
podpon

Jak toho dosáhneme?
1. Mcdlitbou, aby bylo mnoho du

chovních, misijních povolání a aby
bylo hojně prostředků a podpor.

2. Probuzením zájmu o misie tím,
že šíříme misijní časopisy, že pořá
dáme přednášky o misiích.

Výborné, krásné a velmi levné a za
jímavé jsou tyto ilustrované měsíční
časopisy:

„Echo z Afriky“ (pro dosPělé), roční
předplatné 8 Kč &

„Černoušek“ (pro děti), roční před—
platné 4 Kč.

Objednati lze 11 D r u ž i n y s v.Petra Klavera pro africké
misie v Brně, Petrov 7. a
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„Věstník Díla šíření víry“, 6 sešitů
ročně, předplatné aspoň 10 Kč za rok;
objednati lze prostřednictvím farního
úřadunebopřímou editelství
Díla šíření víry v Praze IV,
“Hradčanské nám. č. 7. n.

3. Co je samozřejmé &mělo by býti
vlastně na prvním místě: dle sil pra
covati a se snažiti, a b y s e v i r audržovala a prohlubovala
Ve vl a s t i. To je naše přední po
vinnost!

Budeme:
&) S p r áv n ě v o liti při volbách

jen stranu,jež má v programuháj ení zájmů katolické
c í r k v e ; -za' kandidáty postavíme
jen osvědčené, spolehlivé katolíky.

b) Vši s'ilou se snažiti a agitovati,
abychom dosáhli konfesijní školy všech
stupňů,t. j. pro katolickou
mládež školy katolické!

c)Čísti a odbíratijen ka
tolické noviny, čas0pisy a
aknihý(n.př.zDědictvísva—
tojanského, Praha IV.,ježza
jednou pro vždy zaplacenou malou
částku poskytuje každý rok jednu
neb víc dobrých knih. Všem špatným
knihám, spisům a časopisům dejme
výhost! ll)

d) Dobře bdíti nad tím, co děti dě
lají ve volné době a s kým obcují.
Ptejmc se jich, co v naší nepřítomnosti
dělaly, s kým a co mluvily. Mírně a
laskavě je poučujme, aby k nám měly
důvěru a nic před námi netajily! Za
městnávej me je vždy užitečně!

e) Pěstovati náboženský život,
zvláště pěstovati a šířiti č a s t é a
denní so. přijímání!

f) Dobrým vykonáváním
povinnosti svého stavu a
povolání dáti dobrý pří
k l a d !

1) Náboženskéknihy s mím 0 jen t eh
d y č 1s t i, když jsou církevně schváleny,
mají na prvním neb druhém listě: Imprimatur
s podpisem & číslem! — Buďme velmi
opatrní, ab y se do našich rodin
nedostaly knihy vydané Volnou
myšlenkou (vydavatelství „Ži
vot“)neb protestantské!

4. Krom peněžitých pří
s p č v k ů na misie budeme. sbírati
známky, staniol atd. a zasílati Dru
žině sv.;Petra Klavera v Brně, Petrov
7. Táž Družina přijímá též různé před
měty, n. př. šaty, prádlo, plátno, rů
žence, medailky atd., i jízdní kola,
motocykly, paramenta atd., ve pro
spěch misií. Horliti pro misijní spolky!

Dílo šíření víry přijímá jen peněžní
dary.

II. Modliti se za zdar misií, aby
lidé ochotně přijímali slovo Boží. Víra
je milost a musí býti vyprošována!
Tak bylo sv. Terezii zjeveno, že svýmimodlitbamitolikduš íobrá
t il a, jako největší misionář sv. Fran
tišek Xaverský, jenž pokřtil na 800.000
pohanů!Jakkrásnébytoby10,spo-'
lečně, třeba denně, modliti
se růženec za obrácení svě
ta a za zdarmisií ačasto na
ten úmysl přijímati nejsv.
S v á t o s t !

Námitky.
Mnohý snad řekne: Potřebujeme

duchovenstvo &peníze nutně ve vlasti!
Budeme jedno činiti a neopomíjeti
druhé!

Nebot' plníme-li vůli Kristovu, přání
nejsvětějšího Srdce a pod—
porujeme-li misie a šíření sv. víry
dle sil (povoláními a hmotnými dary),
dá nám toto Srdce odplatou mnoho
dobrých kněží, žehná nás též ve
zdejšími statky.

Pán Ježíš pravil: „Neni nikoho, jenž
by opustil dům neb bratry neb sestry
neb otce neb matku neb dítky neb
polepro mne a pro evange
lium, aby neobdržel stokrát tolik:
nyní v tomto věku domy a bratry
i sestry a matky i dcery a pole a to
i přes pronásledování, a v budoucím
věku život věcný.“ (Marek 10, 29-30)

Jako příklad uvedu Holandsko. Tam
mezi 5,900.000 obyvateli je 2% mi
lionu katolíků. V roce 1921—1927
počet bohoslovců katolických v ma
lých seminářích (asi _tolik co naše
apoštolské školy — katol. gymnasia
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pro výchovu kněžského dorostu)
vzrostl z 3700 na 5700; ve velkých
seminářích z 1600 na 2000. Dále 5000
kněží vede duchovní správu v 1200
farnostech; farnost čítá obyčejně ko
lem 5000 katolíků, připadají tedy na
1000 katolíků 4 kněží, v Německu
jen 1. Vedle toho Holandsko má
v různých misijních stanicích 1500
misionářů a věnovalo r. 1925 na
misie přes 7 milionů holandských
zlatých.1) (1 hol. zl. 13.60 Kč,
tedy přes Kč 95,200.000)!

Arcidiecese londýnská měla nedo
statek kněží; Slavný arcibiskup (po
zději kardinál) londýnský Vanghan
(vyslov Vón) založil misijní společnost
Millhill. „Jak zvráceně jste jednal,
Eminenci,“ vysmívali se mu i vysocí
páni. „Měl jste založiti misijní spo
lečnost pro Londýn a pro misiel“
„Nesprávně myslíte,“ odvětil církevní
hodnostář. „Dám-li Bohu kněží pro
světovou misii, pošle m1 Bůh, jenž
budí povolání, ještě víc pro můj
Londýn.“ Měl pravdu. Bůh se staral
o Londýn a o Millhill.

Tak bude ve všem. Dáme-li mnoho
pro misie, obdržíme mnoho. Ve své
zemí, ve sve rodině, ve svém životě:
plnou, natřesenou & nakupenou míru!

Které z řádů“ a kongregací usedlých

() naší republice prac—ujítéž :) misiích? '

Ze starých řádů a kongregací:
k ap u c i n i, juvenátyz) v Praze

IV.-a v Olomouci, provincialát v Pra
ze IV.;

fran t i š k á ni, juvenát v Kro
měříži, provincialát v Praze 11, u
Panny Marie Sněžné;

dominikáni, juvenát a pro
vincialát v “Praze 1, u sv. Jiljí;

augustiniáni, juvenátu sv.
Tomáše, Praha 111, hl á siti s e
dlužnoudp.P.AlfonsaMitt
n a 0 h t a (též bratři laici);

1) Nouvelles Religienses v únoru 1928.
2) V juvenátech mohou se hlásiti hoši, kteří

chtějí se státi kněžími dotyčného řádu, u nejd.
1). P. provinciala. bratři-laici.
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jesuité;
redempto ri s té (kongregace

zal. r. 1732 sv. Alfonsem z Liguori),
juvenát v koleji redemptoristské ve
Vobořišti'u Příbrami, provincialát v
Praze 111. u sv. Kajetána;

l a z a r is t é (kongregace založ. sv..
Vincencem z Pauly r. 1633). Matu
ranti, kteří se chtějí státi kněžími &
bratři-laici mohou se hlásiti u vp.
P. Jos. Danielíka v Ladci u Trenčína,
župa Považská, Slovensko. (Lazarista
dp. P. Josef Zeman v Tzekiangu do
pisuje do našich novin a časopisů.)

S e r v i t (3,3) řád v Nových Hra
dech v již. Čechách. ád má misie
ve Swasilandu V Již. Africe.

V misiích působí ze starých řádů
též benediktini (na př. z opatství St.
Ottilien v Hor. Bavořích, zal. r. 1884,
P. Amrhein) &premonstráti (z opat
ství Tongerloo v Belgii).

V novější době Zvl. v minulém sto
letí založeno mnoho kongregací, zvl.
pro působení v misiích. Z těchto jsou
v naší republice:

salesiáni (zal. r. 1846 (1859)
ctih. Don Janem Bosko v Turíně),
Salesiánský ústav ve Fryštáku u Ho—
lešova na Moravě3);

Steylští misionáři čili
Společnost Božího Slova
(kongregaci zal. r. 1875 kněz Jan
Jansen ve Steylu v Holandsku); ústa
vy: Misijní dům u Sedmibolestné
Matky Boží v Močonoku a Misijní
dům Matky Boží v Nitře, Kalvaria;

Salvatoriani4) ve Valašškém
Meziříčí na Moravě; '

P al lo t t i n i4) (zal. r. 1835 kněz
Vincenc Pallotti v Římě). V Trutnově
v Čechách je jeden pallottin.Misionáři nejsvětějšíchSrdcí Pána Ježíše a P.

3)Bylo by dobře, kdyby salesiáni dostali mnoho srdečných
pozvání, aby otevřeli apoštol
skou školu po příp. ymnasium
brzytéž vČeehá-chblízko Prahy
a. besídky pro mládež v praž
ských předměstích!

4)Servité, Salvatoriáni, Pal
lottini, Picpus, sotvapřijdouv úvahu
pro vstup našich hochů, nebudou-li hoši velmi
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Marie čili z Picpus4) (vyslov:
pikpy) zal. r. 1800 P. Condrin v Poi
tiers (vyslov Kudrén v Potaje) jsou
studijními prefekty V německém arci
bisk. gymnasiu v Doupově (Duppau).

Obláti NeposkvrněnéMatky
Boží4) (založeno roku 1816 Msgr.
Evžen z Mazenodů), noviciát v Teplé
u Milešova v Čechách (Topley b.
Milleschau). Za bratry-laiky přijímali _
by prý šestnáctileté hochy. Misie maji
v ledových polárních krajinách i v
Africe.

Ještě jiné řády a kongregace pů
sobí v misiích, tak trinitáři (řád za
10žen r. 1198 sv. Janem z Mathy a sv.
Felixem z Valois. Trinitáři působili
též v Praze a to od c. 1704 až do r.
1783, kdy řád byl zrušen císařem Jo
sefem.

Maturanti & bratři-laici mohli by
se hlásiti u provinciála trinitářů ve
Vídni II, Volkswehrplatz Ga. Klerici
studují V imě u sv. Chrysogona.
Ve Vídni se mohou hlásiti též bratři
laici.

Assum-ptionisté (kongregace
zal. r. 1845 P. Emanuel Josef Maria 
Mauritius d'Alzon), mají misie zvl.
v Orientě mezi nesj. Slovany i j.
Maji apoštolskou školu pro
pozdě povolané do 42 let
věku, kteří se chtějí státi
k n ě ž í mi. Adresa: Notre Dame du
Champ de Bois, 48, boulevard Ornans,
a St. Denis (Seine). Dopsati Iran
couzsky.

Kongregace Otců Naší
P a ní S io n s k é ('Pret-res Missio
naires de Notre Dame de Sion), zal.
r. 1827 pokřtěný žid P. Theodor
Ratisbonne za hlavním účelem obrá
cení židů.

Chlapci, kteří se chtějí státi kně
žími, hlásí se u M. Louis Nicolas, 8,
lmpasse Cloquet, Issy Les Mouline
aux (Seine), bratři-laici u Tres Révé
rend Supérieur Général. P. Th. De
vaux '\1. D. S. a Paris Ile Rue N. D.

sch0pni. Picpus na př. před vstupem žádají
matlu'itu od toho, jenž by se chtěl státi kně
zem jejich kongregace. Bylo by si ovšem přáti,
aby při velké duchovní Opuštěnosti pražských
předměstí působily tem řehole. K tomu pak
musely by prve míti potřebných členů!

des Champs, 68. V Paříži naučili by
se francouzsky a přišli by pak do
noviciátu v Lovani v Belgii. Dopsati
lze francouzsky, anglicky, italsky, ně—
mecky a polsky.

Misijní _sestry jsou nezbytnými po
mocnicemi misionářů. Pohan je ne
výslovně ukrutný: dítky, ubohé, ne
mocné starce, jež mu jsou na obtíž,
vydává ukrutné smrti. Tu musi mi
sionář dokazovati skutkem svou kře
sťanskou lásku, kterou káže a tak lze—
získati srdce. Pouhým kázáním by
mnohdy nic nevyřídil. Sestry ošetřují
nemocné v nemocnicích a vyhledávají
je v domácnostech, ošetřují příbuz
nými Opuštěné starce a stařeny ne
duživé. ujímají se odložených dětí,
křtí a vychovávají je. Vyučují kate—
chismu a školním i jiným předmětům,
připravují k přijetí sv. svátosti.

Je mnoho ženských misijních spo—
lečností. Jen několik jich uvedu. 0 duchazeček se žádá zbož
nost, dobré zdravia přede
vším pravé povolání odBoha

Sestry sv.Vincence, zal.sv.
Vincenc z Pauly. Matéřinecpro
Csl. republiku je Ladci u Trenčína,
župa Povážská na Slovensku. Věno
aspoň 2000 Kč a výbava. 1)

Sestry P. Marie, pomoc
nice křesťanů, zal. ctih. Don
Boskem. Adresa: Ctih. generální před
stavená Sester P. Marie pomocnice
křesťanů,Nizza Monferrato
v Ital ii, Collegio Convitto Ma
donna delle Grazie. Věno.

Steylské misijní sestry,
zal. P. Jan Janssen r. 1889 v.'Steylu.
Klášter Sv. Koloman ve Stockerau.,
Dolní Rakousy.Františkánské misionář
ky P. Marie (F. M. M.). Noviciát:
Annunziata-Kloster, Eichgraben &. d.
Mestbahn b. Wien. Krom své misijní
činnosti klani se řeholnice ve dne
střídavě před nejsv. Svátosti, aby si

1) Misijní sestry, jak v“bec všechny misijní
řádyjsouchudya.bude a místě dáti
věno co největší a. je podporovatn '
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vyprosily sílu a požehnání. F. M. M.
mají též pracovny, kde poskytují vý
dělku ženám i dívkám, při čemž se
jim dostává důkladného náboženského
vzdělání. Věnem a na výbavu aspoň
asi 3000 Kč.

*

Zazdarmisiíjen semodlí
Steylské klausurni sestry
zal. P. Janem Janssenem r. 1896 ve
Steylu.Stey'lské klausurní
s e s t r y modlí se chorově římskýbrevíř a klání se dnem i nocí slav
nostně vvstav ené nejsv. Svátosti. Dří
ve jsem již ukázal, jak velmi důležitá
jest modlitba při šíření víry, neboť
obrácení jest skutek milosti, již třeba
vyprositi. Klausura omezuje se na
dům a na zahradu. Co se týce postu
a zdrželivosti, je řehole moudře při
způsobena časov\'m poměrům. I při
noční adoraci béře se zřetel k silám
tělesným. Krom modlitby konají se
stry tc'ž práce ruční, zahradní i pí

semné. Vyžaduje se jmění. Dopsati
německy: Ehrw. Mutter Generaloberin
der Steyler Klausurschmestern, Steyl,
Post Kaldenkirchen, Rheinland. Tam
též zřízena je Eucharistická Liga,
jejíž člen0\é se též modlí za misie.

*

Pomocn\' mi misionářka
m i nazývají se interní členky D ru
žiny sv. Petra Klavera pro
africké misie. Tuto kongregaci
založila hraběnka Marie Terezie Le
dóchowská. Družina sbírá milodary
ve prospěch afrických misií, vydává
krásné časopisy v různých řečích, aby
šířila zájem o africké misie, tiskne
i katechismy, bible a modlitební knihy
v různých afrických jazycích. Členky
pracují v kanceláři, v expedici, v tis
kárně; neb mohou se též uplatňovati
domácí neb zahradnickou prací. Do
tazy u Družiny sv. Petra Klavera
v Brně, Petrov 7

*

Bůh chce, abychom podporovali ší
řenívíry. To ukládá nám při
kázání lásky k Bohu. Proto
musíme se snažiti, aby všichni lidé

pravého Boha poznávali a jemu slou
žili, aby čest a sláva Boží se šířila,
aby Kristus vládl nad celým světem.

Nám je nejdražší sv. víra. Musíme
se snažiti z lásky k bližnímu, aby též
jemu se dostalo nesmírného pokladu
sv. víry, aby též on se stal dítětem
Božím a dědicem království nebes
kého.

Není jen vůle Boží i Kristovou,
abychom pečovali o šíření sv. víry,
nýbrž i vůle církve a Svatého Otce.
Vizme jen okružní list Pla X1. 0 mi
siích „Rerum ecclesiae gestarum“,
(otištěna ve Věstníku šíření víry č
ročník XV. červenec-srpen 1926.

*

NepOpsal jsem misijní pole jedmt
livých řádů i kongregací. Také jsem
nepopisoval dějiny šíření vírv. Chtěl
jsem jen ukázati velikost- úlohy, upo
zorniti na povinnost každého kalo

sv. víru a naznačiti k tomu prostředky
a cesty.

Jak ubohý je pohan! Neví,odkud
jest a kam přijde po smrti, cítí vý
čitky svědomí, ale neví jak hříchu se
zbaviti. Srdce má ukrutné & bez
citné, je vilný, tone v hrozných po
věrách. Stená pod hrozným jhem
ďáblovým. Otrokářství, lidojedství vy
skytuje se mezi pohany. Nelze tu vy
líčiti hroznou bídu, ve kteréž tonou
pohané i mohamedáni. Je hrozná,
k neuvěření.Pomáhejme jak
m ů ž e m e ! Bůh nám odplatí. Kri
stus přijímá to, co jsme učinili neb,
neučinili, jako Jemu prokazované neb
neprokazované.

Škoda, že „Dílo sv. dětství Ježíše
Krista“ & „Dílo sv. Petra“ pro vzdě
lání kněžského dorostu nejsou, jak
se zdá, u nás jestě organisována. _

Dílo sv. dětství je misijní
spolek děti pro děti. Pohan je ukrutný.
Děti, jež jsou mu na obtíž, odkládá
bez milosrdenství. Nmě narozené dítě
hází do smetí nebo na ulici, kde je
sežerou psi neb prasata. Pohan s děc
kem jako s ubohým práce neschop
ným spolubližním, jenž mu je na
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obtíž, jedná jako s obtížnou věcí;
zcela důsledně, když nevěří v ne
smrtelnost duše, '

Dílo sv. dětství se stará, aby děti
bvly pokřtítfny, a zůstanou- li na živu,
aby dostaly křesťanskou výchovu. Sta
tisíci dětem zachován tím život věčný
ačasto též i život časný. Jak veliké
to dílo milosrdenství!

ienové spolku modlí se jednou
denně Zdrávas Maria s dodatkem
,.Svatá Maria, oroduj za nás a za
ubohé pohanské děti!“ a dávají mě
síčně malou almužnu.

Přihlášky & příspěvky k „Dílu sv.
dětství“ měly by přijímali farní
úřady.

Členství Díla sv. dětství je výbor
ným vychovávacím prostředkem. Dítě
se učí mysliti na bídu jiných, snažití
se jí ulevovati a ukládati sobě i oběti,
aby mohlo přispět-i almužnou. Budí
se v dítěti touha po spáse duší a po
šíření království božího na zemi,
vděčnost a láska ke svaté církvi, jejíž
zásluhou o dítěbylo pečlivé posta
ráno a vděčnost k Bohu, že se naro—
dilo v křesťanské rodině.

Dílo sv. dětství r. 1843 založil hor
livy francouzsky prelát Monsignor de
Forloin Janson, biskup v Nancy, aby
již V nejútlejším věku roznítil zájem
o zahraniční'misie. Papež Pius XI.
před nedávnem napsal: „Z celého
srdce žehnáme krásnému, svatému a
Prozřetelností vedenému dílu sv. dět
ství, které je jistě dvojnásob milé
božskému Spasiteli, tomuto velkému
příteli dítek, protože má za účel za
chraňovati dítky pomocí dítek. “

V hlavním městě Číny ročně žahyne
10.000 dětí, v celé Číně na sto tisíc
dětí' ročně. Velmi, ano nejvíc nám
vadk
t. j.
školy, aby se tam mohlo mezi

že nemáme konfesijních' škol,
pro katolické “děti katolické

dětmi

šířiti toto krásné dílo sv. dětství.
Dříve vycházel také krásný malý ča
sopis tohoto díla. Kéž brzy Opět
začne vycházeti!

Dílo sv. Petra. Domorodý klerus
je přímo životní otázkou církve v mi
sijních zemích. To se ukázalo ve válce,

_kde evropští misionáři byli interno
váni a stádo bylo opuštěno. T\rínoho
misionářů též ve válce padlo.

Při nynějším nedostatku kněží v
Evuopě nebude lze vysílati tolik mi
sionářů. Kiom toho vyžaduje stále
rostcucí stádo věřících více pastýřů,
kteří by o ně pečovali.

Konečně bude domorodý kněz do
konale ovládající jazyk a znalý zvyků
své země požívati vět-ší důděry lidu
a bude moci úSpěšněji pracovati než
cizinec, často dokonce lidu 1 pode
zřelý.

*

Na konci chci jen ještě poukázati
k tomu, jak horlivě se snaží bludaří,
vyslanci (apoštolé) různych protestant
ských sekt, podporovaní obrovskými
prostředky, šířiti bludy, jak fanatičtí
agitátoři islámu nadšeně pracuji, aby
získali přívržence svému smyslům la
hodícímu falešnému učení, jak i stará
pohanská náboženství opět se organi
sují & vzmáhají, jak nevěra moder
ních filosofů otrávila lidstvo až- do
nejdálnějšího východu.

Nebojme se! Neohroženě, horlivě a
vší silou pracujme pro šíření víry.
Kristus, jenž dal rozkaz zvěstovati
jeho evangelium všemu stvoření, slíbil
nám svou pomoc: „Aj, já jsem s vámi,
do skonání světa.“ Nám však náleží
abychom horlivě konali rozkaz svého
mistra, rozšiřovat čest a slávu Boží,
starati se, aby Kristu se dostalo krá
lovství nad celým lidstvem! A Kristus
dá nám za to královskou odměnu.

Štěpán Goldschmíd.
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A. M. Kadlčdkoeá:

ANDĚLSTRÁŽNY
Každý člověk, když se zrodil
Anděl strážný byl mu dán,
aby jej ve světe viru
odváděl od hříchu bran.

Anděl strážný ochraňuje
stále sveho chráněnce,
všecky jeho deli-ré slmtky
váže k sobě do věnce.

A když někdy něco zlého
přece \' žití provede,
z věnce dobra jeden skutek
Andel strážný odvede.

Proto mějme na mysli jen
dobro v světě konali,
aby z věnce dobra nikdy
Anděl nesměl ubrati.

Není spoluradosti, není soustrastz'!
Úvaha na 15. neděli po sv. Duchu. Podává Ignát Zha'něl.

Dobrotivý, nikdy ve skutcích lásky
neumdlévajíei Ježíš Kristus přišel k
městečku jménem Naim. Právě nesli
ke hrobu jediného syna vdovy, která
hořce plakala. Byl její jedinou pod
porou, těšil se všeobecné přízni a váž
nosti, proto ho doprovázel četný zá
stup lidu. Ježiš byl hluboce dojat. Po
hnut milosrdenstvim pravil vdově:
„Neplačl“ (Lk. 7. 1333Když pak Ježiš
učinil zázrak, mrtvého mládence vzkří
sil a dal jej jeho máteři, obrátil se pláč
a nářek vseho lidu v radost: všichni
přítomní velebili Boha, byli šťastni
s matkou, které byl zázračně navrácen
syn. Sv. Pavel napominá: „Radujte se
s radujícimi a plačte s plačícími.“
(Řím. 12. M.)

Radujme se s radujicimi!
Projevujme radost, má li spolubližni'
štěstí, vede- li se mu dobře, vyplnilo- li
se jeho prml Přejme mu, aby se jemu
i jeho domacim stále lepe vedlo. Bud
me laskavi ke každému, nejenom ke
svým, ku příbuzným, známým, přá
telům, k těm, kteří jsou takek nam
laskaví, blahovolni, ale vůbec ke kaž—
dému, at' je to kdo chce Což nemame
srdce, abychom se radovali s radují
eimi, nejenom, žehná- li jim Bůh ve
vecech časných, ale i ve věcech, které
souvisejí s věčnosti, aby se šířilo kra

lovství Boží na zemi a milost Boží byla
se všemi lidmi?

Bohužel vypada skutečnost docela
jinak, než zni návrh (1 napomenutí
svatého Pavla. Neraduji se lidé s ra—
dujicimi, závidí jim jejich radost, ve
de-li se jim lépe, rozmnožuje--li se je
jich majetek. Přemnozí přeji bližnímu
zle, neštěstí, pomáhají ho niciti, ni
koliv ho osvoboditi z vlivu špatných
lidi.

Příčina bývá častov troj ím
z l n, o kterém mluvi sv. Jan: „žádost
těla, žádost očí a pýcha ži\ota.“
(JariŽ. 15) Ž a d o s [.těla čililakota
zaslepuje lidi; kdo má málo, chce míti
více, kdo má mnoho, je také nespo
kojen, touží po více, závidí bližnímu,
je-li spokojenější; šťastnější. Žádný
prostředek není mu špatný, aby zničil
spolubližniho, poškodil ho na majelku,
cti, dela mu všude překážky. liž dáv
no před Kristem odsuzovali moudří a
bohabojni lidé lakotu. „Nad lakomce
nic není nešlechetnějšího. Proč se pyšní
prach & p0pel? (člověk). “Nic není ne—
pravějšiho, než milovati penize. Neboť
takový i duši svou má na prodej.“
(Sir. 10, 9.) Ježiš sám pravil: „Synáč
kové, jak těžko jest vejíti do králov
ství Božího tem, kteří doufají v pe
nizel Snáze jest velbloudu projití uhcem
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jehelním, než boháči vejíti do králov
ství Božího.“ (Mr. 10, 24.) Nedivme se
této na pohled tvrdé řeči. L a k o m e c 
nemá ani víry, ani naděje,
a n i lásky, bez kterýchž ctností
nikdo nemůže býti spasen. Nemá víry,
která poroučí věřiti v jednoho Boha,
jemu samému se klaněti, jeho samého
ctíti; lakomec nectí Boha, ale svého
bůžka, majetek a peníze. Proto píše
sv. Pavel: „Nebot kořenem všeho zla
jest chtivost peněz, po nichž někteří
bažíce zbloudili od víry a způsobili si
mnoho bolestí.“ (Tim. 6, 10.) Lakomec
nemá pravé naděje křesťanské, ne
může doulati, več nevěří. Kdyby věřil,
že dojde štěstí, spokojenosti, blaže
nosti na, nebi„ nehledal by svého
štěstí tu na světě. „Kdo ze země jest,
jest ze země amluví ze země.“ (Jan
3, 31.) Kdo miloval a hledal bohatství
tu na světě, obdržel již odměnu, jak
pravil otec Abraham člověku boha
tému, který se odíval V purpur a
kment a hodoval _skvostně každého
dne. Synu, rozpomeň se, že jsi obdržel
své věci _dobréve svém životě. (Lk. 16,
25.) Co si7s přál, obdržel jsi! Lakomec
nemá lásky ani k Bohu, ani k bližnímu,
jeho srdce bylo u věc-í tohoto světa,
ty byly jeho pokladem, neměl pro
Boha smyslu, neměl k němu a pro
něho žádné lásky.Žádost očí je rovněž velká
zloba, protože úzce s ní souvisí mnoho
jiných hříchů, jako poživačnost, chlíp
nost, tělesnost, zpustlost všeho druhu.
Takoví lidé chtějí býti u všeho. Kde
se dobře jí a pije, kde je veselí, čím
bujnější, tím jest jim milejší. Svého
majetku užívají jen k tomu,\ aby se
jim tělesně dobře vedlo, aby měli vše,
co hrdlo račí, svému tělu nic neodřek
nou. Nikdy nejsou spokojeni s tím,
co mají, vždy jim ještě něco chybí
k domnělómu štěstí & kýženému
blahobytu. Kdy bylo více potřebí stře
žiti očí svých, jako v nynější době,
kdy všichni přátelé mravopoěestnósti
s krvácejícím srdcem pozorujeme, ja
koby se stud z tohoto světa odstěhoval?
Může býti větší urážky mravů, studu,
ajko viděti necudnost v obleku žen a

dívek, mnohdy i z rodin naší víře ni
koliv nepřátelských, ale naši otcové
i matky jsou příliš slabí proti dětem,
které si libují V tak zvané “„módě“,
proti níž se nechtějí píohřešiti, proti
Bohu však chtějí hřešiti? Více se bojí
lidí než Boha? Což zapomínají tyto
ženské osoby, že vyřkl J ežíš Kristus
hrozné slovo: „Běda světu pro po
horšení! Nutno jest, aby přicházela
pohoršení, ale běda člověku tomu,
skrze něhož přichází pohoršení“ (Mt.
18, 7.) Jindy pravil Kristus: „Kdo by
pohoršil jednoho z těchto maličkých,
kteří ve mne věří, tomu by bylo lépe,—
kdyby žernov osličí ovazal se o hrdlo
jeho a on byl uvržen do moře.“ (Mr. 9,
41.) Žernovem se jmenuje mlýnský
kámen, který býval otáčen od oslů.
Jak hrozná jsou slova: „Smilství však
'a všeliká nečistota neb lakota nebudiž
ani jmenována mezi vámi, jakž se sluší
na svaté; taktéž ani mrzkost a prázdné
tlachání neb vtipkování, která se ne—
sluší, nýbrž spíše děkování. Toto pak
vězte a znejte, že žádný smilník nebo
nečistý, neb lakotník, to jest modlo
služebník, nemá dědictví v království
Kristově a Božím.“ (K Eies. 45,3.)

Kdoseoddápýše zivota, mar
nivosti, ješitnosti, nemůže býti roz
radostněn, Vldl ll že se vede dobře
spolubližnímu. Přeje si, aby se okolo
něho točil všechen svět, chce býti
středem všech lidí, jemu mají věnovati
pozornost. Touží po cti, vyznamenání;
když chce vše míti sám, pak ovšem
nemůže míti s jinými soustrasti a přáti
jim dobré. Kdo by rád porouěel, ne
dovolí, aby někdo jiný jemu poroučel.
Kdo se chce jiným líbiti, nedovolí, aby
se druhý také líbil. Neoddávejme se
marnivosti, buďme pamětliví napo
menutí moudrého Siracha, který praví
'o lidské pýše, že „bývá obyčejně po
čátkem odpadu od Boha“.(Sir.10,14.) _
Sv. Jan Zlatoůstý píše: „Když vidí
ďábel, že ncdobude pevnosti pomocí
zlodějů nebo molů, nebo jinou lstí,
vydobude ji marnivostí a ješitností.“
Ne nadarmo varoval proto božský
Spasitel apoštoly před lidskou chválou,
před žádostí, aby byli od lidí chváleni
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a měli před jinými přednost. Čteme:
„Navrátilo se pak těch sedmdesát dva,
s radostí řkouce: Pane, zlí duchové se
nám poddávají ve jménu tvém.“ I
řekl jim: „Avšak z toho se neradu'jte,
že duchové se vám poddávají, nýbrž
radujte se, že jména vaše napsaná
jsou v nebesích“ (Lk. 10,17 nn.) Měli-li
apoštolové příčinu míti se na pozoru
před marnou chválou lidskou, čím více
my ubozí a nepatrní? Hříchem jest
toužiti, abychom byli od lidí chválení,
velebeni a ctěni, protože se tím okrádá
Bůh, který jediný má býti ode všech
lidí ctěn, veleben chválen. Vše, co
Bůh stvořil, učinil pro .svou čest a
slávu, proto učil nás Kristusaporučil,
abychom se modlili: „Posvět' se (t. j. bu
diž velebeno) jméno tvé“, ()Panel (Mt.
6, €).) Nejsou-li tato slova lží vústech
“toho,kdo hledá svou chválu, sám sebe
má za hodného, spravedlivého, touží-li
někdo &vyhledává lásku a chválu lidí
prostředky nedovolenými, hříšnými,
utiskuje-li bližního z nenávisti nebo
z nelibosti k němu, utrhuje-li mu na
cti, aby sám byl ctěn a veleben, je to
hřích, o němž mluvil Spasitel a který
vytýkal fariseům řka, že „více milo
vali chválu od lidí 'nežli chválu od
Boha.“ (Jan 12, 42)

Plaěme s plačícími. Kře—
sťanská soustrast záleží v tom, že
zarmoucenému spolubližnímu nejenom
vyslovujeme slovy soustrast, nýbrž i
jemu dle možnosti ze všech sil napo
máháme, aby se mu ulevilo. Kře
sťanská soustrast vidí v každém trpí
cím svého spolubližního, ano i sa
mého Krista. U posledního soudu
uslyšíme slova Ježíšova: „Pokud jste
to! (dobré skutky) učinili nejednomu
z nejmenších těchto bratří mých, mně
jste učinili.“ (Mt. 25, do.)

Poohlédneme-li se kolem sebe, učí
nás každodenní zkušenost něčemu na
prosto jinému. Nesčetný jest počet
různých strasti, bolestí, nemocí, ža
lostí a jak málo těch, kteří mají sou
strast s trpícími. Mnoho je lidí, kteří
nemají s nikým nejmenšího slitování,
chodí docela netečně vedle chudého,

nenavštíví nemocného. Žije-li někdo
v nepřátelství, v nepokoji s druhými,
dojde spíše výsměchu, nežli slitování.
Jsou lidé, kteří štvou jednoho proti
druhému, nejsou nápomocni, aby se
znepřátelení usmířili, aby z nepřátel
byli přátelé. Má-li někdo nezdárně
dítě, navádějí je lidé k ještě větší
vzdorovitosti k rodičům. Není žádné
bídy na světě, které by lidé nepomá
hali zveličití & nikoliv zmenšiti.

Kdenajdemep říčinutéto ne
l á s k y, neochoty, závisti k bližnímu?
První a nejhlavnější jest tolik rozší
řená a oblíbená s e b e l ás k a. Pře
mnozí hledí a starají se výlučně o
sebe, sobě věnují všemožnou péči,
jejich bohem je jejich tělo, jejich do
mácnost, co jest mimo, tím epovrhují,
tomu nevěnují pražádné pozornosti.
Pomáhati, míti soustrast se Spolu
bližním překáží jim sebeláska, na
dutost. Nadutec opovrhuje nemocným,
stísněným na mysli, stydí se za chu
dého. Kdo je oddán hříchu, at' jest
opilec, náruživý“ hráč, marnotratník,
nemá smyslu pro druhé, žije jenom
svým náruživostem, něco jiného není
pro něho na světě. .

Uvážíme-li vše toto, jsme nuceni
říci: Zřídka se najde někdo, kdo by
měl upřímnou soustrast s druhými a
ještě řídčejší je případ, že by se někdo
spoluradoval s bližním svým. Není
mezi lidmi lásky k bližnímu, nýbrž
více a spíše vidíme u všech lásku
k samu sobě. Sebeláska je všeobecně
rozšířená nectnost. Již starý filosof
Cicero říkával: „Máme mnoho ne
přátel, závistníky však jsou skoro
všichni.“ Chceme býti jenom „měď
zvučící a zvonec znějící?“ (I. Kor.
13, 1.) Bez lásky k bližnímu je život
každého bezúčelný, prázdný. Kdo chce
obstáti při posledním soudu, musí
míti soustrast se svým Spolublížním,
žíti životem lásky účinné k bližnímu, ra
dovati se s radujícími, plakati s plačící
mi. Sv. Pavel napomíná „Radujte sev
Pánu vždycky, opět pravím, radujte se.Vlídnost vaše budiž známa všem lidem:
Pán blízko jest.“ (K Fil. '-._fi.) Amen.
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Svátostný ježíš vzor sedmi hlavních ctností.
Napsal larolt'm St. Pavlík. (.

týdenVelmi pěkným týdnem je
věnecBožítělový. Vyjímá se jako

upletený z růží eucharistické pobož
nosti. Je to vskutku slavný týden.
Spasiteli ve způsobě chleba skrytému
prokazujcme nejvyšší úctu, jakou
vzdáti jsme schopni, protože věříme,
že Ježíš je Bůh nejenom v nebi ve
slávě své, alei ve svátosti oltářní ve
svém ponížení. Nepotřebujeme oněm
závidět-i, kteří žili v Palestině před
1900 lety, poněvadž mohli Ježíše vi
děti, slyšeti, s ním obcovati. Pán Ježíš
to ve své' moudrosti tak zařídil, že i
my můžeme s ním obcovati a býti
jeho současníky. Ježíš se stává ve ve
lebné svátosti ještě jednou člověkem,
on zde vede svůj skrytý život, opětuje
i svůj veřejný život, obnovuje své
utrpení a svou smrt. Nejenom jako
dítě, chlapec & jinoch v Nazaretě,
nejen jako muž, jenž po judské zemi
chodil, učil a dobré činil, je nám vzo
rem křesťanských ctností, ale i jako
Beránek boží ve svaté hostii. Byly-li
již jesle jeho kazatelnou, s níž kázal,
ačkoliv tenkrát ještě mluviti nemohl,
tak je teď tabernakl jeho kazatelnou.
Neslyšíme sice v uchu jeho slov, ale
slyšíme je v srdci a rozumíme jim.

Mezi ctnostmi vyniká sedm hlav
ních ctností; jsou to ony, jež jsou pro
tivou sedmi hlavních ctností; jsou to
ony, jež jsou protivou sedmi hlav
ních hříchů: pokora, štědrost, cudnost,
láska, střídmost, tichost a horlivost!
Rozjímejme, jak koná Pán Ježíš tyto
ctnosti ve svaté cucharistii.

První ctností je p o k o r a._Syn Boží
už se tím pokořil, že sestoupil s nebe
na zem a stal se člověkem. Skutky po
kory bylo jeho narození ve chlévě,
jeho chudobný život v domku tesare0,
jeho putování po židovské zemi, jeho
umučení & smrt na potupném dřevě
kříže. Ve svaté hostii pokořuje se ještě
více, protože bere na sebe nepatrnou
způsobu chleba a nechá s sebou všech
no dělati jako nemluvňátko. Kdyby

měl aspoň pěkný příbytek; toho však
vždycky nemá. Jeho příbytkem je
často bídná chatr; , jeho trůnem ně
jaká bedna, potřebujeme si jen vzpo
menouti na misionářské kraje. A i
v našich zemích, jak vyhlíží mnohý
kostel zanedbané a bez okrasyl

Za příkladem svátostného Krista
máme i my v pokoře se cvičiti, k čemuž
nás vyzývá slovy: Učte se ode mne,
nebot jsem tichý a pokorný od srdce!
Vzdálujme se přepychu a světské
slávy &buďme hodněskromnými. Malí
před světem, budeme velcí před
Boheml

Druhá hlavní ctnost je štěd
rost. Štědrým & dobročinným bvl
Ježíš za svého pozemského života.
Ovšem nemohl almužny rozdávati,
poněvadž sám z almužny žil; ale on
pomáhal chudým jiným a lepším způ
sobem; on hojil jejich neduhy a ne
moci. Ve svaté Eucharistii kfo'nástále
ctnost štědrosti. Peníze a požívat-iny
nerozdává, ale zjednává nám dobre
dince, obrátíme-li se na něho v nouzi
své, jakž to byli světci často zkusili;
on nám rozdává své milosti, a v tom
ohledu ukazuje se velmi štědrým;
jeho svaté srdce je pokladnici duchov
ních statků. On nám slibuje nebeské
poklady, když jsme u svatého přijí
mání; nebot' toto je zárukou věčné
blaženosti.

Konejme za příkladem Ježíšovým
i ctnost štědrosti; prokazujme bližním
svym skutky tělesného, ale ještě více
duchovního milosrdenství, tím si za
hospodaříme vnebi veliký poklad.

Třetí hlavní ctnost, nejpěknější ze
všech, je či s t o t & neboli c u d 
nost.. Ten, jenž řekl: Blahoslavení
čistého srdce, ukázal, jak velice si
váží cudnosti. Panenskou byla jeho
matka, panicem jeho pěstoun, pani
cem jeho předchůdce, panicem jeho
miláček & Opatrovatel jeho matky;
a i oni apoštolové, kteří byli ženatí,
opustili své ženy a následovali Ježíše.
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I v nejsvětější Svátosti dává Ježíš
najevo, jakou má zálibu v cudnosti.
On je zde cudným ženichem cudných
nevěst, s nimiž se zasnubuje; on chrání
jejich čistotu a panenství. Už prorok
Zachariáš n'azývá Krev jeho vínem,
z něhož se panny rodí. Cudní musí
býti kněží, kteří chléb v těle jeho pro
měňují; nevinní hoši, kteří při tom
přisluhují; nevinné dívky, jež nej
světější Svátost při průvodě dopro
vázejí a květiny mu na cestu sypají.
Bílá je hostie, bílé plátno, na němž
leží, bílé volum, do něhož kněz mon
stranci zamotává: samé poukázky na
ctnost čistoty.

Cvičte se v té ctnosti, obzvláště vy
mladí lidé; ona je nejkrásnější ozdo
bou křesťanského mladíka, křesťanské
panny. Výborným prostředkem, zů
stati, čistým a bezúhonným, je častější
svaté přijímání.

Blahovolnál á s k a k bližnímu, opak
závisti, je čtvrtá hlavní ctnost. Pán
Ježíš byl samá láska a přívětivost.
Všechny lidi, vyjma jeho nepřátele,
táhlo to k němu; on byl přítelem dí
tek, těšitelem vdov a sirotků —
vzpomeňme si na vdovu naimskou —
útočištěm hříšníků &neduživců. A tím
je dosud ve svaté Eucharistii. Volá
k nám ze svatostánku: Pojďte ke
mně všiekni, kteří se namáháte a
těžce trpíte, a já vás občerstvím.
Když vás všeci opustili, zde naleznete
upřímného přítele, jemuž můžete po
žalovati všechny své starosti, s nímž
můžete důvěrně pohovořiti, od něhož
můžete útěchu a pomoc očekávati.
Následujte ho! Buďte láskyplní a pří
větiví ke svým spolubližním, ochotni
útěchu a pomoc poskytnouti, kde je
toho třeba. Přejte jim vše dobré,
čiňte jim dobré, aby se na vás
vyplnilo: Blahoslavení milosrdní, nebot
oni milosrdenství dojdou. .

Pátá hlavní ctnost je s t ř i d m o s t.
Že Ježíš ctnost tu konal, je samozřejmé.
Farizeové mu ovšem spílali, že je žrá
čem a pijanem, protože přijal po
zvání k hostinám, aby měl příležitost
lidi poučiti, je Bohu získati, jim dobře
činiti; ale předhůzky farizeů byly

zlomyslnou pomluvou. Na poušti po
stil se Ježíš čtyřicet dní; on zapo
mínal na jídlo a pití pro povinnost
svého povolání; on řekl, když ho
učeníci napomínali, aby jedl: Můj
pokrm jest plniti vůli toho, jenž mne
poslal.

On koná ctnost střídmosti i ve svá
tosti oltářní; nebot' nepožívá v tomto
stavu žádného pokrmu a žádného ná
poje; on jich vůbec nemá zapotřebí.
On sám je naším pokrmem a nápojem,
a zároveň hostitelem. Ti, kteří ho
přijímají, musí se postiti,kněz i laici,
dokud ho nepožili. Budme- střídmí
v k'aždý čas, obzvlášt-ě při hostinách
a ve společnosti, kde je pokušení
k překročení hranice střídmosti velmi
veliké; zachovávejme i přikázání post
ní. Kdo se dobrovolně zříká lihovýeh
nápojů, je na tom ještě lépe.

Teď přijde ticho s t na řadu.
'l'ichost a trpělivost kráčejí spolu ruku
v ruce; jsou to sourozenky. Jak klid
ným. a trpělivým byl Pán Ježíš při
chybách svých učeníků, při nevděku
lidském, při nenávisti a pronásledo
vání se strany svých nepřátel, při
svém utrpení a umírání. Beránek,
jenž oněmi před tím, kdo ho stříhá,
kdo ho usmrcuje.

Tichým a trpělivým je i ve velebné
Svátosti. Snáší nevděk, lhostejnost,
odstrkování, pohrdání, posměch, rou
hání, olupování & všechny svatokrá
deže Spáchané od lidí, aniž by po
zdvihl trestající rámě, ač by to mohl
učiniti, a někdy i vskutku činí, aby
dal odstrašující příklad. Jinak je úplně
potichu a nehýbá se. Chce, abychom
jeho tichost následovali; proto praví:
Učte se ode mne, neboť jsem tichý a
pokorný od srdce.

Poslední hlavní ctnost je ho rl_i
v 0 st v do b r é m, opak lenosti. (>),
jak horlil Ježíš pro čest svého Otce,
jak horlivým byl ve vykonávání svého
úřadu! Procestoval křížem krážem Sva
tou zem, učil všude, mluvil celé ho
diny a dny, probděl na modlitbách
celé noci, a- byl často unaven od
práce, jako například u studnice
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Jákobovy nebo na lodi, nebo jak děti
k němu přišly.

[ ve svaté Eucharistii je život jeho
životem práce ač se zdá, že zde odpo
čívá a nic nekoná. On spravuje svět
s Otcem a Duchem Svatým, stará se
jako dobrý pastýř o své stádo, chrání
je, naslouchá prosbám strádajících,
pomáhá jim, prosí za ně u Otce ne
beského a obětuje se za ně. Buďme
i my horlivými v konání povinnóstí
stavu svého, horlivými v náboženství,

v dobrořečení, dob—řía pilní dělníci na
vinici Páně. Spravedlivá odměna nás
nemine. Kdo hojně seje, bude hojně
sklízeti. Na ponížení bude následovati
povýšení &oslavcní. Jsme-li štědrými,
Bůh se nenechá předěiti. Žijeme-li
cudně, budeme Boha viděti. Láska
bude nám splacena láskou. Střídmost
a půst splatí Bůh nadbytkem nebe
ských statků. Tiší budou nebem a
zemí vládnout-i. A kdo je v dobrém
horlivý, zaslouží si poklad v nebi.

1- biskup Otakar Prachászka: Z maďar. Boh. Kyselý.

„Podobenství Páně.
(Z úvah o

O nevěrném správci.

1. Byl jeden člověk bohatý, který
měl vladaře, ten byl udán u něho,
jako by rozplýtval jeho majetek. (Luk.

6 1, . . .

Podobenství týká se v první řadě
dober hospodářských. Boží jest všecko
a rukám našim je z toho více či méně
svěřeno, ale k tomu konci, bychom si
štastný život zajistili, bychom ze všeho
získali ctností, blahobytu, útěchy, ra
dosti, příležitosti k dobročmnosti (i a
c e r e a m i c o s), vychovati lidi mi
lující, ušlechtilé, přítulné. — I já
jsem takový vladař & Pán vytkl mi
tento cíl. Cítím, jak statky z ruky mé
plynou v ruce jiné, vím, že vše je více
méně statkem společným, že mnozí
o něm'pracovali. Jak záslužno tedy,
abych svými statky dopomáhal k dobru
a spokojenosti, šlechetnosti mnohých.
-—- Správné sociální smýšlení bude
květem nejhlubšího náboženského pře
svědčení, budeme-li pokládati svůj ži
vot a všechno své jako statky, s nimiž
je třeba hospodařiti, které nám byly
dány pro duši, pro hojnější, krásnější,
věčný život. „Činiti si přátele . . .“
vznešený cíl! Vychovávati lidi dobré.
a tím sobě budovati příbytek věčný!

2. Ve druhé řadě můžeme všeho po
užíti liu svému dobru: Pán nadal nás

evangelia.)

mnohými schopnostmi, postavil nás
v určitém povolání, popřál nám vět
šího či menšího podílu ve statcích po
zemských, v kultuře. Vše je naše:
práce všech dob, přičinění dějin a vý
voje, přítomnost i minulost, proroci,
svatí a Bůh sám. Já však nejsem ještě
jeho, nepřemohu-li se sám pro něho.
Záleží na mé svobodné vůli, na mém
úsilí, přičinění, na mě horlivosti, abych
patřil .sám, a mé všecko jemu. Mou
vlastní součinnosti bude vše náležeti
Pánu, pakli budu žíti správně, pakli
obstojím jako člověk dobrý, osvěd
čený. Život můj je dobou vladaření.
Není tedy cílem mým, abych měl
to či ono, abych získal mnoho či málo,

* ale abych byl věren v tom, co mám.
Obsahem mého života je tedy doko
nalé smýšlení, nikoli majetek, právo,
podnikavost!

3. I řekl vladař sám u sebe: Co mám
dělati, nebot pán odnímá ode mne
vladařství. Kopati nemohu, žebrati
se stydím . . . Azavolav ksobějednoho
každého z dlužníků svého pána, řekl
prvnímu. Kolik jsi dlužen pánu mému?
011 pak řekl: Sto tun oleje. I řekl mu:
Vezmi úpis svůj a sedna rychle napiš
padesát.

Vladař jedná s kvapnou náruživostí
sebezáchovy, aby si zabezpečil život.
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— I nám třeba vložiti do činnosti vla
dařské pečlivost, zájem, horlivost, obe
zřetnost, nadšenou čilost. Třeba pěstiti
duši starostlivě, nadšeně, pracovati,
aby její cítění bylo lepší, šlechetnější,
třeba sbírati s ní housenky, pleti bo
dláčí. Nutno činiti skutky dobre nikoli
dle počtu, nýbrž se zvýšeným zájmem
a sebevědomím. 2. Třeba se chopiti
zájmů Páně a tyto zájmy týkají se
království Božího, víry a mravů, prav
dy, dobroty, duší, církve. K.nim třeba
přihlížcti s pudem sebezáchrany, ——
úzkostlivě je chrániti, žárlivě střežiti.
Bez těchto vlastností zahanbí synové
tmy syny světla.

* tk
*

() nevěru ěm vladaři.

] ja pravím vám: Učiňte si přátele
7. mamony nepravosti, aby, když do
konáte, přijali vás do stanů věčných.
(Luk. 16, Q.). _

Shromažďujme si poklady tím, že
budeme ve všem věrni.

1. Buď v ě ren, toť mile vy
jádřeno místo „buď mým služební

' kem“. Služba vyslovuje málo, věrnost
mnoho, neboť otvírá vyhlídku na přá
telství, na zasnoubení. Přátelé, snou
benci. toť duše opravdu věrné. ——--Bůh
chce, abych byl věren, nebot mně
svěřil sebe sama i poklady „své. Jsem
jeho služebníkem, musím se státi jeho
přítelem a mohu se duší svou státi
jeho sladkým snoubencem. Věrnost
není nikde do té míry rázná, radikální,
jak-ozde, kde je vše, co máme, opravdu
jeho a kde vším, co máme, musíme
sloužiti jeho zájmům. Třeba nam hle
(lati jenom jeho a toho, coven zve
svým. Dej mu vše: svou práci, radost,
své slzy, svou touhu i starost....
svůj život. Vis na něm svýma očima,
celou svou duší. Nyní neseš mne — dí
Pán včrnému služebníku — jsem bře

menem tvým. Jsi na cestě svého ži
vota nosič-embřemene Božího. Bojuješ
na zápasišti, ty zápasník'u Boží, „usque
. . . . usque ad mortem“ .-—-až do smrti
stále, až do smrti . . .
odplatim tobě.

2. Věren až do smrti. Je
nom takové svazky zna hluboká, váš
nivá láska. Obzvláštní krásou duší
hlubokých je vytrvalost až do konce.
Vytrvati po celý život — tot víc, nežli
vytrvati na pustině, v bouři, na vlnách,
na vodách, v ohni. To vše jsou jen
symboly života, ale více je v žití ná—
silností &obtíží, než V nich, více muk,
více trpkosti, více ústrků a ran. —--—
Jak život, tak smrt je cosi záhadného,
'proputuj tedy oběma s duší věrnou.
-»—- eká na tě snad mnoho pochyb,
otřesů . . . bud' věren! Př'ijdeš snad do
styku s mnohými duchy chladnými,
temnými a cesta tvá tě povede možná
světy duševní bezútěšnosti . . . zůstaň
věren! Mnohého nechápeš . . . buď jen
věren! Upadáš do- zmatku a malo—
myslnosti . . . bud' věren! Duši tvé po-'
dava křídla jen věrnost až do smrti,
let tedy, vzlétej výš a výše . ..

3. A dám ti korunu ži
vota, čili život tvůj bude ozdoba.
věncem slávy. Koruna dodává krásy
& povznešenosti, věnec pak je uvit
z _květin; v—ůně,rozkoš, radost ze ži
vota, jarní vzlet, svatební nálada jej
provází. Tobě dán život jiný, kvetou
cí, „krásný, silný, plný radostí.

I tu požívaš již radosti, jsi-li věren,
a úplné útěchy se ti dostane po smrti,
až bude duše tvá schopna života
svobodnějšíbo, mohutnějšího.

S Boží vůlí nejsem v takovém po
měru, jako by to bylo nějaké pravidlo

,

ale potom já již

mimo mne, nýbrž měním ji ve vlastn
svou vůli, u věrné, ustavičně vlastní?.
smýšlení. Tím stav;-'tse vůlí mou, mým
vlastnictvím.
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Matka Páně pod křížem.
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, Sacha sv. Václava.
'ad Petra Parléře ve Svatovítské kathedrále v Praze.
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Anna Maria:
MAR/l.

Maria, Matičko,
nebeská Paní,
dej duši moji vždy
své požehnání.

Ostříhej od zlého
srdce i duši,
dej, ať jen láskou vždy
pro tebe buší.

ANDÉL
„Anděl Páně“ třikrát denně
ve kraj dumně vyzvání,
při třech „Zdrávas“ hlava lidská
na prsa se uklání._

„Anděl Páně“ v kraj se nese
přes hory a přes doly,
kdo se k Matce nebes modlí,
toho srdce nebolí.

Ať se mne nedotkne
nevěra kletá,
kterou tak mnohá již
duše je ja-tá.

Ať jen vždy 11víře
setrvám svojí,
s tím duši poroučím
ochraně tvojí.

PANE
„Anděl Páně“ pozdravení
nese nebes Marii,
srdce zbožné v modlitbě své
úctou jí jen ovíjí.

„Anděl Páně“ každého dne
volá na nás, křesťané,
kdo zde „v světě zbožně žije,
do nebe se dostane.

„Anděl Páně“ těchu nese
unavené duši všem,
kteří věří v život nový
tam v tom ráji nadhvězdném.

Obrázky z katolických misií.
Podává Maxmilian Weinberger.

Růženka.

V sirotčinci v Kai-čeou v Číně —
vypravuje misionář P. Schmidt. —
bylo chudé děvče asi čtrnáctileté. Po
cházelo zjchudobné pohanské rodiny
na břehu Žluté řeky, rodičů svých
hrubě neznalo a konečně do našeho
sirotčince se dostalo. Byl to malý mr—
záček. Ač 14 roků stará měla postavu
osmiletého dítka. Škaredá nebyla, ale
nanejvýš neobratná. Pohled měla báz
livý, ustrašený, jako děti, se kterými
bylo nelidsky nakládáno. V předešlém

životě dostala jistě více ran než přívě
tivých slov a neměla často ani kouska
chleba, aby hlad svůj ukojila. Ale
krutý osud ji neroztrpčil. Byla po—
korná a poslušná, ano ochotně podro-r
bovala se i práci, kterou ji mladší její
družky ukládaly. .

Také duševně byla velmi zaostala
První dvě léta v sirotčinci naučila se
modliti se pouze Otčenáš, Zdrávas
Maria a pam'atovala'si' toliko, “žejest.
jeden Bůh, že jest Ježíš a jako matka,
Maria. Ostatní pravdy sv. náboženství
nebyla s to, aby si pamatovala, byt' i
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sebe vícekráte jí byly do paměti vště
povány. Bylo-li jí něco řečeno ze sv.
náboženství, opakovala to doslova,
ale příští den nevěděla už zase nic,
jakoby jí byl někdo všecko zase vy
třel z paměti.

Ale já jsem ještě neřekl, jak se jme
novala.. Měla jedno z oněch pěkných
jmen, jež Číňané berou z říše květin
a dávají děvčatům. Jmenovala se
„Růžové poupátko“, ale my jsme jí
po křest'ansku říkali Růženka, na
kteréž jméno byla později také po
křtěna. Abych řekl pravdu, její ze
vnějšek neměl nic růžového, ale její
duše . . . Než dozvíte se hned.

K Vánocům zkoušel jsem některé
sirotky, abych se přesvědčil, zdali
by mohli ke křtu sv. býti připuštěni.
Mezi nimi byla také Růženka. Ale ne
mohl jsem si pomoci, musil jsem ji od
kázati na dobu pozdější. Neřekla nic;
sklopila hlavu, pevně přesvědčena, že
tak veliké milosti, jako je křest sv.,
není hodna. A přece „nevýslovně po
něm toužila!

Několik dní na to potkal jsem ji
na dvoře. „Odkud přicházíš'B“ ptám
se jí.

„Z kalpe, navštívila jsem nejsvě
tější Svátost.“

„Jak? Ale vždyť přece ani nevíš,
co nejsvětější Svátost je'st. Kdo pře
bývá ve svatostánk'u?“

„Ježíš.“
„A co mu říkáš, když ho navštřvíšim
„Řeknu mu: Ježíši, dej mi Ježíšel“
Rázem jsem byl přemOžen, odzbro

jen, ano i dojat. Poztnal jsem, že Ježíš
vyslyšel modlitbu tohoto ubohého di
těte, které o nic jiného neprosilo, než
o něho samého. Vyplnila se zde slova
S'p'asitelova: „Nechte maličkých při
jíti ke mně!“

“Uplynula zase dvě léta. V životě
Růženky nic se nezměnilo. Žila dále
svým prostým způsobem, pokorn'á,
zneuznávaná, ale při tom něžná a tr
pělivá. Jenom z jejího milého pohledu
a úsměvu bylo lze souditi, že její duše
daleko vyniká nad její zakrnělé tělo.
Nikdo netušil, že v této chatrné
schránce tělesné doutná bohatý život

vnitrný, který konečně nedlouho před
její smrtí jako plamen mohutný vy
šlehl na povrch.

Bylo po svátcích velkonočních, Rů
ženka onemocněla. Měla silnou ho
rečku. Přes to vykonala příkladnou sv.
zpově'ď a já jsem jí udělil sv. svátosti
umírajícich. Zdálo se, že smrt se blíží.
V té si vzpomenu, že ještě nepřijala
svátost sv. biřmování. Nemeškal jsem
jí i tuto svátost uděliti. 1)A hle, sotva
vstoupil Duch sv. do srdce jejího se
svou milostí, bylo všecka proměněna,
najednou v plné kráse se rozvilo. Byl
to jeden z oněch divů milost-i Boží,
o jakých v životopisech svatých se
dočítáme. Tato ubohá dívka, která
nic nevěděla, nic si nepamatovala, za
čala najednou s Bohem rozmlouvati
řečí, které všecky, kdož ji znali a nyní
k ní přišli, naplňovala úžasem.

„Můj Bože,“ říkávala, „ty mne
tak miluješ & já miluji Tebe! Lidé
mají pro mne jenom opovržení, a ty,
můj Bože, snižuješ se až ke mně! Hle,
matka Boží Maria, jak krásná jest!
A můj otec, velký světec Josef, jak
je dobrý! Amůj Anděl strážný! Dobrý
anděli, já jsem příliš málo na tebe
myslila, nebudu tě více zarmucovati!
Ježíši, já tě miluji!“ A tak mluvila
celou noc.Z rána prosila o sv.přijímání.
Byla jakoby ospalá a já jsem se obával,
že nebude moci svatou hostii spolk—
nOuti. Podal jsem jí tedy, aniž jsem jí
to řekl, hostii neposvěcenou. Ale ku
podivu, ona to poznala a nepřijala ji.

„Ale proč pak,“ naříkala, „nepodá
mi otec sv. přijímáníP“

„Vždyť nemůžeš sv. hostii spolk
nouti?“

„To, co mi dal otec, není nejsvětější
Svátost, to je obyčejný chléb. Podej
mi přece sv. přijímání, podej mi Je
žíše, ale rychle!“

Vyhověl jsem její prosbě. A když
přijala Tělo Páně, položila ruce křížem
na prsa a pravila: „Ježíšek je v mém
náručí, nechte mne nyní s ním, ne
mluvte ke mně!“

1) V pohanských krajinách mohou i oby
čejní kněží, zvláště v nebezpečenství smrti,
svátost. biřmování udělovati.
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Na všecko, co nemělo vztahu k ob
líbeným jejím předmětům: Bůh, Je
žíš, Maria, Anděl strážný, vůbec ne
odpovídala. Jakmile však někdo jenom
“tato jí nejmilejší-jména vyslovil, byla
všecka nadšena & radost nevýslovná
jevila se na jejím obličeji. Řeklo se jí,
že následujícího dne přijde na stanici
p. biskup. Nemohla se ho dočkati:
„Už přišel?“ tázala se každou chvilku
a doložila: „Já neumru, dokud ho ne
uvidím.“ Spatřila ho skutečně &biskup
byl hluboce dojat, když viděl, jaké
divy milost Ducha sv. v této prosté
bytosti způsobila. Požehnal ji a dál jí
medailku nejsvětější Panny. Vzala ji
s povděkem a pravila: „To je obrázek
mé matinky“ Od té _dobynedala me
dailku z ruky a podržela ji v rukou až
do posledního dechu.

Poté jala se opět baviti se s—Ježíšem,
Marii a sv. Josefem a tvrdila, že všecky
vidivá u „svéholůžka. Jednou pravila:
„Sv. Josef mi řekl, abych učinila slib
panenství.“

„Sdělila jsi to duchovnímu otcí?“
tázala se jí ošetřovatelka.

„Ne, ale sdělím mu to. Ostatně. má
dobrá máti i Ježíš o tom víl“ A sku
tečně složila slib panenství do rukou
sv. Josefa. Nevěsta byla nyní připra—
vena; mohla předstoupiti před nebes
kého ženicha a připojiti se ke sb01u
panen, které doprovází. Beránka.

Smrtelný zápas nastal. Byl to výjev
nezapomenutelný. Umírající měla
zraky obráceny v to místo, kde _na
stěně visel obraz nejsvětější Panny.
Slabým, ale srozumitelným hlasem
opětovala často slova: „Ježíši, já tě
miluji, Maria, přiveď mne domů!“
Svou již studenou rukou přiložila
obraz Ukřižovaného ke svým ústům
& políbila jej vroucně. Pc-tom tiše
usnula v Pánu.

Po její smrti oblékli jsme ji do pěk
ných bílých šatů, položili věnec z kvě
tin na její hlavu a vystavili na kata
falku. Třeba ještě doložiti, že před
smrtí prosila nejsvětější Pannu: „Do
brá máti, až umru, učiň, abych byla
krásná, aby mé spoludružky se ne
bály na mne se podívati.“

A byla vyslyšena. Jak bledá a zvadlá
byla za živa, tak krásná byla po smrti.
Sirotci i ti nejmenší, kteří vždycky
mrtvých se bojí, nechtěli se ani od ní
vzdáliti. Posedali na její lůžko a roz
mlouvali s ní, jakoby ještě živá byla.
To už nebyla ta'pOpelka, na kterou se
všecko svezlo, to byla malá světice,
kterou všichni v úctě a vážnosti měli.
„Otče,“ prosily mne děti, „nenech ji
pochovati, nechej ji tak, jak jest.
Budeš vidět, ona nczpráchnivíl“

K vůli dětem byla celý den ve své
panenské okrase vystavena. Všechny
křestanky, ano i pohanské ženy přišly
a s jakousi posvátnou úctou ji pozoro—
valy. Něco podobného ještě nikdy
ueviděly a odcházely. hluboce dojaty.
Večer byl pohřeb ve velkém kostele,
jenž právě pro nastávající slavnost
sv. Josefa byl pěkně vyzdoben. Sám
biskup byl také přítomen, aby vzdal
čestostatkům tohoto andilka v lidském,
těle. Bezmála že bychom byli raději
zaZpívali radostné Magnificat, nežli
žalostné Libera!

Na tomto dítěti — končí svou
zprávu P. Schmidt .—nalezeném kdysi
na břehu Žluté řeky a vyzvednutém
z bahna pohanství, viděti patrně pů
sobení milosti Ducha sv. Dítě od pří—
rody macešsky nadané, tupé a ob
mezené najednou z čista .jasna pro
bouzí se duševně, rozmlouvá s Bohem
a počíná si jako omilostněná světice.
Ano i mezi “pohany dějí se divy a zá—
zraky! “

180



Anna Maria:

VEČERNICE
Na nebi již v plné záři
večernice vzplála,
„Anděl Páně“ tichá víska
z kostelíčku lkala.

A pak ztichlo v kraji celém
všeho tvorstva žití,
jenom s nebe na zem dolů
večernice svítí.

Tiše plyne po obloze
večernice krásná,
za ní na obloze zříme,
jak je dráha jasná.

Od večera až do rána
po obloze pluje,
leskem svojím kdo je vzhůru.
-toho pozdravuje.

Na nebi již v plné září
Večernice svítí,
pomni i ty, že je v rukou
Božích tvOJe žití . . .

\ Různé zprávy.
Z církve katolické

Sv. Otec Pius XI. dovolil veřejné
uctívání blahoslavené Hossannah z
Kotoru v jugoslávských chrámech.
Narodila se r. 1493 na Černé Hoře
a náležela k řecké schismat-ické církvi.
Byla jednou náhodně přítomna v Ko
toru katolickým bohoslužbám, a od
toho dne zůstala v Kotoru, aby
mohla denně býti na mši sv. Později
přestoupila do církve katolické a
vstoupila do řádu dominikánek. J e s tprvní jugoslávskou ženou,které se dostalo cti oltářů
& jest uctívána především jako pří
mluvkyně za spojení schismatických
Jihoslovanů s katolickou církví. —
Katolíci v Bělehradě chtějí postaviti
novou kathedrálu, aby jejich boho
služba ve svém liturgickém vnějšku
nebyla zastiňována pravoslavím. Sta
vební komité se skládá z předních
katolíků záhřebských. Také starosta
záhřebský slíbil podporovati tento pro
jekt. Ale část pravoslavného a libe
rálního tisku ohražuje se proti tomu,
aby kathedrála byla postavena v go
tickém slohu. Svůj protest odůvod
ňuje tím, že by věž kathedrály ovlá

o ]ugosla vii. dala celý obraz města, protože pro—
finanční nedostatky není dosud možno
přikročiti ke stavbě “pravoslavné ka
thedrály. — Katolické duchovenstvo
při vyměřování kněžské kongruy skup
štinou nebylo “postaveno na roveň
duchovním jiných vyznání, ale do
stává kongruu daleko nižší. Také
nový dokument hlásané rovnopráv-
nosti různých konfessi!

Čtyřstaleté jubileum svého trvání
oslaví letos řád OO. kapucínů. Založil
jej františkán-observant Matteo da
Baseio; byl 3. července 1528 papežem
Klementem VII. potvrzen. Kapucín—
ský řád dal církvi 5 světců, kanonický
prohlášených, 9 blahoslavených a ne
obyčejně veliký počet ctihodných slu
žebniků Božích. Slavní kardinálové
a legáti vyšli z jeho středu. Nyní
čítá řád na 5000 kněží, 30 biskupů.
a arcibiskupů, kteří žijí v 500'klášte
řích. Generálem řádu je P. Melchiorre
de Benisa. Na 1200 kapucínů je
misionáři mezi pohany. '

Rockerfeller katolickým mecenášem.
Protestantský miliardář americký
Rockerfeller daroval katolické kathe—
drále v Chartres ve Francii 250.000
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“franků na pořízení barevných oken.
Francouzský tisk je plný chvály na
Rockerfellera. Stát francouzský, jak
známo, nemá pro církev ani haléře.

V—Angliiruch konoertitni neustále
se šíří. „Catholic Times“ zaznamenává
návrat do katolické církve Rev. Ralphi
Everarda Swena, který byl 32 léta
náměstkem ředitele známé vysoké
školy Harrowovy. Jako anglikánský
farář u sv. Augustina ve Wembley
zaujímal v dřívější své církvi velmi
významné místo. Z Harrowovy vysoké
školy konvertovali dříve slavný kardi
nál Manning, Sir Bellingham, &známý
jesuita P. Martindale. -— V květnu
t. r. pořádána byla do Lurd národní
anglická' pout, jíž .se účastnilo na
1000 poutníků; mezi nimi bylo na
200 nemOCných & četní nekatolíci.

Pekin má skoro 300.000 katolíků.
Pekin má 289.000 katolíků, 0 29.000
více než Londýn. Provincie, v níž
Pekin leží, má 709.258 katolíků, tedy
28 procent všech katolíků v Číně.
Skoro 50 procent těchto katolíků
bydlí v okolí Pekinu. Hlavní zásluhu
o misie v Pekinu a v jeho okolí
mají francouzští lazaristé a domácí
klerus. Celkem tam pracuje 136 kněží.
Sedm benediktinů se stará o založení
katolické university. Na 63 bratří
laiků a 148 sester věnuje se vyučování
a charitě. Církev v Pekinu byla za
ložena v 13. století. V 17. a 18. století
pracovali tam jesuité. V 19. století
lazaristé. Práce přímo vysilující roz
dělena je na 2151 misijních stanic,
z nichž 61 mají velké kostely, jež
pojmou aleSpoň 1000 osob. 301 stanice
má kostely pro 500—1000 osob. Škol
je celkem 868 a 16 filantropických
ústavů. Ciencin jižně od Pekinu má
45.000 katolíků a svého biskupa.

Cirkevní poměry 0 Polsku. V Polsku
je v této době 18,225.976 římských
katolíků ve 4526 farnostech, 3,612.615
řecko-katolíků v 1849farnostech. Počet
pravoslavných v Polsku je odhadován
na 4 miliony v 1200 farnostech.
Přestupováním z pravoslaví ke kato
lické církvi- vytvořuje se v Polsku
nová skupina tak zvaných katolíků

východoslovanského ritu. Správu těch
to konvertitů vede 25 duchovních,
z nich bývalých 16 pravoslavných
kněží. Pro konvertity z pravoslavného
duchovenstva je zřízen tříměsíční vý
chovný kurs.

Slovo včas. Kdežto asi v 18.500 ka
tolických misijních školách je přibliž
ně 850.000děti, mají jich protestanté
v 28.000 národních školách 1,165.000.
Dále mají 81 vyšších škol, které dílem
jako školy reálné, dílem jako vyšší uči
liště na způsob universit s 9000 stu
denty poznačiti můžeme. Z těchto škol
vychází hlavně úředníci a jestliže na

'př. v Číně, kde protestanté 15 tako
vých vyšších škol mají, katolíci však
dosud ani jediné rovnocenné, úřed-'
nici většinou ze škol protestantských.
budou vycházeti, pak je tato obrovská
říše se svými 400 miliony obyvatelů
pro katolickou církev zrovna jako ztra
cena.

Vesničané uhájili své starožitnosti.
V jihofrancouzské vesnici Peyrissas
mají ve svém kostelíčku v absidě za
zděné dvě románské sloupové hlavice
z jedenáctého století. Ty vzbudily po
zornost jistého obchodníka se starožit
nostmi, jenž nabídl za hlavice 10.000
franků a obdržel od starosty svolení,
aby je ze zdiva dal vyjmouti. Když
však obchodník se svými dělníky dal
se do práce, zvonilo se na peplach, při
běhli puškami ozbrojeí muži, přiběhly
i ženy a začaly stavěti barikádu, tak
že starožitník se svými dělníky musil
utéci.

Zprávy z Říma. S velikými sympa
. tiemi provází papež Pius XI. činnost

„Orientální koleje“; výraz jim dal 4.
června 1928 při audienci profesorů a
posluchačů ústavu. Tohoto roku bylo
na ústavě zapsáno 50 posluchačů, kteří
pocházeli z Italie, Německa, Francie,
Rakouska, Španělska, Belgie, Holand
ska, Čechoslovensk'a, Ruska, Turecka.
Ve Vatikánu staví se velké místnosti
pro archiv na místě zrušených koní
ren. Ke zlatému kněžskému jubileu
Pia XI. má býti dostavěn nový trakt
vatikánské knihovny, do něhož bude
umistněno 50.000 knih, které od po
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četí války z různých zemí došly. V čer
venci posvětil kardinál van Rossum
v Reykjavíku na Islandě nový kostel,
pro kterýž uměleckou sochu Krist-a
Krále sv. Otec věnoval.

Prvni chrám ke cti sv. Terezie od ma
.le'hoJežíška byl postaven v Elisabeth
ville, mezi Poissy a Mantos, asi 40 km
od Paříže. Jest to průmyslové místo,
kde žije též mnoho Belgičanů. Finanč
ní náklad na stavbu opatřila „Fran
couzsko-belgická společnost“. .lest to
první chrám ve Francii postavený z
cementu. V průčelí chrámu jest socha
zvěčnělého kardinála Merciera, kterou
sochař z měkkého cementu vytvořil.

Hlavní lod" může býti pohybli
vou stěnou ctevřena ven, takže za
značného počtu přítomných mohou
i venku stojící viděti kněze, mši sv.
sloužícího. '

Eucharistini klaní se nejsvětější
svátosti ve dne v noci, udělují svaté
svátosti, kážou. Kdyby dostali jed
noho dobrého českého kněze, podnikl
by superior eucharistinů dp. P. Václav
Janovec S. S. S. Brno, Františkánská
č. 2, hned potřebné kroky, aby se usíd
lili též V Praze. Bude třeba jim po
skytovati mravní a hmotnou podporu.
U dp. Janovce mohou se hlásiti
maturanti, kteří by se chtěli státi kně
žími eucharistiny a mužové, kteří se
chtějí státi bratry laiky. Podmínky
přijaté: láska k svátostnému Spasiteli,
zdraví, láska k duchovnímu životu.

Řád Nejsvětější Trojice Trinitářů
byl založen dne“ 28. lednu 1198 sv.
Janem z Mathy a sv. Felixem z Valois.
Životním úkolem členů toho řádu
jest: 1. vlastní posvěcení, kterého
dosáhnou snahou po dokonalosti, zá
ležející v zachování evangelických rad.
2. Osvědčená činnost řádu od založení
po staletí, v misiích u pohanů, jakož
i záchrana duší, duchovní Správa ve
vlasti zahrnující i činnost u nemoc
ných a ve spolcích a charitativní péče.
Trinitáři působí n. př. v „Domě milo
srdenství“ pro nezhojitelné nemocné
ve Vídni, jenž slouží témuž účelu jako
náš „Vincentinum“ v Praze. Kromě
toho obstarávají jednu faru. V dří

vějších staletích značně rozšířený řád
značně upadal v bouřích časů, leč v pří
tomné době těší se novému rozkvětu
a má asi 500 členů v 5 provinciích
s 32 domy. Aby Trinitáři mohli pů—
sobiti též ve Velké Praze, musí předem
mít-i dostatek českých řeholních členů.
Postulant nec-ht doporučeně zašle žá
dost o přijetí důstojnému P. provin
ciálovi Trinitářů ve Vídni II. Volks
wehrplatz 6a, s těmito doklady: lit
terae testimoniales, vysvědčení mrav
nosti od faráře nehkatechety, křestní
a biřmovací list, lékařské vysvědčení,
svolení rodičů a chce-li se státi kně
zem, též maturitní vysvědčení. Řád
dá své kleriky studovati u sv. Chry—
sogona v Římě. Trinitáři dříve pů
sobili též v Praze od r. 1704—1783.
O tom svědčí farní kostel Nejsv. Tro—
jice ve Spálené ulici a překrásné sou
soší sv. Felixe a sv. Jana vyznačující
též původ a účel tohoto řádu od zna
menitého sochaře Brokova na Karlově
mostě. Bylo by dobře, aby mnoho
hodných jinochů se hlásilo, aby pak
Trinitáři mohli konat-i svůj apoštolát
pro záchranu duší v některém před
městíVelké Prahy po stránce duchovní
tak zanedbaném.

Občanské sňatky. V měsíci květnu
uzavřeno bylo občanských sňatků:
ve Staroměstské radnici pražské 98,
v úřadovnách: v Dejvicích 22, v Libni
22, na Smíchově 31, na Vinohradech
64, na Žižkově 39, celkem 276.

Uherský biskup Prohaszka. Loni
v dubnu zemřel svatě žijící, pověst
světce požívající biskup v Pětikosteii
dr. Ottokar Prohaszka, rodem snad
Slovák. Byl to velký učenec, básník,
sociální politik a proslulý řečník. Jeho
sebrané spisy, jimž bude brzy ná
sledovati jeho kritický životopis, vy
dala Společnost sv. Štěpána v Buda
pešti v 16 svazcích. Všelicos bylo již
přeloženo z něho do češtiny. K jeho
hrobu pořádají uherští katolíci velké
poutě. U jeho pohřbu bylo přes sto
tisíc lidí; letos ve výroční den jeho
úmrtí šlo k jeho hrobce procesí, jehož
se zúčastnilo více než několik set tisíc
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osob. V Pětikostelí stavějí na jeho
památku ve vzdáleném předměstí od
středu města pěkný kostel. Doufá
se, že bude brzy započato s přípravami
a jeho svatořečení.

Lileeatura.

Katolický muž. (Katolického mu že den, tý
den, měsíc, rok a poslední hodinke.) Podle P.
J. Alicia.upravil P. František Tomeček T. J.
(Knihovny „Hlasů svatohostýnských“ číslo
2.) Nákadem „Hlasů svatohostýnských“, Sv.

se skládá. ze dnů, týdnů, měsíců a let. Nuže,
ab ybyl celý život dobrý, musí býti dobrý každý
den, každý týden, měsíc a rok, zvláště však
poslední jeho hodina.. Čeho k tomu potřebí?
Mužovénemiluji dlouhých výkladů. Chtějí sly
šeti krátce, ale jasně, co jest jim činiti, aby žili
jako řádní křesťané, otcové &občané. Takovou
stručnou a. výstižnou odpověď z pera zkuše
ného přítele katolických mužů vám. ává,
úhledné. knížka., která. právě vyšla ná. adem
„Hlasů svatohostýnských“__. Je kapesního for-
mátu & pevně v plátně vázaná.. Pro svou ne
obyčejně levnou cenu se hodí k hromadnému
rozšiřování. Při větší objednávce poskytneme

Hostýn u Bystřice p. H. Cena 1.90 Kč. Život slam Dororoučíme—

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

na zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti
oltářní po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě
celý dnešní den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem
nejsv. Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie,-všeliké úmysly a my
šlenky, všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dnt
jednou za den, Lev VIII. S. Congr. Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda
brn. 1886 č. 11).

Obzvláště Ti je obětuji za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a.
šíření spolku pro šťastnou hodinu srmrti jakož i za
ob rácení národů afrických a na všechnyúmysly,jež deporuěeny
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 & 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 a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás ! (Od
pustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)- _

Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille & Methode, orodujte za nás a za
všecky národy slovanské, aby v jednotu viry byli
shromážděni, aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř!

Hesloapoštolské:Modliti se za šťastnou hodinu smrti.
Úmysl v zá ři 1928: Aby „neděle misijní“ všude příznivě dopadla.

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

OBSAH:
Šiřenl spolku šťastné hodinky smrt!. "Obrácení národů afrických. (Hlavní úmysl) — Zapadá

slunce. (Báseň). — Mlsiinl dilo církve sv. — Anděl strážný. (Báseň). — Není spolu
radosti, nenl soustrasti. - Svátostný ]ežiš vzor sedmi hlavnich ctnosti. -— Podobenství
Páně. —-Matka Páně pod křížem. (Obrázek). — Socha sv. Václava (Obrázek). — Anděl
Páně. (Báseňl. — Obrázky z katolických mísil. — Večernice. (Báseň). Různé Zprávy. -—
Obětování denního úmyslu. '

Tiskem a svým nákl. vydává Občanská tiskárna, Brno. — Za redakci odpovídá Ludvik Kučka.



ŠKOLA
B o ŽSKÉHO SRD CE PÁNĚ.
ROČNÍK LXII. BRNO, 1. ŘÍJEN 1928. ČÍSLO 10.

O Srdce Ježíše, fy šípy lásky svojí jen hojně vysilej sem do rodiny svojí, at sluhů Tvých
se stráví jimi hruď, Ty Srdce Páně, naší láskou buď!

Ochrana mládeže před komunismem
a jinými bludy.

Misijní neděle.

(Hlavní úmysl.)

Neštastné Rusko, které propadlo
komunismu a s ním spojené hrůzo
vláděl Do jakého neštěstí uvržen lid
ruský! Kostely bořeny, osady páleny,
lidé nepohodlní postříleni, půda ne
obdělána a následkem toho vzmohl se
hlad. Tisíce lidu hladem zmíralo. Nej
větší však nebezpečí hrozilo a hrozí
dosud mládeži. Tuto chtějí komunisté
získat a pro svůj záměr vychovat.
„Kdo všecko ví, co se v Rusku děje,
má nejednu ránu v srdci, ale toto
je jedna rána,“ tak napsal očítý
svědek. Čteme-li nyni zprávy o ruské
mládeži, o její mravní zkáze a o vše
obecné zpustlosti dítek v posledních
letech, zachvějeme se až do hloubky

'duše nad tím hrozným divadlem.
Tři miliony dítek stalo se obětí boha
prázdného komunismu. V poslední době
přicházejí do íma zprávy ze všech
zemí, že náhončí ruského bolševismu
tajně pracují, aby získaly mládež pro
své revoluční zámysly. K tomu cíli
utvořil se mezinárodní komunistický
spolek učitelů, aby dítkám byly Vště

povány komunistické zásady. K tomuto'
nebezpečí přidává se vždy více se
šířící hnutí socialistické s plánem Vý
chovati mládež pro třídní boj a pro
odvrat dítek nebo mládeže vůbec od
církve a rodiny. V sousední zemi
podlehlo již aspoň 100.000 dítek
tomuto socialistickému vlivu a to
čas0pisem, který vychází jako čtrnácti
deník ve 300.000 výtiscích. Každý
měsíc rozhodí se 700.000 lístků soci
alistických mezi lid na venkově.
Hlavně v městech s továrnami roz
hazují se letáky obsahu socialistického
pro získání členů komunismu. Běda
svedené mládeži, běda budoucnosti!
Co máme činit? Založit ruce a při—
hlížet k tomuto řádění komunistů?
Není to žádná hříčka. Musíme na
toto nebezpečenství patřiti starostli
výma očima. Tu nepomůže jen na
říkat, nýbrž musíme se chopit práce,
špatný tisk potlačovat, mládež va
rovat, k mravnosti & zbožnému ži
votu vésti slovem a příkladem. Musíme
se chepiti mocného prostředku —
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modlitby! Chraňme mládež před tako
vými otravnými bludyl Nespouštějme
se zřetele naše katolické misie v ze
mích pohanských. I zde hrozí mládeži
nebezpečí propadnutí bludům & ne
mravnosti. Podporujme naše misie
všemožně, aby misionáři měli dosti
prostředků stavěti katolické skoly a
kaple, nemocnice, kterých je tak po

A.M.Kadlčákooá:

třebi. V říjnu je nařízena misijní ne
děle, kdy se budou sbírat. dobrovolné
dárky pro katolické misie. Otevřete
štědrou ruku svou a přispivejte hojnou
almužnou ku podpoře misií, by co
nejvíce dařila se práce misionářů pro
obrácení pohanů na víru Kristovu.
Podporujme tak vznešené dílo pro
spásu duši!

KŘÍŽ“ U CESTY.

Svatý kříž tam 11cestičky
stojí mnoho, mnoho let,
o něm chci dnes ve vzpomínkách
něco vám zde povědět.

Zalesem tam v ůdolíčku
starý chudý žebrák žil,
ten ke cti Pána Boha
kříž ten svatý postavil.

Každého dne kolem chodil
do vesnice žebrati
a 11dobrých, hodných lidi
vhodné práce hledati.

Dvacet roků kolem chodil
ubohý ten žebráček,
každého dne na svatý kříž
uložil si šestáček.

A když zemřel, plný váček
stříbrných těch peněz měl,
u cesty tam kříž postavte,
odkaz jeho slední zněl.

Postavili kříž u cesty -—
dosud stojí ještě tam,
na žebráka toho v snění"
u kříže vždy vaomínáml

Na misijní cestě.
Črta z Francie. Podává Msgr. Dr. Rudolf Zha'něl.

„Škola B. Srdce Páně“ přináší v kaž
dém čísle články a zprávy o misiích
mezi pohany v zámořských krajinách.
Dojista jest odůvodněno a prospěšno,
aby věděli naši lidé o tom, jak se
naše sv. víra šíří po celém světě.

Ale neméně bude zajímati čtenáře
zpráva o tom, jak jest nám pečovati
1o vlastní krajany v cizině, by zacho
vali a věrni zůstali víře našich zbož
ných otcův. Proto dojista neodepře
ctěná redakce místa těmto řádkům,
jež mají poučiti naše věřící o katolické
misii pro krajany z československé re
publiky ve Francii.

Čítát se v celé Francii na 50.000
vystěhovalců z ČSR. Jsou roztříštěni
na prostranství třikráte tak velikém,
jako je naše republika čsl. Žijí tu
ovšem v zemi katolické, mají na blízku
naše kostely i kněze katolické, jenom
že jsou to sami Francouzi, z našich
krajanů pak jen malá část ovládá
tento jazyk. Proto jest jim třeba du
chovní útěchy, pod-pory, posily a po
moci v jazyku rodném, kterážto jest
tím důležitější, že mentalita a celé
prostředí této země románské je nad
míru odlišno od našich poměrů.

Nelze tu popisovati všech misijních
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cest, které koná misionář po celý rok
a po celé Francii, nýbrž budiž tu po
dáno několik momentek z poslední
cesty, konané koncem srpna 1928.

Z diecése Bourges v srdci Francie
poslali do Paříže biskupovi Msgru.
Em. Chaptalo'vi, kterému je svěřena
duchovní péče o všecky cizince —
spoustu snubních oznámení k zázna
mu do křestních knih v ČSR &žádali
zároveň návštěvu českého misionáře.
Biskup Chaptal dodal vše české ka
tolické misii v Paříži, odkud bylo do
psáno do Bourges, že 20. srpna 1928
dojede český misionář do tohoto arci
biskupského sídla.

A tak v pondělí dne 20. srpna 1928
v 8 hod. 17 min. ráno český kněz
vse dl v Paříži na nádraží Quai d'Orsay
do rychlovlaku, který uháněje fran
couzským vypráhlým krajem přes na
polo vyschlou Loiru, kolem památ
ného Orleansu, města to národní svě
tice francouzské Johanky z Arku, do
nesl ho do města Bourges asi o půl 1.
odpoledne.

Tam stál nyní se svým vakem na
počátku města, odevzdal tento v gar
derobě, vsednuv pak na elektrickou
dráhu, jel do nádherné kathedrály.
Tam snad doví se dalšího.

Měl první řízení na arcibiskupství.
Sídlo tohoto a všech jiných úřadů cír
kevních najíti ve Francii nyní, po
odluce církve a státu, je často dosti
obtížno. Nádherné paláce, které bý
valy residencí biskupů, sídlem semi
nářů, budovami klášterními a pod.,
jsou nyní zabrány státem francouz
ským, proměněný na radnice, pošty,
školy, musea, kasárny a pod. Kancelá—
ře konsistorní, farní a duchovní bý
vají dosti daleko od kostelů, někdy
v postranních ulicích. Obyvatelé sami
o nich nevědí a nutno se obrátiti na
ty, kteří mají o kněze zájem. To ví
český misionář a podle toho se řídí.

V kathedrále byl kostelník, který
hned dal ochotně odpověď a cestu
ukázal. „Musíte jíti napravo a pak
pořád podle kolejí tramvaje, až k číslu((

V úmorném parnu poledním kráčí
český misionář úzkou, opuštěnou ulič
kou, až dojde ke skupině domů, v níž
poznává kapli. „Tu by to mohlo býti,
ale je to číslo 36!“ Jde dále a tu vidí
na vedlejším domě nápis: „Maison
St. Marie“. Tuto snad lze se dověděti
pravdy! Vstoupí a conciěrge= vrátný,
praví, že vskutku v č. 36 je konsistorní
kancelář, zde pak že je chlapecký
seminář. Tedy vše je štastně'nalezeno,
kostelník pak na dómě zmýlil se včísle.

V domě č. 36 je již vrátný zpraven
o příchodu českého misionáře a dí:
„Nejdůstojnější pan arcibiskup je „na
vakacích“ v jižní Francii, ve svém
rodném kraji; „páni“ přijdou do kan
celáře o 2. hodině Ještě jste neobědval,
vedle v ústavě P. Marie čekají na
vás s obědem.“

A vskutku, vedle vítá českého kněze
francouzský spolubratr, otec-oekonom
čili hospodář, vede ho do jídelny, kde
je prostřeno a připraveno pro jednu
osobu.

Po jídle dováží si misionář tramvají
znádraží svůj tlumok, předkládá gene
rálnímu sekretáři na arcibiskupské kan
celáři své listiny, sekretář vyhotovuje
jurisdikční dekret, generální vikář ho
podepisuje &hned se koná rozvrh mi
sijní cesty, Arcibiskupská kancelář
odesílá na prvnímisijní stanici telegram
— ostatním farním duchovním sprá
Vám dopisuje o příchodu českého kněze.

Tak plyne celé odpoledne, misionář
sotva nalezne času, aby zašel do nád
herné kathedrály pomodliti se hre
viař, na prohlídku téže &města s čet
nými památkami není pokdy, poně
vadž je již zatím večer.

Ráno v úterý dne 21. srpna 1928
probudí misionáře bouřka a prudký
déšť. Má časně ráno sloužiti v nedaleké
nemocnici mši svatou a o 8. hodině
odjetí vlakem na první misijní stanici,
totiž do Laverdines u Nérondes v de
partement Cher.

Z nesnáze vysvobodí ho stařičký
kněz ústavní, který ochotně půjčuje
deštník, z nemocnice pak veze ho na

187



nádraží autem generální vikář, který
je v nemocnici domácím knězem.

Za prudkého deště jsou tedy št'astně
na nádraží, kde již vlak do Nérondes
stoji připraven. Před odjezdem vykládá
ještě vlídný generální vikář, že mají
v Bourges kapli zasvěcenou Pražskému
Jezulátku.

Cesta z Bourges do Nérondes není
valně zajímavá, jede se rovinou ne
právě příliš vzdělanou. Cestou pořád
prší,a až před příjezdem do Nérondes
déšť ustává.

Z Nérondes do Laverdines, kde dlí
asi 30 krajanů, je asi 6 km, proto byl
z arcibiskupské kanceláře vyrozuměn
majitel velkostatku, na němž krajané
pracují, by poslal pro kněze povoz.
Ale povoz'u toho tu nebylo — —. Na
štěstí stál tam prázdný automobil,
jehož kondukter se uvolil za 18 fr.
dovézti kněze k cíli.

Jedeme úzkými silnicemi, jež vroubi
po straně meze, porostlé hustým křo
vím. Zabočujeme potom na polní cestu,
šofér praví, že je tudy blíže do La
verdines.

Tu najednou vynoří se proti nám
dva' jezdci na krásných jezdeckých
koních, za nimi sluha, též na koni.
„To je majitel velkostatku se synem,“
povídá šofér a hned zastavuje. Starší
pán zastavuje též koně, když misionář
se mu představuje, omlouvá se: dostal
telegram, ale přijel včera večer z Pa
říže, jeho Správce nebyl též doma, a
tak se pozapomenulo. Poslal povoz
na dráhu, ale trochu pozdě.

Majitel velkostatku odevzdává če
ského knězehned svému „Regisseuru“,
t. j. správci, by ho informoval, po
případě zavedl za českými krajany.
Tři náhodou pracují hned vedle ——je
to pastvec ovcí, kolář a dělník země
dělský — pak jdou do nedaleké sku
piny domků, kde bydlí dvě rodiny
s dětmi, na zpáteční cestě zastavují
se u mužů, nakládajících kompost na
VOZy,jsou to vesměs krajané. Všichni
vidi rádi misionáře, vykládají o svých'
radostech a žalostech, vyžadují si
rady a zprostředkování; všlchni pak
jsou pozvání k večerní pobožnosti.

V poledne obědvá misionář s rodi
nou velkostatkářovou, která je dosti
četná, na zámku, kde mu též vykázán
za příbytek jeden pokoj. Statkář, jeho
paní i děti znají všechny krajany pra
cující u nich, a zajímají se velice 0 po
měry v naší vlasti, ovšem též i 0 po
měry náboženské.

Odpoledne píše český kněz do vlasti
v záležitostech, jež si vyžádali krajané,
jiné jejich záležitosti zaznamenává si,
by přednesl je u příslušných úřadů.

Večer v 7 hodin je v kapli, nedaleko
postavené zesnulým zámeckým pánem,
večerní pobožnost. Kněz vítá krajany
krátkou promluvou, zdůrazňuje po
třebu vzorného života v cizině, pak
promlouvá o přípravě k sv. svátostem.
Všichni pomodlí se litanii Loretán
skou, pak je sv. požehnání nejsvětější
Svátosti, po něm se zpovídá. Za sou
mraku vyprovázejí krajané kněze k ne
dalekému zámku, kolem něhož je ryb
ník, žádné pak osvětlení, aby nalezl
cestu tmavým parkem a cizími stez
kami.

Ve středu dne 22. srpna 1928 ráno
již o 6. hodině volá zvonek pěkné
kaplice krajany k další pobožnosti.
Napřed se modlíme „Anděl Páně“a
ranní modlitby, potom se zpovídá?
Přede mší sv. je promluva o nejsv.
Svátosti oltářní, při mši sv. Společné
sv. přijímání, jehož se zúčastní .i za,
mecká paní s dcerou, po mši sv. pro
mluva závěrečná a díků činění, spo
lečnou modlitbou, hymnami „Kde domov můj a „Nad Tatrou sa blíská“
je pobožnost v kapli ukončena.

Před “kaplí čekají ještě krajané,
většinou Slováci ze Slovenska, žádají
si slovenských modlitebních knížek a
růžencův. O knížky píše misionář hned
na Slovensko, růžence slibuje ochotně
dáti krajanům zámecká slečna, když
se o tomto přání dovídá.

Druhou misijní stanicí je osada
Marseilles--les-Aubigny. Má se tam jeti
velikou oklikou pobočni drahou, na
které jezdí jen dva vlaky denně. Proto
se nabízí velkostatkář zavésti tam
kněze automobilem;ve Francii je totiž
velice mnoho autoinobilů, má ho tu
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každý lepší řemeslník. Po obědě do
váží tedy syn velkostatkářův kněze
na další stanici.

Když jedou kolem zámecké kaple,
vykládá mladý šofér, že kaple byla
od jeho děda postavena ex voto. Je
zasvěcena sv. Sylvánovi a postavena
r. 1872. Když totiž r. 1870 Němci ob
sazovali Francii, přišli až k řece Loiře,
kterou s pahrbku, kde stojí nyní kaple,
lze viděti. Tehdejší majitel, jeho děd,
z vděčnosti, že nepronikli Němci“ až
k jeho statku, postavil kapli, vzav si
za vzor chrám P. M. v Lurdech. Sku
tečně kaple, vystavená z bílého pískov

ce, připomíná svou 1podobou štíhlýnejvyšší kostel Lurds ý.
Jeli jsme krajem mírně vlnitým,

A. M. Kadlčáková:

v němž se vyskytovaly četné vinice,
dolů k řece Loiře, u níž jest osada
Marseilles-les-Aubigny._ Zastavili jsme
u fary, jež jest hned u kostela. Pan
farář, stařeček 87letý, byl právě na
svém oblíbeném lovu ryb u vodního
průplavu za humnami fary, ale přišel
za chvilku a vedl misionáře hned ke
krajanům.

Tam se ho ujala Slovačka, sestra
z III. řádu sv. Františka a zavedla
ke všem krajanům, kteří mají zájem
o sv. víru. Všichni přijali kněze-krajana
vlídně &slíbili přijíti k večerní pobož
nosti, což též učinili. Večer jsme se
shromáždili, byla krátká promluva, po
ní večerní modlitba, pakse zpo
vídalo. (0- p.)

RODIČÚM
Otec a matička
nejdražší v světě,
na jejich srdci mi
láska jen kvete.

O mne se starají,
živí a šatí,
duši mou i srdce
dobrem jen zlatí.

Učí mne Boha znát
i svatou víru,
abych snad nepadla
do zlého víru.

A za to rodičům
čest Spěchám vzdáti,
za celý život chci
ctít, milovati.

Za českou slávou . . ..
Napsal P. 103. Soukup.

Tak, tuším, má název jedna kniha
českého spisovatele. Používám tohoto
názvu jako nadpis k těmto několika
prostým řádkům, abych upozornil na
jednoho propagátora české myšlenky
v zahraničí.

Vychováním dostalo se mi oné
národní pýchy, která v popřevratové
době měla (má snad ještě?) za to, že
o nás ví celý svět. Jak jsem se však

zklamal, když již v Italii narazil
jsem na inteligenty, kteří pohříchu
málo věděli o mé vlasti. Hůře bylo,
když jsem se ocitl v Callo, Peru,
kde přístavní úředníci nikterak ne
mohli pochopiti, že existuje také Česko—
slovensko & mého společníka pro
měnili v „Jugosláva“.

Později jsem však poznal, že lid
ví o Praze a to až na sotva civiliso
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vaného Indiána. Tu poučiv toho,
říkal jsem, že jsem od města, kde se
nalézá soška „Niňo de Praga“ a
hned jsem viděl, že vědí, odkud
——stačilo podotknouti, že to již není
Austria.

Pravdu napsal Časopis českých tu
ristů, že máme své krásy a poklady
doma a že je hledáme v cizině. Náš
lid je bohužel tak0vý. Hledaje V roce
1922 kostel Pražského Jezulátka, ne
mohl jsem se doptati —- ,kolik lidí
v Praze nevědělo... Putujcme do
Maria-Cell a o našich národních svět
cich — o památných místech nic se
neví.

Proto chci dnes upozorniti, že
v cizinědaleko více si váží Pražského
Jezulátka než sami Pražané.

Milou sošku Jezulátka naleznete
téměř v celé katolické Americe. Co
londre Jej ctí, veliké lazarety malo
mocných prosí Jej o uzdravení tak
jako „Madre de Dios“ a j. La Paz,
hlavní město Bolivie, má ve svých
zdech četné ctitele, Arequipa, druhé
město Peru, má Jej ve většině svých
krásných kostelů (v Arequipě dlel
také český učenec Haenke) a v ústavě
salesiánů (kde letos se nalézají také

1. Jesús de Praga Niňochaman.

Coro Jesus cuyacuce Niňuchallay
Praga llactapi ricuriec
Sonccollaita misquita hina
Timpuchi sonccollaiquipi.

Jupainoncuna:

Imamanmi hamurccanquj
Cai huaccana allpa pachaman
Yacharccanquim ricui Niňo,
Mundopi huaccanaiquitacca?

Arí yacharccanín caita
Tucui ima muchunaitapas:
Runa cuyaillam, churillai
Pusamuhuarcca gloriaimauta

Causanai punchacaman arí
Ceamcunahuan ccainacusace
Huauncuspaipas Mamaillaitam
Saccešccaiquichic huaiňipacc.

čeští salesianští novicové) má již po
několik roků svůj oltář. Ani Lima
nezadá. Však pozoruhodné je, že velmi
rozšířena je úcta i u Indiánů. Tak na
příklad Arjecucho nazývané od In
diánů Huamanga na cestě Lima-—
Cuzeo ve výši 2400 m. Zde je po
božnost k Pražskému Jezulátku mezi
předními. Již léta nalézá se zde ve
františkánském konventu Arcibratr
stvo Pražského Jezulátka čili „Archi
cofradíz del Sacratísimo Niňo Jesús
de Praga“. Je to Spolek děti obého
pohlaví se zvláštním představenstvem.
Po 111. řádě sv. Františka nejmocnější
náb. hnutí v městě. Každý měsíc
mají svoji schůzi. V lednu poslední
neděli je pak průvod se soškou Je
zulátka po čelných ulicích města.
Zakončení této slavnosti je zakončení
náb. školního roku. Pravidelná návště
va dětí na náboženství je 300, za
psaných 400 děti. Z těch kolem 150
Indiánků, kteří jsou vyučováni ve
své mateřštině „Quechua'ť

Ke konci pOdávám ukázkou dvě
písně v Quechua, které vyšly v kní—
žéčce vldp. José P. Jorge 0. F. M.
„Melodies Religioses en Quechua“ r.
1924.

I. Pražskému Jezulátku.

Milé dítě, Ježíši, jenž jsi
ve městě Praha, dej srdci
mému vřiti jako almíter*)
ve Tvém Srdci.

Todos:

Proč přišel „jsi do
tohoto údoli slz, věda,
že na tomto světě
budeš roniti slzy?
Ano, vím to všechno,
všechno, co budu trpěti.
Je to láska k mým synům,
jež mě táhla ze slávy.
Až do konce mého žití
učiním tak s vámi všemi
a ve smrti zanechám vám
moji Mati navždy.

*) druh cukrové šťávy.
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Lllepa machu-payacuna
llapa moso-siposcuna
llapallen huahuacunalla
Gloriaipim causacusunchic.

*

II. Jesús de Praga Niňochaman.

Adios Praga llacctayoce Sumacc
Niňochallai, Hanaccpacha huasiquipi
Ricunaicama adios Llapa hunrmeehe
cunata Cuyespallaiquim rieui
Huac Praga llacctapipas. Aý! ricuri
murccanqui Huacc Praga llacctapipas.
Ayl
Chairaicum Niňochalla
Cuyespella Niňocha
Manaccamhuan cuscacca
Caůsaita atipeimanchu.
Nirccauquim ricui, Niňo,:
Dejaichie, huahuacuna
Noccaman hamuhusnauta
Caicca caipim canicu.
Mana ccamhuauca manan
Hanacc-pacha gloriata
Cusi causaitahuampas,
Ricuita atipai manchu
Causaiuipi huamánipi
Niňo Jesús de Praga
Caumi conqui uyhuahuaccuí
Janapaicuhuaeenípas.

Všichni muži i ženy,
všichni hoši i děti,
všichni se budou radovati
V mojí Slávě.

*

II. Pražskému Jezulátku.

S Bohem, sladké Dítě,
s Bohem, něžný Infante,
s Bohem, něžný miláčku,
s Bohem, s Bohem, s Bohem!
Ta tvoje krása, upřímnost
duši mi bere, duši mi bere,
bere mi lásku!

bere mi lásku!
Pro to nejdražší Dětátko
mý bez tebe nemůžeme
žíti.

Ty, oh, Děťátko, ty jsi řekl:
aby šly díík)r k Tobě,
nuže ted)r ——zde jsme.

Bez Tebe my nemůžeme
dojíti slávy, abychom se
mohli radovati.

V životě i ve smrti,
Pražské Jezulátko,
jsi naší zárukou
i naši útěchou. Amen.

P. S. Překlad z Quechua pořídil laskavě p. Th. Leonidas Olivere. Jeho
převedení je volné —také v češtině je dán smysl.

Známky pravé lásky k Bohu.
Úvaha na 20. neděli po sv. Duchu. Podává Ignát Zha'něl.

Velkou radostí a upřímnou láskou
k Bohu bylo naplněno srdce Obšťast
něného úředníka královského v Ka
farnaum, jehož umírajícího syna
uzdravil Ježíš Kristus. Úředník i celý
jeho dům uvěřili v Něho. Kamkoliv
se poohlédneme ve svém životě, ve
svém veškerém bytí a žití, všude vi
díme důkazy lásky Boží k nám, ne
patrným tvorům Božím. Není jiné

ctnosti, kterou by nám božský Mistr
tak často na srdce kladl, jako přiká
zání milovat-i Pána Boha svého z ce
lého srdce svého a z celé duše své a ze
vši mysli své. Uvažujme o známkách,
jaké míti musíme, aby byla tato láska
pravá, skutečná, účinná.Čisté svědomí musímítikaž
dý pravý přítel & ctitel Boha, svého
tvůrce, Láska k Bohu nemůže přebý
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vati v jednom a témže srdci s hříchem.
Jestli nás svědomí neobžaluje ze
hříchu, jestli čisté ode všech poklesků,
pak přebývá v nás pravá láska k Bohu.
Kdo chce býti živ v lásce s Bohem,
musí své svědomí očistiti od každého
těžkého hříchu.

Ptejme se svého svědomí, pohléd
něme na svůj uplynulý život &nepřed
hazuje-li nám ani jednoho těžkého
hříchu, dobrovolného přestoupení zá
kona Božího, jsme v milosti Boží, mi
lujeme Boha skutečně z celého srdce
svého, přebývá v nás a my v něm. Vy
čítá-li nám však svědomí jeden, více,
nesčetný počet hříchů, jest otázka, zda
jsme se z nich již očistili a opustili
cestu nepravosti? Kdo se dobře Zpo
vídal knězi, kdo měl dokonalou lítost
nad svými hříchy, předsevzal si, že
se polepší, že neupadne do starých po

, klesků, ten má pravou lásku k Bohu.
Touto cestou pravého pokání kráčel
sv. Petr, který v jedné noci třikráte
zapřel svého Pána a Mistra. Touto
cestou kráčela sv. Maří Magdalena,
která ve svém mládí mnoho zhřešila,
protože však dle slov Kristových Jej
mnoho milovala, byly jí její četné a
velké hříchy odpuštěny.„ (Lk. 7, 47.)
Sv. Jan píše: „Miláčkové, neobviňuje-li
nás srdce naše, máme důvěru (lásku)
v Boha &začkoliv budeme prositi, ob
držíme od něho, ježto zachováváme
přikázaní jeho, a činíme, co jest mu
milé.“ (I. Jan 3, 22.) U proroka Za
chariáše čteme ujištění samého Pána
a HOSpodina: „Obraťte se ke mně a
i obrátím se také (já) k vám.“ Zach.

, .)
Čiňme po kaladu Davida, který

pravi: „Léta minulá si připomínám,
rozjímám v noci se sebou sám mluvě.
přemítám &zkoumám ve svém duchu.“
(Z. 76, 7.) Není lepšího cvičení, aby
poznal člověk sám sebe, než vyčistiti
duši svou lítostným zpytováním nej
tajnějších záhybů svého svědomí, čímž
odkryjí se rány a připravuje se jejich
zhojení i zacelení. Dům svědomí se
vyčistí jako křišťálové sklo, připraví
se důstojný příbytek pro' nebeského
Krále, kterýr poctí svou přítomností

toliko duše čisté, neposkvrněné. At'
čteme životopis kteréhokoliv světce,
o každém zvíme, že zpytoval' velmi
často denně své svědomí a považoval
tuto práci za nejdůležitější prostředek
uchovati se čistým & neposkvrněným
od zloby tohoto světa. Když jsme po
znali své hříchy, nutno vážně, oprav—
dově, dokonale jich litovati, čímž mů
žeme pokračovati denně v dobrém a
získati si milostí i požehnání Božího.
Z hříšníka se stane spravedlivý, když
pozná jasně své hříchy a vyzná se
z nich, jak praví sv. Augustin: „Po
čátek dobrých skutků jest vyznání
zlého.“ Dle sv. Jana Zlatoústého žije
v největší radosti i slasti, kdo má
dobré svědomí, má pravý pokoj i klid.

Již ve starémythické době znali
Řekové svědomí. Bájili, že jsou zlé že
ny, nazvané furie' nebo erynie, měly
místo vlasů hady, místo prstů drápy
&stíhaly zlé lidi již za živa bez milo
srdenství, šlehaly je hadím bičem a
zjevovaly se jim, kamkbliv se obrátili
a kde se jich ani nenadáli. Starý mudrc
Seneca říkával: „Neboj se “více žád
ného, kdc by ' tě prozradil a kdo
všechno ví, než sebe sama. Před ci
zincem můžeš utéci, sobě však ne
utečeš.“f Básník římský Juvenal píše:
„Ve dne v noci nosí každý svědka ve
svém nitru.“

Když jsme seznali své chyby, očistili
dobrou svatou zpbvědí své nitro, spo
jili se s Bohem, přijavše Ho pod způ
sobou chleba, odhodlejme se vším dů
razem,žebudemectnostněživi:
prosme'o milost vytrvalosti v tomto
.dobrém úmyslu, až do okamžiku, kdy
nás povolá Pán před svůj soud. Je
mnoho prostředků, které nám pomo
hou vytrvati v dobrém. Otažme se
sami sebe: Byli jsme trpělivi, poslal-li
nám Bůh nemoc, soužení, trápení, nel)
jiný kříž? Přijali jsme tyto strasti jako
pokání za své hříchy a poklesky? Jiní
se nám vysmívali, Spílali jmény ne
lichotivými, nýbrž nejvýše urážli
vými, opovrhují námi, rozšiřují o nás
pomluvy, lži, nactiutrhání. Zůstali jsme
při tom klidnými, lhostejnými? Pak by
byla dobrá známka, že chceme žíti ži
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votem právě křesťanským, že Boha
milujeme. 

Potřebí obezřetně, rozumově va
rovati se každé příležitosti ke hříchu,
bojovati důsledně, vytrvale proti kaž- 
dé zlé náklonnosti své vůle. Raději
chceme ztratiti všechen svůj pozemský
majetek, nežli abychom utrpěli škodu
na své duši. Nutno častěji opakovati
pevný úmysl, že chceme vytrvati
v tomto svém přesvědčeni, že chceme
všechny povinnosti svého stavu co
nejsvědomitěji plniti; čím nemilejší,
tím více se budeme o ně zajímati a vy
plníme je do poslední čárky. Chceme
konati dobré skutky milosrdenství,
pokud stačí naše síly a dovolují naše
poměry majetkové. Kéž se podobá
život náš knize; první, prostřední a
poslední písmeno budiž: Bůh!

Pán Ježíš nás povzbuzuje ke ctnost
nému životu těmito slovy: „Kdo má
přikázání moje a je zachovává, ten
mne miluje. Kdo však mne miluje,
bude milován od Otce mého i já budu
jej milovati a zjevím se mu.“ (Jan 14,
21), "jinde čteme: „Budete-li zacho
vávati přikázání má, zůstanete v lásce
mé.“_(Jan 15, 10.) _

S láskou k Bohu je nerozlučně
Spojenáláska k bližnímu. —
Není nikoho, kdo by se mohl vymlou
vati: nemám příležitosti a nemohu
býti „nápomocenbližnímu. Není každý
požehnán pozemskými. statky, mnohý
žije v největší bídě, sotva si zjedná
prací rukou svých nejnutnější potřebné
k živobytí sobě i svým milým. Každý
však může se modliti za bližního,
může mu prokazovati skutky duchov
ního milosrdenství, může dávati du-—
chovní almužnu, pouč'ovati, napomí—
nati. Nechce-li nás bližní slyšeti,ne
dbá-li na naši dobře míněnou radu,
modleme se za něho. Bůh je milosrdný,
promluví k němu hlasem silnějším
i mocnějšim než jest náš. Nechce-li
bližní jednati dle našeho napomenutí,
snášejme jeho přítomnost, i když je
nám protivná, nemilá, se všemi jeho
slabostmi, chybami, nepříjemnostmi tr
pělivě, oddaně do vůle Boží. Snad pro
mluví k jeho srdci účinněji naše trpě

livost, dobrota, laskavost, než kdy
bychom chrlili Spoustu slov ze svých
úst a poučovali ho. Jestli se bližní
horší na nás, je rozzloben, spilá, po
mlouvá, chová se nepřátelsky, dává
nám příležitost, prokázovati mu větší
milosrdenství, odpouštíme mu zesrdce,
omlouváme je a úpěnlivě k Bohu vo
láme: „Otče nebeský, odpusť mu,
neboť neví, co činí. Otče, nepočítej
mu toho za hříchl“

Božský Spasitel napomíná nás slovy:
„Po tom poznají všichni, že jste moji
učedníci, budete-li míti lásku jedni
k druhým.“ (Jan 13, 35.1)Jakou slasti
naplní se srdce naše, když volá sv.
Pavel: „Neboť kdo miluje bližního,
naplnil zákon.“ (Řím. 13, 8.) A jinde:
„Posluhujte si vespolek skrze lásku.
Neboť všechen zákon se naplňuje,
jednim přikázáním, tím (totiž): Milo—
vati budeš bližního svého jako sebe
samého.“ (Gal. 5, 13.) Obě tato při
kázání souvisejí Spolu tak úzce, že řekl
svatý Jan: „Řekne-li někdo: „Miluji
Boha“ a nenávidí-li bratra svého, jest
lhář; neboť kdo nemiluje bratra svého,
kterého vidí, kterak může milovati
Boha, jehož nevidíP“ (Jan 4, ZO.)

Známý náš básník Karel Hynek
Mácha zemřel jako oběť lásky k bliž
nímu, v mladém věku dvacetišesti let,
kdy se teprve počínal zrovna fenome
nálně rozvíjeti jeho básnický talent.
Byl v Litoměřicích právním prakti
kantem. Činil přípravy ke sňatku,

' který měl býti .8. listOpaduý Nedlouho
před tím byl odpoledne na procházce
na vrchu Radobylu, kde básnil. Po
hroužen do svých libých snů, uviděl,
že vypukl v městě velký požár. Utíkal
pomáhati; celý unavenýa upocený při
běhl za tři čtvrtě hodiny a pracoval
u ohně. Byl vodou celý promočen,
vydržel u ohně až přešlo všecko nebez
pečí; přišel domů až večer & ulehl ve
studeném, nevytopeném pokoji do
postele. Následkem tohoto nastuzení
ochuravěl a podlehl nemoci; zemřel
v noci dne 5. listopadu 1836, jako
málo známá, příkladná oběť účinné
lásky k bližnímu. Sv. Augustin uva
žuje takto o lásce k bližnímu: „Za
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razila-li si noha trn, všichni údové
spěchají pomoci. Hlava i záda se
ohnou, oči se namahají, ruka sahá,
aby vytáhla co nejsnáze trn z místa,
kam se zarazil. Jak se to má s údy
těla, tak má býti s údy státu, církve,
obce, rodiny, ba veškerého lidstva.
Každý člověk má bráti podíl na štěstí
i neštěstí svého bližního, pak by pa
novala v takové společnosti láska,
svornost, pořádek, jinak je tam ne
svornost, zmatek a jiné nehody.“
Jiný učitel duchovního života přímo
praví: „Jako nemůže svět obstáti bez

A. M. Kadlčákoaá:

slunce, podobně nemohou i lidé býti.
bez účinné lásky k bližnímu.“

Má-li se pták pozdvihnouti z hlubin.
zemských k výšinám nebeským, po—
třebuje dvou křídel, podobně i duše
naše, má-li dojíti do nebeských pří
bytků, potřebuje dvojí lásky, k Bohu
a k bližnímu. Jedna bez druhé není.
možná, jSOu to dva potoky, tekoucí
z jednoho pramene. „Pravou lásku.
k Bohu má, kdo má čisté svědomí, kdo
ctnostně žije, kdo miluje bližního“
Sv. Ignác z Loyoly říkával: „Vzpomínej
na Boha a nikdy nezhřešíš.“ Amen.

VĚTÉREK VĚJE.
Věje k nám větérek
přes hory, doly,
věje nám v zahradách
i také v poli.

Věje nám větérek
z jara i v létě,
usedá na stromy
houpá se v květě.

Odpočinutí u Srdce Páne:
V měsících červnu, červenci a srpnu

vyhledávají nemocemi sklíčcní místa,
kde je. osvěžující vzduch, kde dýchají
plíce volněji, kde léčivé vody na
organismus dobře působí. Obyčejně
jsou to místa v krajinách lesnatých,
místa, kam nevniká dým továren.
Mnozí nalézají na těch místech, když
ne úplného uzdravení, aleSpoň znač
ného ulehčení, tvář jejich září'radostí,
že zase budou moci zastávati práce
svého povolání.

Avšak tohoto dobrodiní dostává se
jenom průměrně malé části lidské
společnosti. Kolik je těch, kteří ste
nají v nemocnicích nebo dema, jsouce
trápení ve dne v noci prudkými bo

Věje nám větérek
celý rok, stále,
pospíchá ku předu
dále a dále.

Věje nám větérek
v noci i z rána,
nebot mu od Boha
moc ta jest dána.

V

lestmi; leží tam měsíce, aniž by cítili
nějakou úlevu.

Mimo nemoci je ještě mnoho, ještě-'
mnoho jiných obtíží, které trápí srdce
člověka.

Tu je na př. rodina, která je zmí—
tána starostmi, odkud vzíti prostředky
pro výživu a ošacení dětí, zvlášť
když onemocněl neb na věčnost. se
odebral ten, jenž dosavad rodinu.
živil.

Jinde je nepokoj v rodině, muž
a žena nežijí ve shodě. Míst-o znamení
lásky je viděti pohledy nelaskavé,
často je slyšeti slova trpká, až se
konečně od sebe odloučí. Jak krásný
by byl život, kdyby žili ve vzájemné
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*íásce, jak si oba u oltáře slíbili, že
„budou snášeti dobré i zlé. Zvlášt'
ta část, která se necítí vinnou, těžce
„nese neutěšitelný s_t-av.

Někdy je matka velmi zarmoucena,
že se syn nebo dcera nalézají na
zcestí. Bedlivá matka všechno vy
nakládala na vychováváni svých dítek,
ale nespolehlivý přítel neb přítelkyně,
čtení nebezpečných knih neb před
nášky na učilištích udusily to světlo
víry, které bylo rozžato v duši mla

.-dého člověka. Zármutek skličuje srdce
mateřské, ve dne ani v noci nedá
„matce klidně spáti.

Mezi sousedy by mohl býti pravý
:mír, ale nepřítel pokoje zasévá ne
pokoj. Malá příčina stačí, by ten
mír byl zrušen; někdy léta i léta
trvá svár; snad i před soudem má

:se záležitost rozhodnouti; mezitím trvá
v srdcích odpor a trpkost.

Kdo by mohl všechno vypočítati,
co lidské srdce svírá, kdo by mohl
sěísti slzy, které trpící prolévajíl Ty
“trpké slzy by “utvořily celé jezero-.

Není-li žádné místo, kde by mohli
zarmoucení nalézti útěchy, kde by
.si mohli poněkud odpočinout?

Ano, je takové místo velmi milé.
Tam je dokonalý klid, tam nic ne
ruší. Ve svatostánku přebývá ten,
od kterého má každá léčivá voda
svou sílu, jenž řekl 381etému ne
mocnému u rybníku v Jerusalemě:
Vstaň, vezmi lože své a choď! Ve
svatostánku přebývá ten, jenž zná
„zármutek každého trpícího srdce, jenž
_je pramenem vší útěchy. Jeho Srdce
_jeví soustrast nejupřímnější. Sv. Ka
mil z Lellis, sv. Jan z Boha, sv.
Alžběta jevili sice velikou lásku k ne
mocným, prokazovali jim nejnižší
služby, těšili nemocné, sv. Petr Klaver
vstupoval do lodi, kde byli černoši
nemocní, opuštění, čistil jejich rány,
přinášel jim občerstvení, ale ti všichni
měli svou lásku, svou soustrast od,
toho, jenž pravil: „Pojďte ke mně
všichni, kteří pracujete a obtíženi
jste, já vás občerstvíml“ Jaká sou—
strast se jevila v oku Krista Pána,

když pravil k. zarmoucené matce
u Naimu: „Neplačl“ Když stál před
hrobem'Lazarovým a viděl zármutek
Marty a Marie, kanuly slzy z očí
nejlepšího přítele, Srdce jeho bylo
pohnuto, cítil zármutek, který roz
rýval srdce Marty a Marie.

Ten, jenž všechny nemocné při
jímal, které přinesli k Němu, volá
stále ze svatostánku: „Pojďte ke mně
všichni, kteří obtíženi jste.“ Neni
sice slyšeti toho hlasu, jako by Kristus
Pán se nám zjevil způsobem viditel
ným, ale je mluva, která do srdce
vniká, je mluva milosti, která vychází
ze svatostánku. Kristus Pán by rád
shromáždil okolo sebe v každém chrá
mě zvlášť V neděli všechny, které tíží
zármutek. Nemocné, kteři.nemohou
vstávati, rodiče, kteří mají nezdárné
dítky, dělníky, kteří nemohou nalézti
práce, starší, kteří cítí obtíže stáří,
mladší, kteří chtějí zachovávati čisto
tu srdce a musí bojovati s prudk'ými
pokušeními, ale i ty, kteří cítí výčitky
svědomí, že pokušením podlehli, kteří
zmítáni jsou pochybnostmi. Milý Spa
sitel slyší rád upřímné prosby za ne
mocné, kteří nemohou sami do koste—
la, slyší upřímné prosby za zachování
sv. čistoty, slyší trpké povzdechy pro
spáchanou vinu, vidí se soustrastí
tiché slzy, které matka prolévá pro
své dítky.

Zarmucuje však Srdce Páně, že
mnozí si nevšímaji pozvání jeho, že
se ponechávají svým trudným, snad
i zoufalým myšlenkám & chtějí konec
učiniti svým útrapám tím, že se V1haji
na koleje dráhy, nebo skáčí do vody,
neb berou jed. Mvslí, že nemají nikoho,
komu by žal svůj svěřili, že byli zkla—
máni ve své lásce a přece by našli
v božském Srdci srdce upřímné, které
miluje nezištně, obětavě a stále; jeho
láska zušlechťuje a zdokonaluje kaž
dou pozemskou lásku. Jiní myslí, že
nemohou snésti nějaké pokárání a po
koření. Jiní zase, že nemohou snésti
ztrátu jmění, neštěstí, které je potkalo.

Kristus Pán volá všechny k božské
mu Srdci svému, kteří obtíženi jsou
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at bolestí a starostí vnitřní, neb bo
lestí tělesnou. On, věčná Pravda, pra
vi: Já vás občerstvim. Kristus Pán
nepraví: „Já tu bolest odejmu, já tu
nemoc vyléčím, já ty poměry, ve kte
rých se nyní nalézáte, změním, nýbrž
On praví: Já vás občerstvím.“

V čemzáleží to občerstvení?
Duše sklíčeného potřebuje světla, po
třebuje síly. Ze Srdce Krista Pána vy
vycházejí paprsky nadpřirozeného
světla a působí, že duše sklíčená pozná
neskončenou moudrost, která všechno
řídí a k dobrému obrací. Pozná tu
Moudrost, která připustila, aby 'Josef
Egyptský byl prodán od svých bratři
kupcům, aby byl uvržen do vězení,
ale obrátila to neštěstí kzachránění
rodiny Jakubovy a celé země Egypt
ské Sklíčený pozná tu Moudrost, kte
rá dopustila, by starý Tobiáš ztratil
zrak, seděl ve tmách a nemohl nalézti
radosti, kterou poskytuje pohled na
přírodu. Ale Moudrost Boží promě
nila zármutek v radost, když se mladý
Tobiáš vrátil & přinesl lék pro oči.
Sklíčený pozná neskončenou Mou
drost, která připustila hluboký zár
mutek Marty a Marie při smrti Laza
rově, ale proměnila zármutek ve ve
likou radost, když Lazar na volání
Krista Pána otevřel oči a byl vrácen
svým sestrám.

Duše sklíčená pozná, že se jí dotkla
ruka Páně, ale že je to ruka neskon
čené dobroty boží, která i nyní ji mi
luje otcovskou láskou. V trápení a bo
lestech je duše jako vyprahlá země,
ty bolesti vyčerpávají síly duševní,
že člověk jenom na bolesti a zármutek
myslí. Kristus Pán vlévá do duše, kte

rá přichází k Němu, nápoj spasitelne—
moudrosti, který duši občerstvuje

Ze Srdce Kristova vycházejí také—
účinné milosti, které vůli posilňují-,
Když bolestí neb zármutkem sklíčený'
odpočívá u Srdce Páně, které bylo až.
do smrti zarmoucené, když pamatuje
na bolesti Krista Pána při bičování,.
na pokořování, kterých se dostalo.
Kristu Pánu před soudci, na hrozné
bolesti Krista Pána při ukřižování.,
obdrží od Srdce Kristova účinné mi--—
losti, by podle příkladu Krista Pána
bolesti své a pokořování trpělivě sná
šel. Kdo odpočívá u Srdce Páně, vchá—
zí takřka do hluboké rány, kterou.
vojín kopím otevřel, chce tam přebý-
vati, vloží tam všechny bolesti, vše
chen zármutek, všechna pokořování..

Kolik zarmoucených a sklíčených
nalezlo již v Srdci Páně útulek, ve
kterém je pokoj, nalezlo posilu & úte-
chul Síly, útěchy neubývá v božském
Srdci, je Bohem veškeré útěchy.
Všechny slzy se tam stírají, slzy pro-
mění se tam v perly, které jednou se—
budou stkvíti v koruně nebeské.

Kéž by všichni, kteří pracují &ob-
tíženi jsou, uposlechli pozvání tak
dobrotivého Spasitele. Udolí s'lzavé
by se sice už nezměnilo v ráj, který na
nynější zemi je ztracen na vždy, ale—
bylo by údolím tichým, kterým" by se—
ubíral veliký průvod těch, kteří nesou
svůj kříž s oddaností do vůle Boží
&dívají se při tom na Toho, jenž kráčí
v čele ohromného průvodu. Tak se
dostanou šťastně tam, kde nebude
bolesti, nebude zármutku, nýbrž ra»
radost věčná, odpočinek věčný u:
oslaveného Srdce Kristova.

P. V. Virsíg..

Obrázky z katolických misií.
Podává Maxmilian Weinberger.

Krásná smrt mladého Japonce (» se
mináři (»Nagasaki.

Jedno z “posledních pronásledování
křesťanů v Japonsku bylo v roce 1870
v provincii Urakam. Nebylo sice tak
krvavé jako mnohá pronásledování

předešlá, ale nicméně bylo těžkou:
zkouškou pro tamější křesťany. Z lé
doby zachovala se nám zpráva misie-
náře P. Traineau o mladém křesťan
ském hrdinovi, jenž sice mučednickou.
smrtí nezemřel, ale následkem pře
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stálých útrap předčasně do hrobu se
sklátil. P. Traineau vypravuje:

„Jan Ivanaga Katsutaro byl žákem
první latinské školy našeho semináře.
Pro svou něžnost a upřímnou zbožnost
“byl u svých učitelů &Spolužáků velmi
oblíben. Bohužel, byl velmi sláb a ač
.koliv ještě mlád, následkem přestá
lýeh útrap &muk napolo zničen. A ne

Žbylodivu, neboť celý svůj dětský věk
ztrávil ve vyhnanství a žaláři. Bylo
mu teprve šest let, když v provincii
Krakami pronásledování vypuklo.
'Malý vyznavač setrval neohroženě ve
víře vůči svým trýznitelům. S ostatní
mi členy své rodiny byl nemilosrdně
spoután, na loď zavlečen a do pro
vincie Kichou dopraven, kde
křesťané celá tři léta nelidsky byli
týrání & nejednou i mučeni. Útrapy
ty a dlouhé bolestné strádání byly
příčinou, že u malého vyznavače do
;stavin se záhy souchotě, kterým ko
.nečně podlehl.

Již ke konci minulého roku působil
mi jeho stav mnoho starostí. Byl jsem
nucen poslati jej dříve na prázdniny.
Zdálo se, že změna vzduchu a pobyt
na venkově mu dobře posloužily, tak.
že vrátiv se z prázdnin cítil se dosti
„silným, aby ve studiích pokračoval.
Ale sotva uplynulo 14 dní, byl nucen
ze semináře odejíti a ke své rodině se
vrátiti. Brzy nato prohlásil lékař, že
mu žádný lék nemůže pomoci a že je
ho smrt jest jenom otázkou času. Od
tohoto okamžiku myslil jedině na to,
jak by se na smrt dobřepřipravil. Svůj
-ortel smrti, lékařem vynesený, sdělil
mi s takovou radostí, jako by to byla
„zpráva o jeho uzdravení.

Ke konci listopadu psal mi třesoucí
.se rukou: „Je _veta po mně, všichni
lékaři předpověděli mi blízký konec.
Bezpochyby začátku příštího roku
se nedožiju. Jak Bůh chce. Můj život
je v rukou jeho; nechat mi ho vezme,
kdy mu bude libo. Zatím myslím je
nom na smrt.“ Ale konec nebyl tak
blízko, jak se myslilo, ubožák živořil
_ještě dva měsíce. Jeho podivuhodná
“trpělivost a odevzdanost, se kterou
fbolesti své zdlouhavé nemoci snášel,

byly pro celou křesťanskou obec v Ura
kami povzbuzujícím příkladem. Pokud
mi mé práce dovolovaly, navštěvoval
jsem jej častěji. Naše důvěrné roz
mluvy, zakterých mi celé své srdce
otevřel, často mne potěšily a posil
nily a myšlenka, že toto ubohé dítě
na své bídné rohožce brzy bude andě
lem u trůnu Božího, naplňovala mne
hlubokou úctou k němu. Mezitím co
jsem.jej připravoval na smrt a v duchu
v nebi jej viděl, doporučoval jsem do
jeho přímluvy zvláště svou misii &náš
seminář.

Nemoc zdlouhavě sice, ale nepřetr
žitě pokračovala. Sil životních denně
ubývalo. Konečně 28. března, bylo
to v pondělí odpoledne o 4 hodinách,
přišli ke mně dva Číňané z jeho ro
diště a oznamovali, že to s nemocným
jde ke konci. Rodiště to leží asi dvě

hodiny od našeho semináře vzdáleno.
Vydal jsem se bez odkladu na cestu.
Když jsem k domu nemocného doraž
žil,—stálamatka jeho plačíc na prahu
& již jsem se obával, že jsem přišel
pozdě. Na štěstí zastal jsem ho ještě
na živě, ačkoli už jenom slabě dýchal.
Padl jsem vedle matky jeho na kole
na. Smrtelný zápas rysův jeho tváře
nezměnil. Byl to pořád ještě tentýž
tichý a něžný obličej, na němž se
klid jeho duše zrcadlil. Jeho zakalené
oči byly upřeny na kříž, který mezi
sepjatýma rukama na prsou držel.
B_vl při plném vědomí.

Jakmile mne spatřil, pokoušel se
hlavu poněkud pozvednouti a pravil
umírajícím, ale slyšitelným hlasem:
„Můj otče, jaké obtíže vám působím!
Přál jsem si ještě jednou vás viděti
prve než umru. Tentokrát je to jistě
naposled.“ — „Milé dítě,“ pravil
jsem, „měj důvěru & pomyslí si, že
odcházíš k milému Pánu Bohu. Ke
tvé útěše & posile přináším ti po
žehnání našeho dobrého biskupa. Má
velkou soustrast s tvým utrpením
a vaominá na tebe ve svých modlit
bách. Dnes zrána ještě obětoval za
tebe mši sv., aby tvůj Spasitel stál
při tobě a tě sílil.“ -—„Díky, vyřiďte
mu ode mne nejsrdečnější díky! Mám
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modlitby tolik zapotřebí.“ Při těchto
slovech sáhl po svém růženci, který
visel na jeho šíji, a začal se modliti.
Modlil jsem se s ním. Když jsem však
pozoroval, že ho hlasitá modlitba
unavuje, radil jsem mu, aby se po
mém odchodu modlil tiše. Požehnav
ho jménem biskupovým, naklonil jsem
se k němu a táži se: „Milé dítě, bojíš
se smrti?“ — „Nikoliv,“ odpověděl,
usmívaje se, „již dávno přál jsem
si umříti, ale netrouial jsem si Pána
Boha o to prositi; čekal jsem, až
on sám hodinu ustanoví.“ ——„Nuže,
milé dítě, ta hodina se nyní dosta
vila. Ještě několik okamžiků a všecka
bída tohoto života je pro tebe u konce;
pak jsi v nebi. Jak šťasten budeš
tam za to, že jsi zde na světě Pána
Boha znal a miloval! Obzvláště nyní
musíš mu děkovati za to, že do
pustil, aby jsi se křesťanem narodil.
Vůkol okolo tebe bydlí tak mnozí
ubozí pohané, kteří ho neznají a
kteří zemrou, aniž ho poznali. Až
budeš v nebi, modli se vroucně za
tyto ubohé duše. Modli se také za
svého biskupa a nezapomeň také
na mne, svého starého učitelel“ ——
„O nikoliv, nezapomenu na vás,“
pravil, „ani na vás, ani na nejdůStoj
nějšího pana biskupal“ Pohnutim se
lhal mu hlas; chopil se mé ruk)r a
přitiskl ji ke svým rtům. Cítil jsem,
jak dvě horké slzy na ni stékaly.

Bylo již osm hodin večer. Mnohé
moje práce ned0pouštěly, abych celou
noc ztrávil u milého nemocného. Po

Různé
1670 rozvodů a rozluk ve Vel. „Praze.

za-rok. Statistický úřad hlav. města
Prahy dokončil právě výkaz, podle
kterého bylo v r. 1925 ve Velké Praze
zrušeno 1670 manželství. V tomto
počtu je zahrnuto 768 rozvedených
manželství, z nichž 398 dobrovolně,
370 nedobrovolně, dále 895 manželství
rozloučených (59 bez a 836 po před

modlil jsem se tedy nad ním modlitby
za šťastnou hodinku smrti, rozloučil
jsem se s ním a vydal se na zpáteční
cestu do semináře. Následujícího rána,
právě, když jsem chtěl přistoupiti
k oltáři, došla zpráva, že Jan zemřel.
Zádušní služby boží za spásu jeho
duše konaly se 30. března v kostele
Neposkvrněného Početí ve Vamazato
u Urukami. Kostel byl naplněn jako
v největší svátky. Nejen seminaristé
a všecky školní dítky celého okolí
byly přítomny, ale víc než tisíc kře
sťanů“ nechalo své práce ležeti, aby
tomuto všem známému a milému
dítěti poslední znamení své lásky
a úcty dali najevo. Po službách božích
pohyboval se průvod z kostela na
hřbitov. Ježto jsme se průvodu zúčast
niti nemohli, poněvadž japonské zá
kony misionářům zapovídají na ně
jakém náboženském úkonu veřejně
bráti podíl, sledovali jsme průvod
dlouho ještě očima & srdcem. Při
pohřebním průvodu modlili se účast
nici růženec.

Jan odpočívá v hrobce své rodiny.
Jeho spolužáci dali mu- na hrob po—
staviti kamenný kříž s nápisem:
„Zde odpočívá Jan křesť. Ivanaga

Katsutaro, stár 17 let.
Blahoslavení mrtví, kteří v Pánu

umírají.“
Seminář v Nagasaki ztratil v něm

_sice jednoho ze svých nejlepších cho
vanců, za to však nabyl v nebi, jak
doufáme, mocného přímluvce.“

zprávy.
chozím rozvodu) & konečně 7 man
želství prohlášených za neplatná.

Velkomyslný dárce. Při nedávném
„svěcení 6 čínských biskupů dostal
každý z nich od sv. Otce uzavřenou
obálku. Bylo v ní v každé 1000 franků,
dar to malého francouzského faráře,
jenž tím chtěl podati důkaz o bratrství,
které pojí všecky kněze světa.
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Za sjednocení ve víře. Na sv. Otce
sc obrátilo na 500 biskupů celého
světa, aby zavedl závazné pro celou
církev týden modlitby za sjednocení
ve víře, který se dosud konal hlavně
v Anglii od svátku Stolce sv. Petra
do svátku Obrácení sv. Pavla (od

18. do 25. ledna).*

Protest proti prodeji starých lon
dýnsky'ch kostelů. Úmysl anglikánské

aby'pak použila peněz za ně na udr
žování jiných kostelů, narazil jak u
katolíků, tak u anglikánů na mocný
odpor. Byl konán protestní průvod.
I katolický tisk protestuje s odůvod
něním, že většina těchto kostelů po
chází z doby před reformaci a jsou
tedy starým majetkem katolíků, takže
vůbec anglikáni nemaji o nich co roz
hodovati. Vyzývají stát, aby sám se
ujal udržování těchto starých národ—
ních památek.církve, prodati některé kostely v City,

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

na zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti
oltářní po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě
celý dnešní den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem
nejsv. Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a my
šlenky, všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní
jednou za den, Lev VIII. S. Congr. Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda
brn. 1886 č. 11.

ObzvláštěTi je obětuji za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
ochranu mládeže před komunismem &jinými bludv
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. 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 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 XIII. r. 1891.)

Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás a za
všecky národy slovanské, aby v jednotu víry byli
shromážděni, aby byl jeden ovčinec &jeden pastýř!

:. Věnovati se blahu mládeže
Aby počestnost a křesťanský zápor

Heslo apoštolské
Úmysl v listopadu _1928:'

rozkvetly.

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

OBSAH:
Ochrana mládeže před komunismem a jinými bludy. Misijní neděle. (Hlavní úmysl.) — kříž

a cesty. (Báseň). — Na mísí/“ní cestě. — Rodičům. (Báseň). \—-_Za českou slávou. —
Známky pravé lásky kBohu. — Pod ochranným pláštěm Matky Boží. (Obrázek ). — Věte'rek
věje. (Báseňl. — Odpočinutí & Srdce Páně. — Obrázky z katolických misií. — Různé
zprávy. — Obětování denního úmyslu. '

Tiskem a svýminákl. vydává Občanská tískárna, Bmo. — Za redakcí odpovídá Ludvik Kučka.



ŠKOLA
B o ŽSKÉHO SRD CE PÁNĚ.
ROČNÍK LXII. BRNO, ]. LISTOPAD 1928. ČISLO 11.

() Srdce Ježíše, ty šípy lásky svojí jen hojně vysilej sem do rodiny svojí. at sluhů Tvých
se stráví jimi hruď, Ty Srdce Páně, naší láskou buď!

Rozkvět počestnosíi a křesf. sebezáporu.
Uznání království Ježíše Krista v Indii.

(Hlavní úmysl.)

Sv. Otec Pius XI. stěžoval _si ve
vydaném nedávno okružním listě mezi
jiným na pokles mravnosti a křet'an
ské počestnosti, jakož i na pochy
benou výchovu dítek, vedených ke
změkčilostí. Dle úmyslu sv. Otce má
Apoštolát modlitby tuto nakažlivou
rakovinu přemáhati. Stud je mocnou
ochranou čistoty duše i těla. Jako
pevnost bývá chráněna okolními stříl
nami, tak chráněna je čistota studem,
vrozeným každému člověku. Stud jeví
se po skutku zlém ihned ve tváři
zapálením a sklopením očí. Kde studu
ubývá, tamtéž ubývá nejkrásnější
ctnost. jakou je čistota dušei těla.
Čistotou podobá se člověk andělům
& naplňuje čistou duši největším ště—
stím a spokojeností. Čistota činí člo
věka milým Pánu Bohu, čehož máme
krásné příklady v Písmě svatém. Sv.
Jan Křtitel, nejblah. Panna Maria,
sv. Josef, sv. Jan apoštol byli mi
láčky Božími. A Kristus Pán sám
velebí ty, kdož jsou čistého srdce:
praví: „Blahoslavení čistého srdce,
nebo oni Boha viděti budou!“ Kde
hyne stud, tam hyne též čistota duše
itěla. A proto zlý nepřítel doráží

nejvíce na stud, aby zničil čistotu
člověka. Nynější móda ničí stud a je
proto nebezpečná čistotě. Jak má býti
zachován stud a čistota při nyněj
ších pohanských mravech? Zdá se,
že vše útočí na nevinnost mládeže,
pochybená výchova, nemravné knihy,
obrazy a zlé společnosti a rozpustilé
zábavy. — Proti nynější změkčilosti
je třeba pěstovati křesťanský sebe
zápor. Život je drsný. Zivot je tuhý
boj nejen o časné věci, ale více boj
o spásu duše. Sv. Pavel praví: Kdo
touží v závodech po odměně, musí
se podrobit tuhému cvičení a musí
se mnohých věcí zdržeti. Kdo chce
dosáhnout odměnu věčné blaženosti,
musí se již od mládí cvičiti v křest.
záporu, musíbýtisám k sobě tvrdým,
krutým, musí se namáhat a všeho
škodného varovat. Nemá se od tohoto
směru života ničím a nikým dát od
vrátit a musí všeliká protivenství
z lásky kBohu snášeti. Obé,jak stud
tak čistota duše i těla, jsou pro
lidstvo velmi důležité věci, o jejichž
rozkvět máme se přičiňovati a vroucně
modliti. Jak co do čistoty tak co do
záporu máme krásný příklad na sv.
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Benediktu, patriarchu západních ře
holníků. Sv. Alžběta královna již co
osmileté děvče počala tělo své posty
a jinou kázni mrtviti, aby tělesnost
nad duchem převahy nenabyla. Bo
jovalat' snažně proti své vůli, dusila
v sobě samolibost a potlačovala
v sobě náklonnost kmarnostem svět
ským. Sv.Vá<'lav, kníže české, ne
toužil po radovánkách a po zábavách.
Jeho radostí bylo navštěvovat ne
mocné, chudobné, dávati jim almužnu
a často dlívati před svatostánkem a
klaněti se Králi všěch králů. Při mod
litbě za rozkvět čistoty a sebezáporu

Il

"!!íllullll!
Anna Mařia:

ncopomeňme pamatovati na“ obrácení
Indů, aby uznali království Ježíše
Krista. U Indů zvláště vznešených
již od mládí bývají hoši cvičení v růz
ných uměních, tvo-ří zvláštní kastu,
pohrdají nižšími lidmi, obzvláště těmi,
kteří přijmou víru křesťanskou; na
zývají je „pariové“. Je proto u nich
obrácení velmi obtížnou věcí. Ale mi
lost Boží je mocná. Proto prosme
nejsv. Srdce Páně, aby se slitovalo
nad lidem a jeho kněžími v Indii, aby
poznali pravdu učení Kristova .a
uznah jeho království nad všemi
národy. '

unum"
lumumlll

REQ UIEM.
Mše svatá v kostele
za mrtvé bývá,
při ní. kněz roucho své
černé vždy mívá.

A černý katalalk
uprostřed stojí,
k němu se šest svící
rozžatých pojí.

Requiem za mrtvé
kněz tiše slouží,
v modlitbě prosPět jim
duše má touží.

uiiillilliii

Na otce, na bratra
vzpomínám tiše,
Otčenáš ku nebi
z retů mých dýšé.

Bože, buď milostiv
těm, jež hrob chová,
v nebi at blaží je
blaženost nová.

Nezapuď na věky
je od bran ráje,
ale vem k sobě je
v nebeské kraje.

!!Hll'llllm

Na misijní cestě.
Črta z Francie. Podává Msgr. Dr. Rudolf Zha'něl.

Ve čtvrtek dne 23. srpna 1928
začínáme ráno před 7. hodinou v pěk
ném farním kostele sv. Martina ranní
modlitbou; z krajanů je tu několik
žen & ministrant, ostatní musejí do
práce. Ale konáme si svou pobožnost
jako doma. Po naší mši sv. slouží
mši sv. místní pan farář. Vypráví,
že mívá na mši sv. ve všední den

(Dokonč. ')

3 až 4 osoby a ministranta; z _nich
jsou tři" osoby i ministrant z ČSR.,
že na mši sv. ve všední den dostavuje
se tedy jen jediná Francouzka.

Z Marseill-es-les-Aubigny měl kněz
jeti do Belfes drahou. Ale v Mar
seilles je na dráhu čtvrt hodiny, do
Beffes z dráhy půl hodiny, přímá
cesta mezi oběma osadami obnáší
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pouze tři čtvrtě hodiny pěšky. Dnes
však jel náhodou tam prázdný auto
mobil, který tam misionáře zavezl.

V Beffes je veliká osada krajanů
z ČSR. Jsou tam rozsáhlé cementárny
„etablissements Poliet et chausson“,
v nichž pracují kromě Španělů též
přečetní Slováci, několik Čechů a
Moravanů. Jsou tu většinou jen mu
žové, rodin z ČSR. je tu asi 5, asi
8 bydlí jich v Aubigny. Rodiny mají
od továrny za levný peníz pronajaty
pěkné domky o dvou svět-nících a

kuchyni se zahrádkami a kouskem
pole. Mužové, kteří jsou tu, zanecháv
še manželky dema hospodařiti, a
svobodní bydlí, 8le a jedí pohromadě,
skoro jako vojáci v kasárnách. '

O polednách šel je misionář navští
viti. Měli k obědu polévku s nudlemi,
hovězí maso s rajskou omáčkou a
salát. Mají 2—3 kuchaře, které si
volí Ze svého středu. Přijali kněze
velmi vlídně, ba někteří hned prosili,
by zůstal přes neděli, poněvadž ne
mohou ve všední den ráno přijíti
do kostela.

Stalo se po jejich vůli a tak jsme
měli malou „retraite spirituelle“, jak
říkají Francouzi. Po čtyři dny vždy
jsme se sešli k večeru, pomodlili
se růženec, bylo krátké kázání -—
o jsoucnosti Boží, o spravedlnosti,
o svátosti pokání -— sv. požehnání,
večerní modlitba. Sv. požehnání měl
francouzský farář, žádaje českého kně
ze, aby zpěv jeho provázel hrou na
harmoniu. '

Ale v Beffes byla“ obtíž s noclehem.
Na faře, která má pouze dvě světnice
& podkrovní komůrku, bydlí farář,
jeho rodiče & podjáhen, dlící tu na
prázdniny. Z nouze pomohl krajan,
který má dvě světnice, jednu odděle
nou a prázdnou, kterou nabídl mi
sionářovi. Bylo to trochu daleko od
kostela. Jedenkráte pak večer spustila
se taková bouře a lijavec, že se kněz
jen stěží dostal na svůj nocleh...

Krajané byli pilni v návštěvě koste
la, že kterýsi prostosrdečnj;r Francouz
vyslovil faráři svůj podiv, jak je kostel
ve všední den pilně navštěvován.

V sobotu večer a v neděli 26. srpna
se zpovídalo, bylo nedělní kázání
a společné svaté přijímání. Někteří
krajané zůstali v kostele i na druhou
mši svatou. Odpoledne byla křížová
cesta, růženec, promluva, sv. požehná
ní a národními hymnami pobožnost
ukončena.

V Beffes zakládá horlivý zastánce
a tlumočník krajanů J. N. od Kro
měříže knilovnu; české knihy již
mají, pro slovenské dopsali jsrre na
spolek sv.- Vojtěcha do Trnavy.

Po pobožnosti šel kněz s krajany
do Marseilles-les-Aubigny, poněvadž
z Beffes, od celého světa odříznutých,
neměl žádného spojení dále. Šli jsme
pomalu silnicí kolem průplavu asi
tři čtvrtě hodiny; cesta byla pří
jemná, neprášilo se, poněvadž před
dvěma dny důkladně sprchlo. Cestou
potkávali jsme mnoho automobilů,
motocyklů & cyklistů, kterážto vo
zidla jSou tu velice rozšířena.

V Aubigny měl misionář příležitost
poznat-i, jak někteří Francouzi málo
znají svého faráře. Jakási žena, jdoucí
s dvěma dětmi a třetí nesouc na ruce,
žádala ho: „Viďte, pane faráři, po
křtíte mi toto dítě/? Tyto dvě jsou
již pokřtěny.“ „Řekl dobré ženě, že
není zdejší, ale prosbu její že radostně
vyplní kněz místní. .

Zbytek odpoledne ztrávil český kněz
v kruhu krajanů, kteří nevěděli, co
snésti, by hosta z daleka uctili. Krajan
J. B. vykládal o svých příbězích
ze Sibiře, na které pobyl v zajetí
a v legiích čsl. od r. 1914—1919.

V pondělí dne 27. srpna 1928 přišli
krajané dle možnosti ještě ke zpovědi
a ke sv. přijímání, pak doprovodili
kněze k autobusu, který o půl 8.
hodině ráno ho odvezl do Neversu.

První zastávkou autobusu bylo
městečko Jouet (čti Žue), jež krajané
nazvali „Žulau“. Vykládali, že tam
moc rádi navštěvují kostel, poněvadž
je to jako u nás, lidí je v kostele
hodně a všichni zpívají.

Další tůra misionářská byla od
posvátných ostatků blahosl. Bernar
detty z Lurd v Neversu ke svatyni
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Zjevení nejsvětějšího Srdce Páně v
Paray-ledlt'lonial, odtud pak do Arsu,
památného to působiště faráře-světce
Jana Křt. Vianneye.

Další zastávka byla v Dijonu. Tam
byl český kněz pozván, aby se tu
příležitostně zastavil, by posloužil du
chovní útěchou krajanům dlícím v
městě a okolí.

Z nádraží jede misionář elektrickou
drahou, hledá příbytek gen. vikáře,
na něhož byl poukázán a jemuž svůj
příchod oznámil. Konečně najde ulici,
ale číslo domu rnu sdělené je falešné
.l\a štestí potká mladíka, který gener.
vikáře zná a dům jeho ukáže. Ano,
je tam žlutá tabulka s jeho jménem.
Zazvoní ponejprv, podruhé, po tře
tí . .. V domě se nic nehne. Je tam
ještě jeden zvonek. 1 na ten pokusí
se zazvoniti jednou, po druhé, po'třetí

Hlas zvonku- slyšeti, ale V do
mě ticho. Konečně odkudsi naproti
ze třetího poschodí kdosi volá: „Pane
faráři, nikdo není doma, vsichni jsou
na prázdninách!“ Tu těžká rada!

„Kde jsou biskupské kanceláře?“
táže se misionář. —- „Je to tamhle
za kostelem sv. Michala; tam to
řeknou,“ zní odpověd.

Nuže chutě do toho kostela! Tam
však liduprázdno! Na štěstí po chvíli
se ozvou kroky, dva řemeslníci se
stupují s věže. S těmi konečně se
domluví misionář, kde je kněžský
alumnát. Mistr ukazuje mu cestu,
sám jede pomalu na kole, a u každé 
zatáčky zůstává státi, by misionáři
ukázaldalší ulici. Až teprve na ulici
samé ——boulevard Voltaire —- kde
seminář stojí, opouští kněze a dává
se svým směrem. Před seminářem
stoji bohoslovec, který misionářeuvádí
do domu a jeho návštěvu ohlašuje
visitkou řediteli.

Ředitel, starší ctihodný kněz fran
couzský, přichází za chvíli. „Máme
zrovna kněžská duchovní cvičení, je
tu. pan biskup, můžete s nim mluviti,
máme všechno obsazeno, ale pro dne—
šek se najde nějaká světnička.“

Vede kněze do pokoje, pak jde
s ním dolů do kaple, kde je pro
všechny exercitanty sv. požehnání,
potom se ubírají všichni do refektáře,
kde ředitel předvádí českého misio
náře diecesánnímu biskupovi. Biskup
Pierre Petit de Julleville je pán velmi
vlídný, projevuje uspokojení a radost,
čte se zájmem doporučující list arci
biskupa pražského a praví: „Gene—
rální vikář je na prázdninách, vrátí
se v pátek, musíte vyckati jeho pří
chodu, zatím si trochu odpočněte
& prohlédněte Dijon..“ — K řediteli
semináře pak dí: „Najdete přece ně
jakou světničku?“ ——Ředitel krčí
rameny: . _

„Dnes ještě, ale zítra nevíml“
——Biskup: „Ale zítra to také Spra
vitel“

Ráno ve čtvrtek dne 30. srpna 1928
přišel ředitel k českému misionáři
s bohoslovcem & pravil: „Zavede vás
do domu III. řádu, kde vám bude
též dobře.Řekl správně. Kněz do
mácí tohoto konventu právě odešel
na prázdniny, proto byli všichni oby
vatelé a obyvatelky prostranného do—
mu rádi, že mají opět denně mši sv.

V sobotu 1. září 1928 přišel gene
rální vikář. Vše se vysvětlilo, byloť
tu nedorozumění nezaviněné se žádné
strany.

Krajané ——bylo jich tu asi 40
— odjeli před několika dny. Zbylí
z nich jenom dva, které navštěvuje
misionář odpoledne. Na neděli dne
2. srpna 1928 jediná krajanka tu dlící
jede do Dóle s misionářem polským
a četnými Poláky, by zahrála tam
na harmonium a zazpívala „Ave
Maria“ při mši sv. Jediný pak krajan
tu zbývající odjíždí fotografovati řím
ské vykopávky v okolí Dijonu, aby
jich použil při svých přednáškách
se světelnými obrazy.

V pondělí dne 3. září 1928 nastu
puje misionář zdlouhavou cestu z Di
jonu přes Sens do Montargis—Chalette;
musí seděti ve vlaku od 12 hodin"
v poledne až do 7 hodin večer, pak
ještě jíti půl hodiny pěšky. V Chalettě
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jest asi 300 Slováků, kteří se pilně
hlás1 ke spolkové práci, zakládají
knihovnu a pod.

O tom, jak bylo v této csadě
— kde misionář na jaře zakusil velmi

Anna Maria Kadlčáko vá:

nepříjemnou povodeň a cítil to na
zdraví několik měsíců — kde však
jsou Slováci velmi dobří katolíci a
vlastenci, až snad po druhé, bude-li
to čtenářky a čtenáře zajimati...

BUDEZIMA.
Bude zima, bude mráz,
nezhřeje nás slunce jas,
na zem padne bílý sníh,
celý kraj tu bude tich.

Bude zima, bude mraz,
ta však neodstraší nás,
budem jezdit na saních,
všude bude zvonit smích.

Bude zima, bude mráz,
radete se, díl-ky, zas,
sáň ky, brusle, rychle sem,
zábav zimy užít chcem!

O odevzdanosti do vůle Boží.
Úvaha na 23.. neděli po sv. Duchu. Zpracoval Ignát Zha'něl.

Představeny požádal mileho Spa
sitele, aby vzk isil jeho právě zemře
lou dceru. Nejvýš mihisrdn'ý Ježíš
Kristus vyplnil jeho žádost. Když se
k němu ubíral, dotkla se roucha jeho
„žena, která byla dvanáct let ne
mocna. Mnoho vytrpěla od mnoha
lékařův a vynaložila všechen statek.
aniž se jí prospělo, nýbrž SpÍŠO po
horšilo.“ (Mk. 5, 26.) Co tuto vidíme,
opakuje se neustále v životě všech
lidí. Jakvm velkým, přímo bezpočet
ným bolest„em nemocem straStem je
pi'ostoupen život lidský! Příliš cet
nými kříži jsme stiženi my všichni
synové Adama a Evy. Při všech těch
to životních těžkostech na naši pe
zemské pouti budiž nám\ útěchou, že
vše nám posílá Pán, že nám mohou
býti užitečny, podrobíme-li se bez
podmínečně úradkům Božím.

1. Oddannost do vůle Boží je po
třebná. Jmenujeme jí ochotou, že se

chceme podrobit-i všemu, co nám po
šle Bůh, hlavně v utrpení. Zavazuje
nás k tomu vír a, která učí, že Bůh
je náš Stvořitel a my jeho tvmové.
Vězte, že „Hospodin Buh jest, on nás
ucinil, ne my sami, jsme lid jeho
(2. 99, 3.) Každý z nás lidi opakujme
slova Jobova: „Duch Boží učinil mne
& dech Všemocného mne oživuje“
(Job 33, 4.) Jako tvorové musíme.být
docela, oddáni svému Stvořiteli: „Běda
tomu, kdo se pře se svým Tvůrcem,
střepina ze střepů hliněných. Zda
řekne hlína hrnčířovi: Co to děláš?“
(Is. 45, Q.) Nezbývá nám než říci:
„Hospodin jest, co jest dobrého před
jeho ocima, ať učiní. (l. Král. 3, 18.)

My vsichni jsme d ě t i B o Žl
B ů h je n aš 0 t e e. Svatý Pavel
píše: „Jeden Bůh a Otec všech, který
jest nade všemi a skrze všecky ,a ve
všech (nás). (Ef. 4., 6.) Povinnost dětí
jest ochotně, radostně, okamžitě v_v
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'konávati všechny rozkazy, každé přaní
otcovo. Jsme tedy povinni podrobiti
se vždy, za všech okolností vůli Boží,
protože vidíme, že vše, co nám posílá
Bůh, je nám užitečno, vše i když sebe
víc-e trpké, zařídil Bůh k naší spáse,
jak čteme: „Kázní Páně nepohrdej,
můj synu, nemrz se, když býváš od
něho trestán, nebot Hospodin, koho
miluje, tresce, toho, v němž jak otec
V synu zálibu má.“ (Př. 3. M.) Sv.
Pavel praví: „Každá kázeň... vy
dává pokojné ovoce spravedlnosti těm,
kteří skrze ni byli vycvičeni“ (Žid.
12, M.)

Víra vybízí nás, abychom s e c ele
o d d a li B 0 h u. Sám Ježíš Kristus
porouěí nám, abychom přenechali
všechny starosti Bohu a odevzdali je
do jeho rukou, nebot praví: „Nepe
čujte úzkostlivě o život svůj, co byste
jedli, ani o tělo své, čím byste se odí
vali... toho všeho p.)hané hledají:
vít zajisté Otec váš, že toho všeho
potřebujete.“ (Mt. 6, 25, 32.) Proto
napomíná nás svatý apoštol Pavel,
abychom se cele odevzdali do vůle
Boží a trpělivě nesli vše, co nám vloží
na ramena, řka: „V soužení buďte
trpěliví.“ (Řím. 12, 12). Jinde pak
„vytrvalosti zajisté jest vám potřebí“
(Žid. 10, 36.)

Jaký nedostižitelný při
klad dávánámsámbožský náš
S p a s i t e l ! Protože jsme všichni
učedníci, služebníci, žáci božského
Mistra, máme povinnost následovati
jeho vznešený příklad, jak nás vy
bízí svatý Pavel: „To zajisté smýšlení
mějte v sobě, které bylo i v Kristu
Ježíši.“ (Filip. 2, 5.) A jaké bylo
smýšlení božského Mistra? Sám mluví
o něm, jak čteme: „Můj pokrm jest,
abych činil vůli toho, který mne
poslal.“ (Jan 4, 34.) Svatý Pavel
uvádí slova Kristova, která promluvil,
když přišel na tento svět: „l.-lle, při
cházím, abych vykonal vůli tvou,
Božel“ (Žid. 10, 7.) Víme všichni, že
tomu tak bylo. To celých třiatřicet
let, jež ztrávíl Ježíš tuto na zemi,
vykonával vůli svého nebeského Otce.
] největš muka podstoupil s na

prostou odevzdaností do jeho svaté
vůle. Otřásá se sice jeho lidská při
rozenost strachem před hořkým ka
lichem, který má pití a který mu po
dává nebeský Otec. Padá k zemi
v zahradě Getsemanské a prosí, aby
vzal od něho Bůh tento hořký kalich,
přece však ihned dodává: „Avšak ne
má, nýbrž tvá vůle se staň.“ (Lk.
22, 42). A nedlouho potom nese na
ramenou těžký kříž, obětuje svůj ži
vot za nevyslovitelně velkých bolestí
na Golgotě.

V den zmrtvýchvstání Páně šli dva
učeníci do Emaus. Ježíš připojil se k
nim a vykládal jim všecka Písma,která
byla o něm. Mezi jiným' pravil též:
„Zda nemusil to Kristus trpěti a tak
vejíti do slávy své?“ (Lk. 24, 26.)
Sklánějme hluboce hlavu svou před
tímto tajemstvím kříže; Židům byl
kamenem úrazu, pohanům byl bláz
novstvím. Spásou je všem, kteří věří;
nebot utrpením na kříži Spasil lid:
Ježíš Kristus. Ve kříži, který nesl
božský Spasitel na ramenou, byla vlo
žena všechna utrpení, všechny strasti,
které nám určil Bůh; jsou proto
v tomto smyslu částeěkou kříže Ježí
šova, “tedy něčím ctihodným, skvost
ným,'jako dřevo, na němž dokončil
Pán Ježíš naší spásu. I my nemů
žeme pracovati o své spáse, než když
vezmeme na sebe svůj kříž a násle
dujeme Krista. Jako vstoupil na ne
besa Bůh člověk po cestě křížové, ne
můžeme ani my jinou cestou se tam
dostati. A kdybychom i mohli, při
pustila by to naše láska k Ježíši,
abychom se radovali již tu na světě
stále, kde náš Spasitel ustavičně trpěl?
Kdo miluje Ježíše, chce se mu ve
všem přizpůsobití, chce trpěti s trpi
cím, chce nésti trnitou korunu, pro
tože i Spasitel ji nosil. Kristus také
nás mohl vykoupit-i v radostech, chtěl
však učiniti tak. v bolestech a svým

"příkladem nás k nim povzbuditi, ne
bot síly lásky nikde se tak zjevně ne
jeví jako v utrpení. Trpělivost jest
daleko zářící, podivuhodná ctnost, do
jímavý příklad před Bohem i před
lidmi. Věru, kdyby .mohli andělé zá
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viděti, záviděli by nám, že můžeme
trpěti, čehož nemohou. Jak se bu
deme radovati na věčnosti z každého
dne, z každé hodiny, v nichž jsme
trpěli s křesťanskou trpělivostí, s ode
vzdáním do vůle Boží, se zbožným
pohledem na Kristův kříž! Tam te
prve pochopíme smysl Písma & ta
jemství kříže a budeme souhlasiti se
sv. Pavlem, který píše: „Myslím totiž,
že utrpení nynějšího času nejsou ni
cim proti budoucí slávě, která se
zjeví na nás. (Řím. 8, 18.)

Nutno jest tedy odevzdati se cele
do vůle Boží, poroučí nám to naše
svatá víra, božský Spasitel Ježíš Kri
stus dává nám příklad, jest to tedy
naše povinnost nikoliv lehká, snadná,
nýbrž přetěžká, při tom však po
žehnaná, neboť

:2. činí nás již tu na světě šfastny'mi
a blaženými. Kdo chce žíti Spokojeně,
musí býti spokojen se svým osudem
a očekávat-i s radostným pocitem věč
nou spásu. Buďme spokojeni se vším,
co nám Bůh tu na světě uštědřuje.
Není potřebí ke spokojenosti, abychom
nazývali svým velký majetek, byli
u všech ctěni, vážení, byli vysoce po
staveni, užívali radostí tohoto světa.
Chybí-li pravý pokoj a mír, neuSpo
kojí toto všechno naše srdce. Známe
mnoho příkladů, že nebyli šťastni a
spokojeni lidé, bydlící v nádherných
domech, palácích, kteří si mohli do
přáti, co srdce ráčí, nebyli spokojeni,
protože nebyl v srdci jejich pravý
pokoj, který dává čisté svědomí, který
dává svým milovníkům Ježíš Kristus.

Naproti tomu bývají často spoko
jeni, kteří se odívají v jednoduché,
neúhledné roucho, jedí černý chléb,
zřídka se dosyta nasytí, po celý den
trpělivě, bez únavy pracují. Důvod
jejich spokojenosti jest tento: jsou
cele odevzdání do vůle Boží, jsou
jedné mysli, jednoho srdce se svým
Bohem, chtějí jenom to, co on chce.
Vykonávají, co se jemu líbí, docela se
podrobují všem jeho pokynům a na-.
řízením. Proto píše svatý Augustin:
„Blahoslavený, kde činí vůlí Boží a
ve všem se podrobiije moudrým jeho

pokynům. Vede život plný největší
sladkosti a radosti.“ Kdo se odevzdá
do vůle Boží, cítí se vnitrně posilněn,
nebot ví, že ho vede ruka Páně, která
řídí všechny jeho kroky k dobrému
_cíli, z čehož vyplývá pro nás největší
vniterná spokojenost, která neopUstí
nás, i když přijde hodina navštívení
a tíží srdce všeliká bolest, všeliký kříž.

K pravému štěstí přináleží, aby
člověk s naprostou důvěrou obrátil
zrak svůj k věčnosti. Běda
tomu, jemuž svědomí připomíná: Jest
Soudce, před nímž neobstojíš, jest
peklo, jemuž neujdeš. Komu vyčítá
svědomí, kdo je si povědom těžkého
hříchu, který mu dosud není odpuštěn,
má červa na srdci, má stále plápola
jicí oheň ve svém nitru. Komu však
nečiní svědomí žádných výčitek, kdo
je má čisté, nestrachujc se před bu
doucností, je cele odevzdán do vůle
Boží. Tato odevzdanost je vzácná
ctnost, jak'ujištuje svatý František
Saleský, když tvrdí: „Ctností všech
ctností jest odevzdanost do vůle Boží“.
Kdo snáší trpělivě, co mu posílá Bůh,
má přislíbenou věčnou radost, jak
čteme: „Ač-li Spolu s ním trpíme,
abychom i s ním bylioslaveni.“ (Řím.
8, 17.) „Jestli s nim trpíme, budeme
s ním i královati.“ (II. Tim. 2, 12.)

Nic se neděje bez dovolení Božího,
nic není tak nepatrno, že by se Bůh
o to nestaral. Či nečteme: „Zdaliž ne
prodávají dvou vrabců za penízek &
nespadne z nich ani jeden na zem
bez Otce vašeho? Vaše však vlasy
na hlavě jsou všecky sečteny. Nebojte
se tedy: dražší jste nad mnoho vrabců“
(Mt. 10, 29.) Poohlédněme se poněkud
po svatém Písmu, vizme, jak podivu
hodně vedl Bůh národ israelský, zřej
mě vidíme, že byla utrpení, která mu
poslal, největší milostí, které mu pro
kázal? Přivedla lid tento od modlo
služby zpět k úctě pravého Boha;
učila lid hledati Boha, na něhož v sy
tosti a bujnosti života zapomněli.
Poohlédněme se po jednotlivých osob
nostech, o nichž se zmiňuje Písmo.
Na př., jak podivuhodné vedl Bůh
egyptského Josefa, kterého prodali
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bratři ze závisti do otroctví. Byl tak
vysoce povýšen, že se stal záchranou
své rodiny. Řekl k nim: „Vy jste měli
sice zlé záměry se mnou. Bůh však to
obrátil v dobré, aby mne povýšil &
zachránil národy mnohé.“ (I. Mojž.
50, 20.) Za časů, když se zrodil Mojžíš,
měla býti všechna židovská pacholata
utracena & dítě Mojžíš ušlo nejenom
smrti, nýbrž bylo vychováno na dvoře
téhož krále, který vydal onen krutý
rozkaz. _

Nic se nestane, než co Bůh dovolil,
připustil. I kdybychom byli ze všech
stran obklopeni nepřáteli, kteří usi
lují o náš život, nezkřiví-vlasu na naši
hlavě, je-liyto vůle Boží. Jak radostná
je tato zvěst! Potká-li nás neštěstí,
jsme-li děti bolesti, nenaříkejme na
žádného člověka, vůbec na nikoho:

,pohlédněme vzhůru k nebi &volejme,
„Dobré-li věci jsme brali z ruky Boží,

ui

A. M. Kadlča'ková:

NA VŠE
Příroda již pláče slzy své,
ostrý vítr stromům listi rve.
Dušičky se blíží s mlhami,
věnce ovíjime stuhami.

proč bychom nechtěli přijímati zlýchP“
(Job 2, 10.) „Mnoho mívá soužení
spravedliVec, ale z nich všech vytrhne
jej Hospodin“ (Ž. 33, ZO.) „Zdali se
přihodí co zlého v městě, jehož ' by
HOSpodin neučinili,“ (Amos 3, 6.)

Umiňme si a věrně zachovejme ná
sledující předsevzetí: Chceme žíti cele
odevzdání do vůle Boží. Přesvědčili
jsme se, že je tato odevzdanost pc'
třebná, zavazují nás k ní vírái vzne
šený příklad našeho Spasitele, činí
nás spokojenými již tu na světě, dává
nám upokojení se svým osudem, do
dává nám naději na věčnou Spásu.
At nás stihne cožkoliv, vše přijmeme
z rukou Božích, podrobíme se ochotně,
trpělivě všem nařízením milého Boha.
Volejme z hloubí srdce svého: „Bože,
ku pomoci mé vzhlédni, ,Pane, na
pomoc mi přispějl“ (Ž. 69, 2.)

SVATÉ.
Na hroby je nesem mrtvým svým,
k nebesům se vznáší svící dým.
Co to pláče, štkaní na hrobech!
Pane Bože, mrtvé odpočinout nech!

Světlo věčné nech at' svítí všem,
pokoj at jim skýtá svatá zem.
Příroda již pláče slzy své ——
v zem ty složíš také kosti své!

'nmlm
llIIlluII

Ke svátku Všech Svatých.
Napsal [arolím St. Pavlík.

Milýra půvabný jest pohled na lou
ku, na niž kvetou rozmanité květiny;
bílé, červené, modré, žluté, fialové, v
nejrozmanitějším útvaru, s nejrůzněj
ším listím. Kdyby byla na louce je
nom jedna odrůda květin, už by ne
byla tak krásná &zajímavá. Právě ta
rozmanitost obveseluje náš zrak.
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A nyní vás zavedu na nebeskou lou—
ku, odkud nám rozmanité květ-iny,
každá pěkná po svém'způsobu, vstříc
kynou. Jsou to milí svatí a světice, je?
jichž svátek prvního listopadu slaví
me. erveň muč'eníků střídá se tam
s běli vyznavačů a panen. Svatí tvoji
budou kvésti jako lilie a jako vůně
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balsámu budou před tebou. Sprave
dlivý bude kvésti jako palma, modlí se
církev. Každý světec je květinou v
nebeské zahradě. Každá má svůj
zvláštní půvab, každý svatý se vy
znamenává zvláštní ctností, každý je
nám vzorem k následování.

K úctě svatých vybízí nás církev*
ana ve všední dny slaví ponejvíce
svátky—svatých, těch důležitějších i v
neděle. Poněvadž však počet svatých
je takveliký, že by rok musil býti
dvacet a třicetkrát tak dlouhý, aby
chom větší jejich část mohli jednot
livě uctívat-i, proto slaví církev slav
nost všech svatých a pečuje o to, aby,
žádný nebyl zkrácen o cest jemu pa—
třičnou. Diky vzdává, Bohu- za vše
chny milosti, jež svatým uštědřil a ve
lebí Boha v jeho svatých a vzývá je,
aby se za nás u něho přimlouvali..

Které svaté máme nejvíc uctívati?
Zajisté na prvním místě blahoslave
nou Pannu Marii. Proč? Protože je
Matkou Boží a královnou všech sva
tých. Její důstojnost a moc převyšuje
důstojnost a moc ostatních světců;
její přímluva platí více, než ostatních
sluhů Božích. Je i naši matkou, naší
nejlepší přítelkyní, naší zastánkyní.

Po ní je to svatý Josef, jehož máme
nejvíce uctívati. Náleží k svaté rodině,
je pěstounem Kristovým a ženichem
Mariiným; je i patronem katolické
církve. Má veliký vliv na srdce svého
chovance.

I svatý Antonín Paduanský a čtr
náct svatých Spomocníků těší se
zvláštní úctě křesťanského lidu; i
svatá Anna, svatý Roch, svatý Aleis
a jiní. Zemští patronové mají větší ná
roky na naši úctu.

Co je zemský patron pro celou zem,
to je patron kostela pro obec a křestní
patron pro každého jednotlivce. To
hoto posledního si mnozí málo vší
mají; neprávem; ont je světcem, který
se nás zvláště ujímá, jsme svěření jeho
ochraně. K svatému, jehož jméno no
síme, máme se častěji modliti, v jeho
svátek kostel navštíviti, jeho životoá
pis znáti, jeho obraz míti.

Uctívejme horlivě světce Boží!

Když je Bůh sám ctí, an koná skrze
ně zázraky, jak bychom jim mohli
úctu odepříti? Protestanti zavrhli
úctu svatých ke své vlastní škodě;
připravují se tím o tak mnohá dobro
diní, o tak mnohé milosti.

S úctou svatých má kráčeti ruku v
ruce jejich následování. Ve vsech ži
votních polohách, v každém stavu,
pro každý věk, pro oboje pohlaví dá—
vají nám ten nejlepší příklad. Svatý
Jan Zlatoústý míní: Kdo svaté chválí,
má je i následovati; anebo nemá jich
chváliti, když je následovati nechce.

Vidínie v_ nebi dvanáct apoštolů
Páně. Druhdy chudobní rybáři, jsou
teď vznešenými nebeskými knížaty.
Budou míti účast na soudcovském
úřadě Syna Božího. V čem máme apo
štoly následovati? V pevné víře, v hor
livosti pro čest Boží, v rozšiřování
církve podporováním misií; pak tím,
že budeme apoštoly pro každou dob
rou věc ji podporujíce a zvelebujíce,
a že budeme v apoštolském duchu pů
sobiti.

Vidíme v nebi-věhlasná vojsko mu
čeníků. Vytrpěli mnoho pro Krista,
pro víru, pro ctnost a musili i život
svůj položiti. Mučeníky můžeme ná
sledovati v trpělivosti a v ochotnosti,
pro Boha každou, i tu nejtěžší obět'
přinésti. Mnohý člověk je mučeníkem
svého povolání, mnohá žena mučenicí
stavu manželského, mnohý nemocný
je mučeníkem na svém loži. Necht' vši
chni ti trpí trpělivě.

Ve dvoru nebeského Krále je mno
ho vyznavačů, s'vatých, kteří zemřeli
přirozenou smrtí; byli však mučeníky
nekrvavými, protože vedli život v od
říkání a umrtvování a musili bojovati
proti četným pokušením. Nejvíce jich
náleželo k duchovnímu stavu; ty má
me následovati v modlitbě a návštěvě
chrámu Páně; mnichy a poustevníky
v postech a skutcích kajícíeh, krále
u věrnosti k církvi, v působení . pro
blaho všeobecné; kajícníky v častém
přijímání svátosti pokání.

Spanilým a sličným je kůr panen,
jež s liliemi v rukou doprovázejí ne—
beského ženicha. Následujme je v ne
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vinnosti a čistotě. A svaté ženy a vdo
vy ve skutcích milosrdenství a lásky
křesťanské.

Každý den hledíme do zrcadla, chce
me-li svůj zevnějšek upraviti. Tak
nám staví církev svatá každý den před
oči zrcadlo, v němž vidíme nějakého
svatého, abychom uSpořádali svůj ži
vot podle jeho příkladu a též svatč
žili. K dosažení svátosti není třeba zá

Jarolim St. Pavlík:

zraků, ale chrániti se před hříchem,
býti v dobrém horlivým, vykonávati
povinnosti stavu svého co nejsvědo
mitěji.

Svatí a světice Boží, vyproste nám
u Boha milého přímluvou svou tu mi
lost, abychom boj životní dobře do
bojovali, milost Boží zachovali, v dob—
rém setrvali, krásně umřeli & k Pánu
Bohu do nebe se dostali.

'íIIIIlIIll'
Illnmmlll

SVATÝ MARTIN.
Z města ven a kolem humen
jede vojín katechumen.
Jede na svém bílém oři,
v myšlenky se vážné noří.

Kraj se ztrácí v mlhy šeru,
vítr duje od severu.
I kůň cítí, že je zima,
nozdra'jeho parou dýmá.

Za městem tu podle dráhy
sedí žebrák polonahý.
Zimou chví se, co tak sedí,
na vojína s prosbou hledí,
zdaž by dostal dárek jaký,
slzou kalí se mu zraky.

Mladý vojín -— Martin je mu,
s útrpností patří k němu.
Pomoz! prosí ho tvář němá . . ..
Co mu dáti? Peněz nemá.

Vida, jak se chud'as třese,
vojín náhle rozhodne se:
Sejme plášt svůj z dobré vůle,
rozetnc jej ve dvě půle,
jednu z nich dá žebrákovi,
at si nyní v teple hoví.

Obdařcný chuďas plesá,
s díkem na kolena klesá,
a náš vojín klusá dále,
ve zbytek se pláště hale.

Chuďasovi bídu slevil,
za to se mu Kristus zjevil
v noci na to, pláště půlí
oblečený; k němu tulí
andělů se zástup stkvělý,
jimž se líce zorou rděly.

On k nim dí: l—lle,tímto šatem _—
který nevyvážíš zlatem,
takové je v nebi ceny -—
Martin ještě nepokřtěný
přioděl mne.

Kriste Pane,
Martin dí, jak ráno vstane,
na tvá vzpomínám teď slova:
Lásku k chudému kdo chová
a' mu pomoh' ve zlé době,
prokázal ten skutek tobě.

Vděčnou láskou celý vzňatý,
dal se pokřtít Martin svatý,
stal se na to Božímisluhou!
Jeho příklad buď nám vzpruhoug



Obrázky z kalolíclgřch misií.
Podává Maxmilian Weinberger.

Pochod (»africkém pralese.

Přenosný oltář ——píše P. Frassle,
misionář ve střední Africe — a všecko
ostatní na cestu potřebné bylo ulo
ženo v bednách. Bedny zavěsily se na
silná rahýnka a nosiči po dvou vzali
rahýnka na ramena. Karavana dala
se na pochod. V čele šest černochů,
majíce v rukou velké nože, aby jimi
razili cestu; po nich nosiči beden a na
posledy já se svým sluhou. Šel jsem
poslední v řadě, jednak, abych své
společníky viděl před sebou, aby se
nerOZptýlili, jednak abych, dojda cile,
všecky své věci měl po ruce. Také bylo
třeba chrániti karavanu před levhar
dy. Tito dravci na Eerpany se tak
snadno neodvažuji. Obyčejně přepa
dají posledního muže karavany, to
liko ženy unášeji ze středu průvodu.
Vesnická mládež nás kus cesty vypro
vázela.

Po krátkém čase octla se naše ka
ravana na konci silnice a stanula před
zelenou, 80 metrů vysokou stěnou pra
lesa. Smutně & mlčky ubírala se mlá—
dež po obou stranách průvodu. „Ty
chceš opravdu od nás?“ tázal se ně
kdo z jejího středu, když jsme se chy
stali do lesa vkročiti. Uzká stezka les
ni brzy nás oddálila od dosahu oslňu
jícího světla denního. Již nás obejímá
pološero a chladný, vlhký vzduch les—
ní. Husím chodem následovalo za ná-._
mi pořád ještě na 400 dětí, dokud stez
ka to připouštěla. Potom však obrátil
jsem se a napomenul je, řka: „Vraťte
se, les houstne a cesta stává se ne
schůdnou.“ Nyní předstoupilo každé
dítě ke mně, stisklo mi ruku a obrátilo
se na zpáteční cestu. „Opatruj vás
Pán Bůh, milé děti!“ — „Šťastnou
cestu, otče, & vrať se brzy k nám!“
slyšel jsem dlouho ještě volati za se
bou.

Naším obyčejem na cestě je mo—
dliti se růženec, dokud ovšem stezka

to připouští. „My se také budeme mo
dliti s vámi,“ pravili nosiči a sděláli
svůj růženec s krku. Nosí jej na krku,
ježto nemají kapes. „My nemůžeme
růženec držeti v rukou,“ volali ti,

„kteří cestu razili, „čítejte odstavce za
nás, my budeme řikati s vámi.“

Najednou nosiči se zastavují; na
slouchají a volají: „Ticho-!“ Ve velké
vzdálenosti před námi slyšeti mohut
ný třeskot, jako když se porážejí stro
my. To jsou sloni. Velké hejno je na
cestě, ale kterým směrem táhnou? To
je důležité, abychom se s nimi nese
tkali. Moji společníci dávají se do ne
horázného křiku, řvou vevšech tóni
nách. To má za účel, aby sloni se 'do
mnívali, že je nás mnoho. Je slyšeti
dvojnásobný třeskot, který však se od
naší cesty vzdaluje. To je znamení, že
se sloni berou jiným směrem. Bohu
díky! Setkání se s nimi mohlo by nám
býti osudným. Dva z mých lidí, kteří
vyšli na zvědy, se vrátili, volajíce:
„My jsme je viděli, bylo jich mnoho,
velmi mnoho, staří i mladí, velcíi
menší. Přešli přes naši stezku a dali
se vlevo do lesa.“

Došli jsme brzy k místu, kudy s_loni
se ubírali. Byl to obraz zpuštění. 'Tento
obr nezná žádné překážky. Jeho po
hyblivé tesáky rozdělují houštiny,
jeho chobot láme stromy, mající až 30
cm v objemu, jeho nohy jako mohut
né sloupy sešlapují houštiny. Brodí
se bařinami, plave přes řeky. Každý
živočich, stojící mu v cestě, bývá roz
drcen.

„Hle, otče,“ pravi jeden z nosičů,
„pohled na ty obrovské stopy! Prošlo
tu nejméně třikrát dvacet zvířat vel
kých i menších. Musíme _si pospíšit,
neboť není vyloučeno, že zakrátko
půjde tudy nové hejno a pak běda
nám! Zastanou-li nás zde na své ce
stě, chopí nás svým chobotem, vy
hodí do vzduchu, zachytí nás svými
tesáky, spustí nás na zem & rozdrtí
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na kaši. Pak ovšem bychom svého do
mova nikdy neuviděli.“

Černoch měl pravdu. Setkání se
slony mohlo nám býti osudným. Na
štěstí vyvázli jsme z tohoto prvního
nebezpečenství na cestě bez úrazu, ale
bez útrap na další cestě nebylo. Hlav
ní & nemalou útrapou byla pro nás
hejna mravenců, kteří v těchto kon
činách Afriky jsou, at tak dim, domo—
vem. Divím se, proč moji nosiči dá
vají se do běhu, takže jim sotva sta
čím. Činí tak proto, aby rychlejší
chůzí unikli červeným kousavým
mravencům. Tito padají se stromů a
jejich kousnutí způsobuje zánět a boule.

Misionář P. Kohl, jenž ohledně ži
vota a vlastností mravenců, je uzna
ným odborníkem, objevil v okolí své
misijní stanice ve Střední Africe 180
různých druhů mravenců, kdežto v
Evropě pouze 64 druhů je známo.

Od lidí a neméně od zvířat nejvíce
obávani jsou tak řečení mravenci ko
čovní čili stěhovaví. Liší se od ostat—
ních mravenců tím, že nemají stálých
hnízd, ježto jako lupičské tlupy se
s místa na místo potulují a jak na zemi
tak ipod zemí na všechno jedlé živočiš
stvo nepřetržitě hony podnikají. V boji
o život hrají úlohu obávané velmoci.
Jsou to skutečně krvelační tyrani. ——
Vše, co nechce od nich býti sežráno,
musí se dáti na útěk. Obyčejně napa
dají jiný hmyz, avšak i velkých zví
řat, ba ani člověka nešetří. Jedné noci
vnikli do naší ovčí stáje a ve dvaceti
minutách sežrali devět velkých ovcí.
Jenom nejsilnější kosti zůstaly ležeti.
Jestliže koho přepadnou v posteli,
pak ho zachrání jenom skok do vody.
Tam musí vytrvati, až lidožrouti
odtáhli. Táhnou v nekonečných řa
dách. Viděl jsem řady táhnoucích
mravenců 40—50 centimetrů široké,
jež, ač rychle postupovaly, nicméně
tři celé dni potřebovaly, než přešly.
Pokrmy zachráníme před nimi jedině
tím, že nohy stolů a skříní postavíme
do vody.

„Budete míti mnoho vody na ce
stě,“ předpověděli nám naš domácí
ve Vandangu a proroctví se vyplnilo.

Od devíti hodin zrána brodili jsme se
močálem. A není jinak ani možno, ne
bot cestujeme v obvodí veletoku Kon—
go, sotva 8 hodin od jeho břehů. Kaž
dých sedm let opětuje se v těchto kra—
jinách velká povodeň, každých 42
roků dostavuje se pravá potopa. Pro
dělal jsem tuto v roce 1908. Všecky
osady byly pod vodou. Celý čas by
dleli tehdy domorodci na vyvýšeni
nách utvořených mravenci, tak řeče
nými termity, anebo na velkých člu
nech anebo na stromech. Přes větve
přeložili koly a na nich z tyčí a listí
postavili si chatrče. Po žebříku z lia
nů sestupovali do člunů.

V močálu je stromoví řidší, lepší
tedy rozhled, než v hustém pralese.
Když se tak brodime vodou, zavadí
naše nohy tu a tam o ryby, jichž je tu
ohromné množství. Kdo z nosičů
může uvolniti ruku, sáhne časem do
vody a loví je. Chutnají jako pstruzi.
Obyvatelé lesů loví je celé dni & na
chytají jich na tisíce. Za lžíci soli pro
dávají jich celé ste.

Po tříhodinném pochodu močálem
vstupujeme na stoupající suchou pů
du. Ale jak vypadáme! Plni bláta a
špíny. Vypadám jako moji černoši, a
oni jako já! Seškrabujeme noži bláto
s nohou a těla.

A pak jdeme zase kupředu, po strá
ní nahoru. Je to ostrov v bařinách,
porostlý stromovím, ale bez trávy a
zelenající se půdy. Zdá. se mi, jako
bych vcházel do nádherného stolič
ního chrámu, v jehož sklomalbách si
paprsky sluneční pohrávají. Obrov
ské kmeny stromů jsou jeho pilíři.
Šest mužů má co činit, aby takového
velikána obejmulo. Na zemi hemží se
roztodivné živočišstvo, ve vzduchu
poletují rozmanité druhy pestrých
motýlů.

Jest čas k obědu. Moje bedny jsou
našimi sedadly. Právě chceme oběd
vati, ale co je to? Hned vykřikne ten
neb onen z naší družiny. Roj včel Vě
třil naše pokrmy a vrhl se na nás. Již
lezou mi některé po kalhotach nahoru
uvnitř i zevně. Za krátko jsem všude
popíchán, na nohOu i rukou, na krku
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a v obličeji. Poroučím sluhovi, aby
rozestřel nade mnou sít proti mosky
tům a rozdělal oheň, abychom kou
řem včely zahnali. Rány způsobené
žihadlem natíráme amoniakem. Po
té posedáme na bedny a s chutí pojí
dáme, co nám byl sluha včera večer
pro dnešní den přichystal.

Po obědě brodime se opět močálem
nestejné hloubky. Každou chvíli za
vadí někdo z nás nohou o kmen nebo
kořen pod povrchem ukrytý a padne
do bahna. Je to nejen nedobrovolná,
ale išpinav'á koupel. Mimo to zatem
ňuje se pomalu skrovné beztoho svět
lo denní a vítr pohybuje vrcholky stro
mů. Blíží se bouře, z dáli hučí hrom.
Než bys napočítal padesát, je tu.

Blesky se křižují a' les jako by stál
v plamenech. Nastává děsné hromo
bití, úder blesku následuje za úderem,
až se půda pod námi otřásá. Dosta
vuje se liják, jako by nebeská stavidla
dokořán se otevřela a nebe všecko ži—
voucí na zemi chtělo zničiti. A my u
bozí, maličcí tvorové uprostřed pra—
lesa! Voda nahoře, voda dole, tak bro
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Anna Maria:

díme se pomalu a důvěřujíce v ochra—
nu Boží, kupředu. Na štěstí bouře
brzy přechází, po dvaceti minutách už
se jasní. Slunce lemuje mokré stromy

stříbrným leskem. Přiroda oživuje,
ptáci už zase zpívají & opice dovádějí.
Také my nabýváme dřívější čilosti,
ale jsme všeci promoklí a tetelíme se
zimou. Proto rychle vpřed, abychom
se co nejdříve dostali z močálu!

S oné strany, kam se ubíráme, do
chází našeho _sluchu zřetelné hlasy.
Nasloucháme. Brzy slyšíme, jak kdosi
praví: „P. Josefovi musíme naproti,
přijde tímto leseml“ Jsou to našiSpolu
bratří, jižto nás očekávají. Ještě
několik okamžiků a už si podáváme
ruce. Měli o nás strach, že minulé prá
vě hrozné bouře bez úrazu nepřečká
me. Zato, jak jejich, tak i naše radost
je nyní tím větší., Když-jsme se oči
stili, že jsme zase vypadali jako lidé,
pospíšili jsme do domácí kaple, aby
chom Bohu a sv. andělu strážnému
vzdali povinné díky za mocnou ochra—
nu na cestě . . .

UHROBU.
Rozmilý tatiček
ve hrobě leží,
roste již přes rok zde
travička svěží.

Nad jeho hlavou zde
černý kříž stojí,
ten bolest duše mé
i srdce zhojí.

Zde často v modlitbách
skláním svou hlavu,
prosím, by po smrti
věčnou měl slávu.

By blaze v nebi žil
po těžkém žiti,
pokoj a věčný mír
at' mu tam svítí.

By prosil u Boha
za mne tam taky,
by duše má vzlétla
tam nad oblaky.

Ku trůnu věčného
Otce a Boha,
kde duši mé vzejde
blaženost mnohá.



Jarolím St. Pavlík:

PÍSEN o SVA TÉ HED VICE.
Na vévodském trůně Slezska
sedí s mužem kněžna hezká;
je to svatá Hedvika.
Dobrá matka svému lidu,
umirňuje každou bídu:
láska její veliká.

Ku modlitbě časně vstává,
děti zbožně vychovává,
Bohu slouží horlivě;
Krista v srdci často hostí,
na ni, jak se přísně postí,
každý hledí v údivě.

Neváží si drahokamů,

na mši bývá každý den.
Její poklad kříž je svatý
a Pán Ježíš na něm spjatý,
tomu líbit chce se jen.

Porodivši šest již dětí,
lože svoje nyní světí
slibem zdrželivosti.
Dvacet osm let tak žije,
z dobrých skutků věnec vijc
pro nebeské radosti.

ulmmnuumi

Za Světa se kajíc hříchy,
nechá stavět klášter tichý

zasvěcené pro panny;
v tomto ráji je teď bytem
její těchou, jejím štítem
Ježíš ukřižovaný.

Svatou smrtí posléz zmírá,
v smrti zástup světců zírá,
duše Spěje v nebes říš;
z jaké slávy tam se. těší,
jak ji Poláci 1 eši
v úctě mají, lehko zvíš.

Ten, jenž mnohé divy činí,
též i naši vévodkyni
v taký způsob oslavil;
tu, jež měla lásku žhoucí
k Spasiteli, Všemohoucí
za vzor matkám postavil.

Hedviko, tý svatá—žene,
naše chlouba, tvoje jméno
budiž námi velebenol
Strážkyní bud' naší vlasti,
pros, at' po vší zemské strasti
přijdemnebes do oblasti.
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Různé zprávy.
Katolická charita. Jednou z nejdů

ležitějších složek kulturního života ka
tolicismu jest charita ——účinná, milo
srdná křesťanská láska k chudým a tr
pícím. Katolická církev, vědoma toho,
že tuto lásku a sociálně-zdravotní péči
nelze, zvláště za stávajících poměrů,
konati nahodile a neorganisovaně, za
ložila svými pracovníky Charity svě
tové Ústředí milosrdné lásky: Svě
tový Svaz charity. Jeho sídlem je Švý
carsko. Světový Svaz charity má v ří
ších a zemích své odbočky: Říšské
(Zemské) Svazy, v nichž jsou sdruženy
diecésní Svazy charity. V naší repu
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blice sešli se 15. května 't. r. zástup
cové všech diecésních Svazů a dohodli
se, že bude utvořeno Říšské ústředí
Svazů charity v RČS. Na Moravě začal
organisovati charitu na moderních zá
kladnách podle vzoru katolíků v zá
zemí P. Ludvík B ] áh a, řeholní ka
novník řádu Praemonstrátů strahov
ských, v roce 1922. Založil časopis
„Za láskou“ (redakce a administrace
Brno, Biskupská 7, roční předplatné
na 12 čísel Kč 7.20). Tento měsíčník
vytváří se za ústřední věstník v Ceske
slovensku. Za pět let vzrostla organi
sace charity na Moravě do velkých a
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stále nadějnějších rozpětí. Svaz cha
rity V Olomouci má tyto čelné funkci
onáře: Protektorem jest arcibiskup
olomoucký dr. Prečan, předsedou svě
tící biskup Stavěl, pokladníkem senátor
Pavelka, sekretářem Stanislav Šimí
ček. Protektorem Svazu charity VBrně
jest brněnský biskup dr. Kupka, před
sedou sídelní kanovník Tenora, po
kladníkem vrchní tajemník Všetečka,
ředitelem P. Leander Brejcha, kněz
řádu sv. Františka. Ze skromných
prostředků, které si musí Svazy obsa—
rávati sbírkami, almužnami & dary
šlechetných dobrodinců, udělovány:
a) Vyživovací podpory na chovance
v ústavech. Celkem vydržováno 35
dětí a vydáno za rok 1927 v Olomouci
2520 Kč, v Brně 16.190 Kč. I)) Jiných
vyživovacich podpor udělil Svaz cha
rity v Olomouci v ceně 5528.79 Kč,
Svaz charity v Brně m'a zařízenu sa
mostatnou akci chudinskou pro Velké
Brno, kdež podporováno 4183 osob a
vydáno pro ně na peněžitých příspěv—
cích, viktuáliích a šatech a obuvi cel
kem 47.716.60 Kč. Dále podporovány
katolické dobročinné ústavy. Z pod
zimních sbírek, které Svazy pořádají
po katolických farnostech, rozdáno v
Olomouci 8.807 kg viktuálií. Oceněno
Kč 1056840. V Brně: 38.568 kg. 20
tisic 395 Kč. Svaz charity v.Olomouci
vydržuje sirotčinec „Carolinum“ V Lu
kově, pro nějž vydal,za rok 1927 29
tisíc 016.21. Kč, & Utulnu pro těžce
zmrzačelé hochy V Tršicích, pro kte
rouž vydal 54.911._24Kč. Svaz charity
V Brně vydržuje Letní ozdravovnu v
Dalečíně pro ženy a dívky z Vel. Brna.
Roku 1927 zotavilo se tam celkem 41
nemajetných žen a dívek většinou z
Vel. Brna. Svaz charity vydal pro ně
5723.80 Kč. Tovje činnost ústředí Sva
zu. Jak je teprve úžasnou činnost ka
tolických farnosti a katolických spol
ků! Ze statistických údajů jsmezjistili,
že'za rok 1927 vydáno pro chudé &tr
pící V arcidiecési olomucké 810.49904
Kč, v diecési brněnské 356.004.1O Kč.
Tyto sumy jsou ještě neúplné, poně
vadž ze všech farností Výkazy nedošly.
Sociálně-zdravotních katol. ústavů,

církevních i soukromých katol. oso
bám patřících jest na Moravě a ve Slez

sku 120. Roku 1927 působilo V nich
658 členů a členek katol. řeholí. Opa
trováno a oše'třováno22.506 dětí a chu
dých i trpících. Celkem vydáno bylo
9,085.860.68 Kč. Za 10 let republiky
ošetřeno 226.464 sociálně slabých &
vydáno 73,679.609.30 Kč.

Katolická charita na Moravě vydala
celkem za r. 1927 11,217.535.86 Kč.
Jak bylo zjištěno pro statistiku na vý
stavu soudobé kultury, vydala charita
na Slovensku za r. 1927 19,145.711 Kč,
V Čechách: 29,636.754 Kč. Němečtí
katolíci, kteří mají své německé ústa
vy a spolky sdruženy v Německém říš.
Svazu charity, udáVaji 5,000.000 Kč.
Celkem tedy vydala katolická charita
„ čs. za rok 1927 05,000 000 Kč.

Kterak Emaasy V Praze přišly
o svou obrazárna. Když r. 1782 zrušil
emauské opatství nonechavý císař
Josef II., učinil zároveň opatření, aby
počet jeho benediktinských řeholníků
byl co nejvíce) omezen. Proto bylo
plno radosti, když r. 1871 bylo ko
nečně emausským benediktinům opět
dovoleno voliti si opata. Stal se jím
dosavadní převor P. Prokop Škoda,
který velice se staral o rozkvět kláš
tera, pilně shromažďuje vědecké kni
hy a hlavně obrazy, jichž klášter čítal
ve své obrazárně na 600. Bohužel již
r. 1822 potkala tento klášter těžká
rána. Vyhořela jeho ves i s klášterním
hospodářstvím v Sukdole, čímž řehol
níci utrpěli velkou škodu. Aby mohli
pomoci svým poddaným a svá hospo
dářská stavení znovu zříditi, ucházeli

.se o pomoc země i státu, ale neobdrželi
ani groše. V té tísni byli nuceni zbaviti
se své překrásné obrazárny, již zprvu
nabízeli ke koupi české šlechtě. Ale
nepochodili a tak nebylo jiné pomoci
než většinu obrazů prodati drážďan
ské galerii. Když tato je koupila, byla
to jistě díla mistrovská, o něž jsme
takto přišli. Žel, že to nebylo ani po
prvé, ani naposledy.

Praha dostane mešita. Pražští mo
hamedáni (tatarská emigrace, turecká
kolonie atd.) rozhodli se postaviti si
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v Praze vlastní chrám (mešitu), která
má býti jednou z nejzajímavějších
staveb v Praze. Tato stavba vyžádá
si nákladu 7—8 milionů Kč. Tento
obnos byl z větší části darován moha
medány z Indie. Pražská obec byla již
požádána o b e z p 1a t n ý pozemek.
_—Amyslíme, že jej dostanou. Jsou to
přece mohamedáni! Katolíkům však
nechtěla socialistická Většina na praž
ské radnici pozemek na nový kostel
na Král.Vinohradech a n i p r o d a t!
'Inu šlo zase o katolíky!

Papež Pius XI. o apoštolátu mod-'
litby. Sv. Otec přijal v červnu t. r.
deputaci, „Apoštolátu modlitby“, ve
denou P.- Al. Masellou T. J. Deputace
odevzdala sv. Otci „Thesaurus spiri
tualis“ („Duchovní poklad“), album,
ve kterém je zaznamenáno781, 657.845
modliteb, mší, sv. přijímání a dobrých
skutků, které dle měsíčních intencí sv.
Otce v roce 1927 byly vykonány. Pro
zvláštní úmysly sv. Otce bylo dle sta
tistiky obětováno 93,451014 duchov
ních skutků Vřele děkoval sv Otec
za takový duchovní poklad, který jej,
zástupce Kristova, velmi potěšil. —
„Apoštolát modlitby“ pravil sv. Otec,
„je apoštolát nejmocnější, a chvála
Pánu Bohu, nejsnazší. Může býti na
zván pravzorem všech apoštolátů. Kdo
by se nemohl modliti? Všecko může
býti modlitbou: myšlenka, projev
lásky,'už pouhá vůle modliti se. Při
takovém díle stává se modlitba apoš
tolátem, výborným, účinným a skvele
organisovaným apoštolátem. Kolik
úspěchu v duchovním světě, v misiich,
v boji dobra se zlem musí býti “připsáno
mezi zásluhy. Apoštolátu modlitby“?
Sv. Otec vybízí důtklivě, aby se vsak
nezůstalo při pouhé modlitbě, nýbrž
aby modlitba spojena byla s apošto
látem dobrého skutku, dobrého pří
kladu, dobrého křesťanského života,
nejen však skrytého, o němž nikdo
neví, ale takového, jenž se projevuje
oděvem, chováním, hovory ——zkrátka
takového křesťanského života, který
sám sebou je odpovědí na všechny
pochybnosti. U nás máme Apoštolát sv.
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Cyrila a Metoděje. Je to
také vlastně apoštolát modlitby a
vedle toho apoštolát dobrého skutku
(almužny). Do rámce jeho však je
možno vsunouti a se zdarem prováděti
všechny druhy křesťanského apošto
látu. Je tudíž záhodno, abychom se
všichni Apoštolátu sv. Cyrila a Meto
děje ujali a šířili jej,doporučovali a
organisovali, poněvadž je to skutečně
apoštolát nejlehčí, nejsnadnější &může
na druhé straně Slovanstvu tolik mi
lostí a požehnání přinésti. Buďme
poslušni přání sv. Otce a' hlásejme
všude svaté dílo Apoštolátu sv. Cyrila
a Metoděje.!

Zajímavá vzpomínka na neohrožené
ho kavalira. Letos jest tomu právě
třicet let, co stala se zajímavá věc,
kterou dlouho se obíraly všecky evrop
ské listy: Baron'Erhard v Důsseldorlu
na Rýně byl kterýmsi potřeštěncem
vyzván na souboj. Jako pravověrný
katolík nemohl ovšem vyzvání přijati
a je odmítl. Proto byl z německého
vojska vyloučen a zbaven své důstoj
nické h,odnosti což také císař Vilém
potvrdil, povoliv milostivě, že baron
smí dále nositi železný kříž který
dostal za svou udatnost r. 1870. Ale
baron Erhard tuto milost nepřijal, ale
psal císaři: „Vracím tot-ovyznamenání,
třeba že v tolikerých bitvách statečně
jsem se bil s nepřítelem a neschovával
jsem se někde vzadu za prostými vo
jaky jako to velcí páni činívaji. Když
hned na to baronovi Erhardovi bylo
oznámeno, aby očekával ve svém pa
láci vojenského majora, který si přijde
pro jeho vojenské dokumenty, znovu
odepsal: „Poněvadž jsem ve svém
domě pánem já, a ne někdo jiný, určují
já hodiny návštev a ne osoba druhá.
Ostatně někoho posilat pro mé vo
jenské dokumenty, jest zbytečno, ——
spálil jsem je už dávno.“ ——Císař Vi
lém měl z toho případu velikou ostudu,
a baron, který jen proto odmítl souboj,
že se řídil příkazem své církve, byl
všeobecně eslavován jako hrdina.

Vzrůst počtu katolíků (» E.vropě
Úřední „Catholic Direktory“ pro An
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glii a Wales udává, že během minu
lého roku vzrost počet kalíků v Evro
pě o 9,576.615. Roku 1925 bylo tu
katolíků 185265194, 1926 pak 194 mi
lionů 841.809. Všech katolíků na světě
podle zmíněné knihy jest 334564791,
více o 'l.0,336.383 než roku minulého.
V zemích, kde se mluví anglicky, je
katolíků“ 43 miliony 910.765, z čehož
připadá na Ameriku 28,621.105, na
britské království pak 15289560. Sta
tistiky pro Anglii a Wales ukazují pří
růstek kněží, kostelů, kaplí, středních
i elementárních škol, obyvatelstva,
sňatků, křtů i konversí. Konvertitů
bylo tu v posledním roce 11.948, z toho
ve čtyřech diesésích nad tisíc, a jen v

jedne pod 250.
Eucharistický kongres v Sydney.

Jako přípravou k eucharistickému kon
gresu vSydney byla dne 2. září vy
svěcena nová katedrála v Sydney,
jedna z nejkrásnějších gotických sta
veb světa. Katedrála se zove marián
skou. Stavba stála 5 milionů franků.
Kázání při svěcení měl arcibiskup ze
San Franciska. Pro kongres samotný
zřižena radiofonická služba pro Ame
riku a Evropu.

Rozmach svobodného zednářstoa a
sociální demokracie. V Německu po
dle poslední statistiky je 638 lóži
s 83.031 členy. Velkolóže Tří sfér
universa má 177 odboček se 26.689
členy. Dle „Revue Internacionále des
Soeietes Secrét'es“ dělá
velké pokroky v Kanadě. Na 70. kon
gresu velkolóže Royal Arch bylo kon
statováno, že jí patři 26.000 členů.
Lóže .Velkokapitál má 5 velkých ju
risdikcí v Quebecku a jiných městech.
Rád Molay doznal velkého rozšíření
ve Spojených státech a v Kanadě.
Má 1700 odboček s 300 tisíci členy od
16——21let. Na 100.000 mladých lidí
překročivších stáří 21 let bylo při—
jato do lóží. Lóže se tedy omlazují.
V Anglii vstoupil do lóže Novy
Lodge princ Jiří. Jeho bratr, valeský
princ, provinciální velmistr lóže Sur
rey a vévoda z Jorku, velmistr v Mid
dlesex byli jeho kmotry. V Evropě
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začíná se přátelit veřejně s lóžemi so
ciální demokracie. Je tomu tak ale
spoň u sociální demokracie ve Švý
carsku.

Jcptišky na americké universitě. Na
universitě Marquette v Milwaukee dalo
se pro letní semestr zapsati 756 po
sluchačů &posluchaěek, mezi nimi 277
jeptišek z 25 různých\ kongregací;
Pak prý jsou katolíci tmáři.

Kláštery (»Dalmacii. Příznačné jest
množství klášterů v Dalmácii. Ve
Splitu jest jich 15—16 mužských a 9
ženských. Ale uplatňují se všecky
dobře. Ženské kláštery mají sirotčince,
školy. nemocnice. Kostelů a veřejných
kaplí jest ve Splitu na 40, což jest na
město 0 32.700 obyvatelích počet
úctyhodný. Ve všech se denně slouží
mše sv. V květnu konají se májové
nobožnosti s kázáním v 17 kostelích.
Ovšem jsou všecky ty kostely malé.
V Trogiru, městě nedaleko Splitu,
jest 21 kostelů a město čítá 2600 oby
vatel. Některé kostely jsou ve stavu
Zuboženém, jiné opuštěny. Jsou to
zbytky slavných dob rozkvětu, které
se nikdy nevrátí . . .

Všude jako u nás. Ve Vídni loni
1927 vystouplo z církve 31.709 osob,
z nich mužů 16.357, žen 15.352. Z nich
zůstalo bez vyznání 28.252. Tedy
skoro 87%.

Bili a barevní. Albert Sarraut, bý
valý generální guvernér francouzské
Indočíny a vynikající francouzský ko
loniální expert, nynější ministr vnitra
v kabinetě Poincaréově, napsal těchto
dnů do několika listů článek o nebez
pečí budoucí srážky barevné a bílé
rasy. Poukazuje na události na Dál
ném Východě a zejména na problém
Tichého oceánu. Veškeré obyvatelstvo
světa činí okrouhle 1.750,000.770 duší.
Z toho poětu jse-t 550 milionů bílých
a z těch 450,000000 jest soustředěno
v Evropě. Naproti tomu barevná rasa
vykazuje číslici dvojnásobnou, 1200
milionů; 550 mil. representuje žluté
plémě, 450,000000 plémě hnědé a
150 mil. černochy a Indiány. Tedy
více než dvě třetiny světa jsou zalid



něny barevnými národy, jež Evropané
ovládli a jejichž rychle vzrůstající
masy probouzejí se nyní pod vlivem
sebourčovacích myšlenek.- Prestiž Ev
ropy se zmenšila výsledkem války
rusko-japonské a válkou světovou.
Jak mohla asi na Eerpu nazírati za
světové války Asie, na tu Evropu,
která neustále hlásala, že přináší do
Asie kulturu a civilisaci? Brzo byly
barevné rasy však vtaženy do své
tové války jednak jako žoldnéři, jed
nak však jako přátelé válčících, tedy
jako spolurozhodčí mezi těmi bílými
lidmi, jejichž převaha se jim dříve
neustále hlásala. Podrobení žádalipo
měr vasalský, vasalové žádajísamo
statnost.- ——Čelná zahraniční revue
„Weltbůhne“, z níž čerpáme tato
fakta, táže se teskně: „Stojíme my
Evropané opravdu zase po pěti stech
letech před vpádem nové mongolské
útočné záplavy, my Evropané, kteří
jsme ponořeni do rozjímání o export
ních statistikách, o valutních kursech
o politických odznacích a o černoš
ských tancíchP“ — Řím cítí odpověd
nost za kulturu, kterou vybudoval tím,
že navázal na dědictví antiky, zu
šlechtiv je křesťanským duchem. Rus
ko jest jedinou evropskou velmocí,
jež svoje kulturní dílo nevybudovala
na římském světě. Je třeba nalézti
cestu do tohoto východního světa,
neboť jde nejenom o budoucnost ev
ropské kultury, ale především o zá
chranu milionů duší.

Vyhnali slepého faráře z fary. (Obrá
zek z Francie,) Obecní úřad v La
Neuve-Lyre dal na podnět zednářský
svému starému slepému faráři abbé
Thuillierovi, jenž v témže místě dva
cet sedm let úřad zastával, výpověď
z farní budovy na sobotu 28. čer
vence t. r. o půl 7. hod. ranní, ačkoliv
většina obyvatelstva písemnou žádostí
projevila, že s postupem tím nesou
hlasí. V jmenovaný den ráno byl farář
vyzván, aby faru opustil. Dovolávaje
se svého práva a pokynů svého bis
kupa, farář odepřel poslechnouti. Tu
žačali obecní zřízenci vynášeti náby

tek na ulici. Pak chopili dva četníci
faráře jako sprostého zločince a vy
vlekli ho ven. Aby tomuto trapnému
řádění učinil konec, přečetl výpo
mocný kněz abbé Boussel před shro
mážděnou obcí následující prohlášení:
„Odejdeme, protože jsme násilím při
nuceni. Jakožto zástupce osleplého
faráře, ustanovený církevní vrchností,
mám povinnost ohraditi se proti to
muto vypuzení, které se děje proti
vůli většiny "obyvatelstva farnosti,
proti náboženským zájmům obyvatel,
proti spravedlnosti a slušnosti. Mým
právem jest, abych znovu prohlásil,
že fary nejsou nemovitostmi jako jiné
nemovitosti, že faráři na farách ne
jsou nájemníky jako jiní nájemníci a
že obce vzhledem k farám nejsou do
mácími pány jako jsou jiní domácí
páni.“ Odešli do kostela, kde shro
mážděným věřícím bylo přečteno roz
hodnutí biskupovo, jímž se zastavují
služby Boží v této farnosti.

Rozmach katolických řádů. Na prv
ním místě co do počtu členů jsou j e
s u i t e. Začátkem roku 1927 dosáhl
počet. jejich členstva 20.107 (0 43
více než roku 1926). Ze .6 asistencí
čítá italská_1679 členů, něrr.ccká k níž
patří i Rakousko, Mzďarsko, Čecho
slovensko, Jugoslavie, Polsko a Ilo
landsko 3822 členů, francouzská 2866,
španělská s jižní Amerikou 4838, anglic
ká 3337, americká 3565; z toho je
kněží 9417, scholastiků 6267 a 4423
bratří. Řád jest tak silný jako kdysi
v době prvního svého rozmachu před
rokem 1773. V misiích působí 1463
kněží, 362 scholastiků &480 bratří. -—
Řád františkánskýmělv'lti
síci 863 domech 18739 členů. Ve svých
seminářích má řád 6186 chovanců. __,
Redemptoristé majív 21 pro
vinciích a 310 domech 2829 kněží,
644 kleriků, 219 noviců, bratří 11473
a bratří noviců 97. Celkem 5262 členů.
Nejsilněji jsou zastoupeni v Balti
more, Belgii, Španělsku, v západním.
Německu a v Australii.

Nová budova pro Collegium Ethio
picum, založené Benedikt-em XV., bude
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postavena na podnět Pia XI. za vati
kánským seminářem chlapeckým a
basilikou svatého Petra a Pavla. Zá
kladní kámen k nové koleji byl po
ložen 31. května 1928.

V Lisieux, městu sv. Terezie od Jc
žíška, kam v posledních letech při
putovalo přes 1 a půl milionu osob
k jejímu hrobu, má býti v románsko
hyzantském slohu postavena basilika,
na niž kanadští katolíci již věnovali
7 milionů zlatých franků. To věnují
z úcty k té, jež se pokorně zvala mí
čem Ježíškovým.

Dílo šíření víry mělo v roce 1927 pří
jmů 46,380000 lir, 0 11.80% více než
vloni; z toho nejvíce věnovala Ame
rika 22 mil., Italie 5 mil., Francie 5 mil.,
1Německo 2 a půl mil., Kanada přes
2 mil., pak následuje Nizozemsko,
Španělsko, Argentina, Irsko, Belgie,
Anglie atd. Podobné pěkné výsledky
oběti oznámil Sv. Otci gen. ředitel
spolku „Dětství Ježíšova“, jehož pří
jmy k prospěchu misií v roce 1927 či
nily skoro 24 milionů franků.

Katolíci ()Bulharsku. Dle „Nouvel
les Religieuses“ (15. dubna 1928) mezi
:")mil. obyvateli je v B ul h a r s k u
62.000 katolíků, z nich 14.000 náleží
obřadu slovanskému, ostatní jsou
latinského ritu. Katolíci slovanského
sjednoc. obřadu bydlí většinou v kra
jině Jamboli, jsou pozůstatky unie
bulharské církve s Římem roku 1860
a 1862. Latinš'tí katolíci bulharští jsou
zbytky Bogomilů, bulharských Albi
genců. Udrželi si svou víru proti úto
kům řeckého duchovenstva a zůstali
do 16. století svému rozkolu věrni,
kdy se jich ujali bosenští františkáni
a v lůno církve vrátili. Zajímavo jest,
že pod. svým prelátem Petrem Part
chevicem v 17. století zorganisovali
odboj proti Turkům, který se však
nezdařil. Většina odstěhovala se pak
do Banátu & do okolí Bukurešti, kde
svůj dialekt a mravy si udržela. Ka
tolíci mají biskupy v Rusčuku a Sofii
— Philippoli. Klerus mimo 4 kněží

bulharských světských je většinou
z řádu pasionistů holandských. S10

vanští katolíci mají vlastního biskupa
v Sofii. Seminářů není. .

Kapucíni. V letošním svém jubilej
nímroeeřád kapucínský čítá
dle nejnovější statistiky 63 provincií
s 513 kláštery a 395 hOSpÍCÍ. Kněží
je 4494, kleriků 1772, laiků 2931;
třetí řád čítá v 9010 řeholních obcích
1,141.450 členů.

Katolická universita ve Freiburgu
ve 1výcarsku čítá dle letního seznamu
letošního posluchačů: bohoslovců 244,
právníků 255, filosofů 122, matemat.
přírod. 121, Švýcarů je 394, cizinců
248. Čechoslováci jsou zapsáni 2.

Italští důstojníci při aloisiánských
oslavách. Při “převážení ostatků —
hlavy — sv. Aloise z Říma do Man
tovy bylo viděti ve velkém průvodě
'více než 100 italských důstojníků,
mezi nimi 6 generálů italské'armády
za vedení generála Vaccariho. Po jeho
boku kráčel kníže Gonzaga, podplu
kovník, člen světcova rodu. I ministr
vnitra poslal zástupce. Světcova hlava
byla po další cestě vystavena k uctění
ve městech Chiusi, Sieně, Arezzu, Bo
loni, Janově, Turině, Miláně a jiných,

kudy aut-o s ní jelo.
Varšavský nuncius Pelegrincttí, ná

stupce kardinála Lauriho, pochází z
chudobné rodiny. Narodil se roku
1876v Camaiořev provincii Lucca. Jako
kaplan v duchovní správě složil dokto
rát filosofie & diplomatiky, později i
z církevního práva. Brzy povolán byl
za profesora v Lucce, oddal se studiu
řečí: franštiny, angličtiny, jakož i něm—
činy; k vůli dalšímu zdokonalení vrhl
se i na jazyky východní a zná chor
vatsky, polsky i rusky, takže jeho
poslání veVaršavě je vlastně přípra—
vou pro další práce nunciovy ve vý
chodních otázkách. Za války musel
sloužit a byl censorem depisů slovan
ských zajatců. Diplomatickou kariéru
začal vlastně roku 1918 se sv. Otcem
samotným, nebot' jej doprovázel na
cestách Polskem, když tam byl poslán
Benediktem XV. jako apoštolský vi
sitátor. Když byla ve Varšavě zřízena
nunciatura, tu msgr. Pelegrinetti byl
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jmenován auditorem. Když byl nun
cius msgr. Batti v roce 1920 z Var
šavy odvolán, Pelegrinetti vedl nun
ciaturu dále, až byl roku 192-1v květnu
jmenován titulárním biskupem adan
ským. Totéž titulární biskupství měl
sv. Otec sám, než se stal arcibis
kupem v Miláně. Papež Pius XI. po
sílá Polákům vlastně svého intimního
důvěrníka, který jej do Polska uvedl.

Francouzský admirál knězem. Bý
valý francouzský admirál Malcorvstou
pil před 3 roky ve stáří 601ct k Bílým
Otcůmabýl v těchto dnech vysvěcen.
První mši svatou sloužil v Toulonu
za přítomnosti velkého počtu svých
bývalých námořníků. »

Benediktinská universita v Pekingu,
na přání sv. Otce Pia XI. zřízená, je
již otevřena, 3 to zásluhou bedendikti
nů amerických, hlavně z opatství sv.
Vincence, kteří vzali úkol na sebe, po
starati se o profesory a o finance. Sa
motné kláštery přispěly částkou sto
tisíc dolarů. Americký mecenáš Th.
Mac Manus věnoval dalších sto tisíc
dolarů, jiný neznámý dobrodinec tutéž
sumu. Mimo to z Ameriky je zajištěn
roční příspěvek 20.000 dolarů. Též
knihovna je již z velké části zřízena.
Pro laickou vědu je získána řada katol.
profesorů laiků.

Prvni loď se stálým svatostánkem.
Parník „Saturnia“, jenž má stálého
lodního kaplana, jest první lodí, která
dostala povolení ve své kapli stále
přechovávati Sanctissimum. Uložení

' Velebné Svátosti do svatostánku dálo
se v Terstu po slavném průvodu na
palubě lodní.

Horni Amergava stavi nové divadlo
pro svoje pašiové hry. Světoznámá
Pašijové hry v Horní Amergavě budou
sice znovu zahájeny až za dva roky
(1930), avšak již nyní koná k nim celé
město horlivé a rozsáhlé přípravy.
Městská rada dala asfaltovati všechny
ulice a hlavní zřetel jest věnován vý
stavbě nového divadla, v němž pa
šijové hry budou konány. Původně
se jednalo — již od roku 1910 _—0 po
stavení pouze divadla dřevěného,oproti

dosavadnímu zvětšeného. Rozhod—
nuto však bylo vystavěti divadlo zcela
nové. Bude to vlastně opět divadlo
v přírodě, avšak pod ním budou v_v
klenutý rozsáhlé prostory, rckvisi
tárny. Příslušné dekorace budou vy
tahovány z podzemí na jeviště. Do
roku 1930 bude nové divadlo hotovo.
Bude majetkem obecním a jeho hle
diště bude pomocí železné konstrukce
zvětšeno oproti dosavadnímu o 4200
sedadel. Místa k stání úplně zmizí a
nad celým hledištěm bude zřízena
skleněná střecha. Zkoušky na nové
pašijové hry začnou již letos na pod
zim. Až dosud bylo již vybráno na
1150 účinkujících. Znovuzřízení di
vadla bude státi celkem 700.000 marek.

Sovětská vláda uzavírá kostely a.
synagogy. Sovětská vláda schválila na
řízení,kterým známý chrám Alexandra
Něvského v Moskvě“ bude změněn
v biograf. Také ukrajinské sověty
vystupují proti kostelům. Tak se ozna
muje z Charkova, že ústřední výkonný
výbor ukrajinský nařídil, aby v kraji
kijevském a nikolajevském bylo zru
šeno celkem 10 modliteben různých
vyznání, dále několik kostelů, klá
šterů a synagog. V těchto budovách
budou rovněž většinou l_zřízeny bio
grafy.

K 1400 výročí sv. Benedikta. Za
předsednictví ministra vyučování Fe
dele & účasti kard. Maffi utvořilo se
v Římě národní komité, které má ko
nati přípravy k náležitému oslavení
1400 výročí sv. Benedikta a jeho řádu.
Také řada vlivných fašistických osob
nosti obrátila se s prosbou na církevní
autoritu, aby v den oslavy sv. Bene—
dikta v jeho klášteře Monte _Casino
byl tento světec prohlášen za patrona
fašistických organisaci. Pochybujeme,
že sv. Otec této prosbě tak jednoduše
vyhoví

Velké privilegium. Biskup francouz
ské diecese v Perpignan oznámil svému
kněžstvu, že sv. Otec Pius XI., vzhle
dem k velkému nedostatku kněžstva
na venkově těm kněžím, kteří obsta
rávají duchovní správu v několika
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od sebe odlehlých farnostech a v ne
děli 3 mše sv. mají sloužiti, vzhledem
k tomu, aby na zdraví příliš netrpěli,
dovolil, aby mezi 2. a 3. mší sv. mohli
něco píti, a jestli od 2. k 3. chrá
mu je cesta obtížná, malé posílení (ale
nikoli jídla) mohli přijati. Biskup oče
kává, že věřící dovedou tuto mimo
řádnou laskavost sv. Otce náležitě
oceniti a tím horlivěji svým nábožen
ským povinnostem vždy dostojí.

Dílo světové katolické charity. V rám
ci mezinárodní péče o blaho člověka
zaujímá nejpřednější místo kato
lic k á 0 h a r i t a. Podle pečlivé
statistiky, v poslední době sestavené,
vydržuje světová katolická charita:
15.700 ú s t a v ů, pečujících o zdraví
lidské, s 752.000 lůžky a 135 ošetřo
vateli nebo ošetřovatelkami; 13.400
ú s t a v ů vychovatelských s 668 ti
síci 600 lůžky a 70.600 vychovateli.
96.300 útulků, jeslí atd., které denně
navštěvuje 2,389.600 osob. 140.000
poraden, kanceláří nerjůznějšího dru
hu atd. Dohromady 265.400 institucí“
s 1,420.000 lůžky. V katolické charitě
je činno z povolání 502.700 sil, z toho
350.700 klášterních sester a 32.000
řádových bratří. Katolíků, křeří se
zúčastňují charitativní práce dobro
volně, z lásky a milosrdenství, bylo
napočítáno 6,650.000. Kdybychom
chtěli veškeru blahodárnou činnost
katolické charity vyjádřiti peněžními
obnosy, k jakým závratným sumám
bychom došli! Počítejme, že udržování
jednoho lůžka stojí ročně pouze 2400
Kč.Vyjde vám závratná cifra 3 miliard
4-08milionů Kč. Ale tento obnos byste
mohli směle zdvojnásobiti. Takže svě

. tová charita obětuje ke zmírnění bídylidskéročně skoro 7 miliard
Kč. To jsou povětšině samé milodary,
velmi často groše vdoviny. . . Kolik
zásluh před Bohem shromažďují si
ti, kdož v katolické charitě nezištně,
nesobecky, anonymně pracují, ví pouze
Vševědoucíl

Jovita Fuentcs z. astrooů filipín
ských je operní pěvkyní císařské opery
v Tokiu.. Zná ji téměř celý svět. Okouz

lila jej svým zpěvem _atalentem, který
proměnil hrdlo její v sídlo slavíků.
Zpívala v Praze, před tím ve Španě
lích, Italii, Německu ——no a kde
chcete. Všude ji znají, tu malinkou
postavičku drobnou (měří 1 m 35 cm
výšky, váží přes 40 kg), kterou Bůh
obdařil neskonalými dary umění. Hraje
.celým tělem i očima. Nenajdete tolik
něhy v lidských očích, jako v očích
této dívky z exotické země japonské.
Malá Japonka okouzlila věru svět
všude, kam přišla. Je nejen převýbor
nou zpěvačkou, ale i skvělou herečkou
&výtečnou pianistkou. Její garderoba
skládající se z japonských kimon, má
cenu nejméně 10.000 dolarů. Malá
Fuentes, miláček uměleckého světa,
je přísnou katoličkou. Na
nočním stolku jejího bytu v hotelu
Šroubek v Praze ležela modlitební
knížka a v rámečku Matka Boží. Ta
ji chrání, vede, učí . .. Malá Fuentes
nikdy nevkročí na podium divadelní
neb koncertní, aby zbožně nepozna
menala se křížem, a aby střelnou mod
litbičkou nezalétla tam v nadhvězdnou
výši. V Praze dobyla ohromného ví
tězství. Po koncertě byli by ji samou
láskou na koncertním podiu umačkali.

Dražší nad poklady. Bohatý Ame
ričan L. W. Minford, cukrovník, za
nechal po sobě na 2 miliony s určením,
aby se tato suma rozdělila stejně mezi
jeho děti s předpokladem, že žádné
z nich nevstoupí do nějaké řehole.
Přes to vstoupila jedna z jeho dcer
Grace Minfordová do kláštera domini
kánek a-pohrdla, přes celý rok trvající
přemlouvání se strany příbuzných,
500.000 dolary.

Katolícíloe Švédsku. V zemi, dříve
úplně katolické, je dnes katolíků
hrstka; z celkového počtu obyvatel,
skoro 6 mil., pouze 3424. Katolických
misijních stanic je celkem 8, škol 5,
kněží 16. Tři nové kostely se právě
staví a sice v Oerebro k poctě sv.
Eskila, prvního bisk. v Straengnaes,
v Helsingbornu k poctě sv. Klementa
& Norrkóppingu k poctě sv. Brigity.
Obrození katolicismu postupuje i zde
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přes 'veškerá omezování náboženské
svobody.

Pius XI. o významu tisku. Papež
Pius XI. přijal před několika dny na1000 členů límského odboru katolické
mládeže italské. Při té příležitosti
zmínil se papež o významu tisku a
pravil: „Tisk jest za našich dnů jed
nou z nejmocnějších sil, poněvadž
může býti nejosudněj'ší i nejdobroděj
nější mocí života světa, ba církve
samé. Dobře proto činíte, že v té věci
snažíte se prospěti. Nikdy nevykonáte
dosti .pro rozšíření katolického tisku.

že dobrý tisk rozšiřujete, již tím ke
náte dílo svaté. Až dospějete v muže,
budete moci konati více, snad z lásky
k našemu Spasiteli se můžete státi i
'přispívateli katolického tisku.“

Poděkování.

Z P 0 l n e. S pokornou vděčností
plním svůj slib a vzdávám dětinné
nejvroucnější a tisíeeré díky Božskému
Srdci Páně, Panně Marii Svatohorské,
sv. Josefu a sv. Antonínu Paduán
skému za vyslyšení a uzdravení z těžké

_ nemoci nohou a prosím o další pomoc.
Kdybyste však neučinili nie více, než C.*

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

na zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti
oltářní po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě
celý dnešní den, ani sebe _menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem
nejsv. Srdce blahoslavené & neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a my
šlenky, všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní
jednou za den, Lev VIII. S. Congr. Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda
brn. 1886 č. 11).

Obzvláště Ti je obětuji za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a
za rozkvět m1avnosti, křest. záp01u a obrácení Indů
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. 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. Josefe, vzore & patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás ! (Od
pustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891) .

Sv. Michaeli, archanděle, sv. Cyrille & Methode, orodujte za nás a za
všecky národy slovanské, aby v jednotu víry byli
shromážděni, aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř!

Hesloapoštolské:Pěstovat všude mrav-nost.
. Úmysl v prosincí1928: Aby křesťané na. východěvrátili se do

cMWemmmawmúé.
Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.

0 B S A H:

Rozkvět počestnosti a křesťanského sebezápora. (Hlavní úmysl.) — Requiem. (Báseň). —
Na misijní cestě. — Bude zima. (Báseň). — Odevzdanost do vůle Boží.- Na Vše
Svaté. (Báseň) —- Ke svátku Všech Svatych - Sv. Kateřina, mačenice Páně. (Obrázek).
Svatý Martin. (Báseňí. — Obrázky z katolických misii. — U hrobu. (Báseň). -—Píseň
a svaté Hedvice. (Báseň). — Různé zprávy. — „Odpočinutí věčně . . .' (Obrázek). —
Obětování denniho úmyslu.

Tiskem a svym nákl. vydává Občanská tiskárna, Brno. -—Za redakci odpovídá Ludvik Kučka.



ŠKOLA
B OŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ.
ROČNÍK LXII. BRNO, I. PROSINEC 1928. ČISLO 12.

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

Sjednocení církve východní s římskou.
(Hlavní úmysl.)

Jeden Pán, jedna víra, jeden křest,
praví sv. apoštol Pavel, háje jednotu
církve. Jen apoštolu Petrovi řekl Pán
Ježiš: Ty jsi Petr, t. j. skála a na té
skále vzdělám církev svou a brány
pekelné ji nepřemohou. Jen apoštolům
& jejich pravým nástupcům pravil
božský Mistr: „Kdo vás slyší-, mne
slyší.“ Jedna je církev pravou církví,
ta, kterou Ježíš Kristus založil, které
Ducha sv. seslal, které svou pomoc
přislíbil až do skonání světa. Během
času povstaly různé bludy, jimiž lidé
zaslepení odvraceli se od pravé církve.
Jedni z nich se zase vrátili, jiní ve blu
dech vytrvali. Než církev sv. neuchy
lila se nikdy od pravdy zjevené a há
jila ji proti všelikým bludům a vždy
pravda zvítězila. Nadešla však doba,
kdy se církev východní řecká, pravo
slavná, odtrhla od pravé církve římské.
Příčinou byla řevnivost města Caři
hradu proti ímu. Patriarcha caři
hradský Fotius chtěl býti papežem,
nejvyšší hlavou celé církve. Byl pak
podporován ve své snaze císaři vý
chodními &tudíž strhl s sebou ducho
venstvo a lid do rozkolu, který bohu
žel trvá dosud. Do rozkolu toho stržen
téměř celý východ: Rusko, Řecko,
Bulharsko, Srbsko. Staly se pokusy,

jak od církve římské tak od církve
východní ke sjednocení obou, ale vždy
bez vysledku. Již od let osmdesátých
předešlého století pracuje se ke sjedno
cení obou církví, ale dosud bez vý
sledku. Co je toho příčinou? Předně
Rusko bylo nepřístupno katolickým
kněžím; car byl nejvyšší hlavou ('ir
kevní. Biskupové a kněžstvo byli 0er
ky carovy vůle a nesměli míti nic
společného s katolíky a s Římem.
V Řecku je to jakási řevnivost proti
papeži, a hlavně neznalost katolického
učení a veliká nedůvěra k nám kato
líkům. Další příčinou je zastaralá ne
návist proti nám katolíkům a hlavně
proti papeži. Obyčejný lid za to ne
může, ale jeho vůdcové. Čeho je třeba
ke sblížení obou církví? Obapolného
poznání, vzájemné lásky a snášelivesti,
poučování, trpělivosti a vroucí mod
litby za sjednocení východu se západem
v jednu církev pravou, římsko-kato
lickou. Dějí se pokusy při sjezdech
unionistických na Velehradě. Sjezdy
ty pořádá Apoštolát sv. Cyrilla a Me
toda. Bývají na sjezdy pozváni duel-.ov
ní i laikové z pravoslaví i naši bisku
pové a učenci. Na sjezdech bývají před
nášeny řeči poučné z obou stran, smě
řující ku porozumění a k návratu roz
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kolníků do pravého ovčince Kristova.
Urovnává se cesta ke sblížení se obou
církví. Hlavně nyní panující sv. Otec
Pius XI. usiluje o toto sjednocení ne
jen svýmiokružními listy, ale též hmot
nou podporou hladovějíeím Rusům,
jichž tisíce zachránil od smrti hladem.

mnm
"!!muml!

Amm Maria:

Pomáhejme sv. Otci modlitbou za
sjednocení Slovanů v církvi římsko
katolické, aby všichni jedno byli a byl
jeden ovčinec a jeden pastýř. Nejsv.
Srdce Ježíšovo, smiluj se nade všemi,
kteří od církve Tvé se odloučili, aby
se zase do ní vrátili!

K MIKULÁŠ/.

Svatý dobrý Mikuláši,
vítáme tě zase k nám,
že jsi zase s nebo přišel,
mezi hříšné lidi sám;

Přinesl jsi mnoho darů,
jež nám dnes tu podávaš,
a nežli nás opustíš zas,
rukou svou nam požehnáš.

Děkujem ti za ty dary,
?. plna srdce děkujem,
hodnými a poslušnými
vždycky být ti slibujem.

A až jednou na věčnosti
budeme před Bohem stat,
chtěj se za nás. muži svatý,
chtěj se za nás přimlouvat.

By nás Pán Bůh nezavrhl, —
u Krista se přimlouvej,
a kdo lásky potřebuje,
Lomu ve světě jí dej!

mmm
'!luumw'"

Božské Dííko, předmět víry, naděje a lásky.
jarolz'm St. Pavlík.

Dlouhý zimní čas byl by velmi
nudný a pochmurný, kdybychom
byli pohany & ne křesťany. Ale tak
slavíme jako křesťané právě zimního
času celou řadu krásných“ svátků,
které se jako pěkný věnec soustře
ďují kolem Nového roku. Nejlíbez
nější, nejpěknější & nejradostnější je
Boží Hod vánoční. Krásným je pro
své noční služby Boží, tři mše svaté,
velké osvětlení, pastorální hudbu a
vánoční písně či koledy. Je krásným
nejen v kostele, ale i v domácím pří
bytku, kde jesličky a vánoční stro
mek naplňují světnici zvláštním
kouzlem. Radost a ples panuje v ro

dinném kruhu; děti jásají a dorostlí
zapomínají na svůj denní kříž, na své
práce, útrapy a starosti a radují se
spolu.

S pastýři a mudrci navštivme
v duchu jeskyni betlemskou. T_am
leží dítko, jehož narození tak zasáhlo
do dějin lidského pokolení, že se za
vedl nový letopočet, a roky se čítají
ne od založení města Říma, ale od
narození toho dítěte, a i oni, kteří
v Krista nevěří, musí se říditi podle
toho letopočtu. Toto dítko bylo pro
tehdejší lid a je i pro nás zkouškou
víry, naděje a lásky. Dobře tomu,
kdo v té zkoušce obstojí, kdo to dítko

('
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\“ jeslech ležících za Vykupitele &
Syna Božího považuje, od něho spásu
očekává a jemu je nakloněn.

Ježíšek v jeslich ležící byl pro své
současníky zkušebním kamenem ví
ry. Byl Synem Božím a měl i za ta
kového býti uznán. Než tajemství
nejsvětější Trojice nebylo ve Starém
zákoně dosud jasně dost-i zjeveno,
nýbrž jen naznačeno. Židé věřili
v Boha Otce; ale že by měl i Syna,
to bylo většině jich něco zcela no
vého. Kdo se však vyznal v Písmě
;svatém, musil již zpředu věděti, že
Bůh Otec má Syna, poněvadž se o
něm v Písmě mluví. Tak na příklad
v žalmech: Hospodin děl ke mně:
Ty jsi-můj Syn, dnes zplodil jsem
tebe. '

Že Vykup itel bude sám Bůh,
mohli věděti z proroka Isaiáše: Bůh
sám přijde a spasí vás; tenkrát se
otevrou oči slepých a uši hluchých.

Mělo by to chudobné, slabé bez
mocné, na péči rodičů poukázané
dítě býti Bohem, který je přece du
chová bytost? Pyšní farizeové a zá
koníci nechtěli tomu ani tenkrát
věřiti, když to dítě už dorostlo a ko
nalo velké zázraky. Než pokorní a
opravdu zbožní tomu věří. Věří to
mu nejblahoslavenější a panenská
matka Malia, už tehdáž tomu věřila,
jak jí anděl zvěstoval poselstvi, že
počne Syna Bežího. Věří to i svatý
Josef. Věří to i dobří pastýřové; ne
dbají, že nalezli to dítko v největší
chudobě, ve stáji a v jeslích. Věří
i'Simeon a Anna a vypravují to dále
druhým; věří i mudrci od východu
& obětují Ježíškovi kadidlo, pouka
zujíce tím na jeho Božství.

I my věříme, že Ježíšek V jeslič
kách je Synem Božím. Kéž by Bůh
židy osvítil, mohamedány, pohany &
všecky nevěrce, aby poznali blud
svůj a přidružili se k nám ve víře
v nejsvětější Trojici. Děkujme jí za
všecka dobrodiní, jež nám svátky
vánoční připomínají: Bohu Otci, že
seslal na svět Syna svého, aby nás
zachránil; Bohu Synu za jeho ochotu,

státi se člověkem a jako člověk za
nás trpěti; Bohu Duchu svatému,
jenž v lůně blahoslavené Panny tělo
pro Syna Božího vytvořil.

Novorozené Dítě v betlemském

stáji bylo pro současníky zkouškou
na (1ej e. Bůh hleděl v národě isra—
elském uchovati nadeji v příštího
Vykupitele zaslíbeními, která dal pa
triarchům, a proroctvími proroků.
Hle," jakého Mesiáše nebo Vykupitele
očekávali židé? Pozemského, moc
ného krále, jenž měl židy osvoboditi
od nadvlády římské & židovský stát
znovu zřídit-i. Zdaž-li má býti to
chudé dítko ve chlévě tím novým
králem? Má sice býti v Betlémě na
rozen, ale v také chudobě a slabosti?
Pyšní židé nevěří, že se Vykupitel ne
bude starati o pozemskou říši, ale že
založí říši duchovní, že nevvsvobodí
židy od vlády Římanů, ale od otroc
tví satanova, od hříchii, a že vůbec
nejen židy, nýbrž všechno lidstvo vy
svobodí. Než pokorní věří, že Dítě
novorozené vysvobodí lidstvo od hří
chu, jakž to byl anděl svatému Jo
sefu zvěstoval; všichni, kteří přijdou
k Ježíškovi, očekávají od něho. věč
nou spásu. Učinil špásu v domě. Da—
vidové, pěl Zachariáš; Simeon opě
val Dítko jako světlo k osvícení po
hanů a k slávě lidu israelského. Poz
ději pravil předchůdce Páně, po
ukázav na Krista: Ejhle, beránek Bo

, jenž snímá hříchy světa!
1 my máme doufati, že nás Ježíš

spasí, budeme-li jeho přikázání za
chovávati a prostředků spasitelných,
jež nám nabízí, používati. Mnozí si
myslí, že ve vysvobození od politické
nadvlády leží hlaho lidstva. Nikoli,
nýbrž v osvobození od hříchů, od
zlých .návyků, od tyranie ďáblovy,
od pekla leží naše spása, naše blaho.
Děkujme Pánu Ježíši, že nás zachrá
nil od věčného zatracení, a prosme
jej, aby dilo záchranné na nás do
konal.

Dítko v Betlémě narozené bylo pro
své současníky i zkušebním kame
nem lás ky. Maria a Josef přišli do
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Betlema, ale všude byli odmrštění;
na dítě, jež se mělo naroditi, nevzal
nikdo ohled; srdce Betlemitanů bylo
ledové a tvrdě. Herodes nenáviděl
dítě to, aniž je byl viděl, & hleděl je
usmrtiti. A později, až dorostlo, bylo
předmětem nenávisti vznešených ži
dů. — Jinak byli i takoví,
milovali a důkazy své láskv podá
vali: matka panenská, která byla
štaštna, že je mohla na své srdce
tisknouti & jemu službu prokazovati;
Josef, jenž jako dobrý otec oň se sta
ral a je opatroval; pastýřově, kteří
je s největším spěchem vyhledali a
svatou rodinu v její chudobě podpo
rovali; Simeon a Anna, kteří je s ra
dostí berou na své lokty; mudrci,
kteří tak dalekou a obtížnou cestti
k němu konají a dary jemu obětují,
Egypťané, kteří mu příbytek poskytu i.

Jít/lychceme malého Ježíška též z ce
lého srdce milovati, ve chrámu Páně
jej rádi navštěvovati, s ním se na
modlitbách baviti, jemu V osobě chu
dého lásku a dobrodiní prokazovati;
nebot víme, že cokoliv jsme nejne

Amm Maria:

kteří je“

patrnějšímu z bratrů či bližních
svých učinili, jemu jsme vlastně uči
nili.

Betlemské Dítko je i pro nás zkouš
kou víry, naděje a lásky, a sice ve ve—
lebné Svátosti. Tu též nevidíme jeho
božské přirozenosti, ba ani jeho lid
ské; jenom malou hostii, nepatrnou
způsobu chleba. Ježíš chce však, aby
chom věřili jeho slovům: Já jsem
chléb živý, který s nebe sestoupil:
tělo mě je vpravdě pokrmem a krev
má vpravdě jest nápojem. Totot jest
tělo mé, totot jest krev má. Blaho
slavení, kdož nevidí a přece věří.

Pán Bůh zkouší i naši naději, sLav'ě.
nám svatou Eucharistii před oči jako
podporu nadpřirozeného a věčného
života; skrze její požívání dosáhne
me věčné blaženosti. Bůh zkouší i
naši lásku. Kdo rád velebnou Svátost
navštěvuje a přijímá, ukazuje, že Je
žíše miluje. Osvědčme se tedy v této
zkoušce, buďme pevní ve víře, naději
a lásce, abychom si zasloužili Ježíše
v nebi i tak spatřiti, jak vypadal.
jako dítě.

'!llllllllllll

AŽ K NÁM PŘIjDE.
Až k nám přijde chvíle svatá
& s ní Boží Dítě,
bude duše zaujata,
že zde, Kriste, zři Tě.

Že Tvé srdce láskou vzplane
tak, jak kdysi vzplálo,'
když na světě mezi lidmi
se zde nalézalo.

Že jsi učil milovati
a vše dobré konat,
za _to musil jsi pak smrtí,
potupnou tak skonat.

Leč smrt Tvoje, Kriste drahý,
vykoupením byla
pro nás hříšné syny světa,
by nás vykoupila.

Za to Tebe milovati
chce mé srdce, duše, /
s láskou k Tobě, Kriste drahý,
v modlitbě své kluše.

"Prosí Tě, 'bys všemu lidstvu,
dal své požehnání,
a s tOu prosbou k jeslím Tvojím
hlavu níže sklání.

mlnmmm,"immun
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Svátek Mláďátek.
Úvaha. Podle dra. Em. Veitha podává lgn. Zha'něl.

Těžko popsati krásu na jaře kve
toucího stromu. Je-li však příliš čas
ně z jara, mísí se do této radosti oba
va, zda nepřijde nevítaný mráz a ne—
zničí téměř přímo rajské krásy? Ta
kovým květůrn lze srovnati nevinná
betlémská Dětátka. Sv. Augustin
píše: „Právem je nazýváme květy
mučeníků, nebot zničil je jako první
květy, které vypryskly na stromu
cirkve ještě v době zimní nevěry
mráz pronásledování.“ Rozkvetly a
byly zničeny v téže době, kdy _vy
kvetla na kmeni Davidově ratolest,
kdy se zrodil Ježíš Kristus. Jak po
divuhodné jest smrt těchto Nevi
ňatek spojena s životem božského
dítěte, které přineslo život na svět.
Kolik otázek namane se nám! Dítě
zrozené v Betlémě jest jednorozený
Syn Boží, je v něm moc a síla Boží
a přece utíká před Herodem, a to pod
zdánlivě chatrnou ochranou svého
pěstouna sv. Josefa! Proč utekli pra
vě do Egypta, kde kromě břehu řeky
Nilu všude samá pustina a neúroda,
kde vládne tma nevěry, pověry, kde
bydlí nepřátelé Israele? Proč Ježíš,
který se zrodil, aby svět skrze něho
živ byl, dovolil, aby ihned v jeho
mládí pro něho zhynulo tolik nevin
ných obětí? Vždyť umíraje na kříži,
nedovolil, aby někdo zhynul, řka:
„Hledáte-li mne, tedy nechte těchto,
af.- odejdou.“ Jan 18. & Tu však
umírá pro něho velký počet nevin
ných dítek, které vraždí ukrutní vrazi
při nesmírném pláči matek. Což
nemohl utéci před ukrutným Hero
dem, aniž vydal smrti tolik nevin
ných obětí?

Utěk. Vojevůdce Josue vyslal
proti městu Haji pět tisíc vojínů &
položil je v zalohu, kdežto všechno
ostatni vojsko v čele s ním bylo seši
kováno před městem. Když vytrhl
král Haje z města proti s_ešikované—
mu vojsku, nevěděl, že je v zádech

záloha. Josue se dal s vojskem na
zdánlivý ústup k poušti-, jakoby se
bál. Nepřítel se hnal za ním. Nikdo
nezůstal v městě, všichni se hnali za
nepřítelem. Tu vtrhla do města zá
loha, zmocnila se ho a zapálila je.
Což vida Josue, kázal svým se obra
tit-i na nepřítele, který nemohl zpět
a byl docela zničen. Josue 8, 1—29.
Otazka útěku Ježíšova do Egypta
tuto zodpověděn-a: Zdánlivě utíkal,
aby byl později tím více vyvýšen,
oslaven, zveleben. Když přitáhl per
ský král Darius s milionem vojáků,
postavil se mu oproti Alexander. Jeden
z jeho vůdců radil, aby přepadl Da—
ria “vnoci, kdy možno snadněji zvítě
ziti než za dne. Tu odvětil král Ale
xander: „Nechci ukrásti vítězství,
ale čestně za dne bojovati.“ Podob
ně lze říci o Ježíšovi: Nechtěl zemříti
v noci, v temnotě mladí, kdy byl na
prosto neznam, ukryt, chtěl provésti
boj světla se tmou, proti nepříteli lid—
ského pokolení za dne, veřejně, na
hoře Kalvarii. Protože přišel Ježíš
především na svět, aby vykoupil lid
ské pokolení svou smrti na kříži, ne
mohl tak učiniti v dětství svém.
Kdo by nás byl vyučil pravdám o
Bohu ve třech osobách, o usmíření
lidí s Bohem, o jistotě z mrtvých
vstáni? Kdo by byl ukázal cestu
pravdy, udělil nám prostředky 'ku
spáse, naučil nás modlitbě, povzbu
dil ke ctnosti? Proto praví sv. Petr
Zlatoústý: „Kdyby se byl vydal Je
žíš na smrt ve svém dětství, byl by
také zaroveň usmrtil všechnu naši
spásu“ Zrovna jako se pro nás na
rodil, pro nás zemřel, rovněž utekl
pro naši spásu.

Do Egypta. Nemohlse Ježíš
jinak uchrániti před ukrutností He
rodovou, jako útěkem do Egypta?
„Mezi své přišel a svoji ho nepřijali.“
Nebyl-liž celý život našeho milého
Spasitele ustavičným cestováním, stě
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hováním? Jeho matka ubírala se již
před jeho narozením z Nazaretu do
Betlema. Když mu bylo čtyřicet dní,
zanesli ho do chrámu. Nedlouho po
tom byl zahnán Herodem z vlasti a
utekl do Egypta. Vrátil se. Stár třicet
let, vystoupil veřejně jako Učitel a
Vykupitel, byl v poušti, Gerasenští
vypudili ho z města, Samaritáni zavřeli
brány před ním, všecko jeho veřejně
tříleté působení bylo ustavičně ce
stování z města do města.

Když se zrodil, nebylo pro něho
místa v městě Betlemě, byl vycho
ván v cizině. Neměl než co mu uště
dřili dobromyslní lidé, žil' se svými
učeníky z almužny. Židovští kněží,
l'ariseové &jiní nepřátelé jako hladoví
psi štěkali na něho jako na cizince.
Není se tedy čemu diviti, že zvolil si
Ježíš tento potulný život, což viděl
v duchu již Jeremiáš, když volá; „Na
děje Israeleova, Spasiteli jeho v čas
tísně, proč chceš býti jak cizinec v zemi,
jako pocestný, který se staví jen na
noc. Proč chceš býti jako tulák?“ (Jer.
14, S.) Ježíš byl mezi svými cizincem
svým nebeským, nadpřirozeným pů—
vodem, svým postavením mezi lidmi,
jako jediný svatý, jediný Spravedlivý.
Chtěl nám zároveň ukázati, že není
země naši pravou vlastí, že jsme zde
cizinci, kteří hledají a čekají na svou
pravou vlast, na nebe.

Což aby se stalo, nutno věděti, co
jest pravé dobro života, rozeznávati
pravdu od lži. Zda nemohl přijíti roz
kaz, aby Josef utekl do země, z níž
přišli svatí tří králové, kde by byli
dítě s jásotem a radostí přijali? Proč
šel do země, kde byl nedostatek, chu
doba, tma nevěry? Chudobu zvolil
si Ježíš, aby ukázal, že není hanbou,
že lépe býti vychován v prostotě,
jednoduchosti, obtížích, než v pohodlí
a nadbytku. Ve starověku dal kdosi
filosofovi jménem Zeno svého hocha
na vychování. Když po letech přišel
domů, tázal se ho otec: Čemu ses,
naučil? Odvětil-jinoeh: Ukáži! Otec
rozezlen touto na oko drsnou odpo
vědí, domnívaje se, že nadarmo vy

dal tolik peněz, bušil do něho, až
nemohl. J inoch mlčky vše snášel.
Brzy na to opět dorážel otec na syna
s otázkou, dokaž, čemu ses naučil?
Po mnohých domluvách odvětil syn:.
Naučil jsem se hněv otce svého trpě
livě snášet-i!

Špatně vychované, rozmazlené děti-.
jimž se vše dovolí, jednají naopak,
trápí rodiče a žádají, aby mlčeli. Náš
Pán a Mistr vyvolil chudou, nevlíd
nou zemi, aby v ní ztrávil svůj nej-
útlejší věk. Tu se naučil, k čemu po
hádal již Jeremiáš; řka: „Dobře jest
muži, nese-li jařmo od svéhe mládí.“
(Pl. Jer. 3, 27.) Po lidsku řečeno: Tu
v cizí zemi naučil se dítě Ježíš mlčeti,
trpěti. Žil v zemi, v níž žili praotcově
Abraham, Isák, Jakub. Tam vzdělál
se pod krutým jařmem lid, z něhož
jako člověk byl zplozen Ježíš Kristus.
Z Egypta odešli židé, osvobozeni krví
beránka velikonočního, jenž byl před—
znamením Ježíše. Vedli lid Mojžíš.
Aron & Josue, zákonodárce, velekněz
a vůdce, kteréžto hodnosti v sobě
spojoval Ježíš, tito tři byli jeho před
obrazy, proto také čteme ve Starém
Zákoně proroctví: „7.e země Egyptské
povolal jsem syna svého.“

Smrt Mlád'átek. Svou pří
tomností posvětil Ježíš zemi, v níž.
vládlo pohanství v nejpříšernějšíeh
formách, kde byla naprostá nevěra,
že stala se později vlastí svatých, kde
žili svatí poustevníci Antonín, Pavel,
Pachomius, Athanáš, kde povstali
obce, města poustevníků, např. opat
Serapion vládl desítitisícům mnichů.
V mládí pronásledoval Spasitele He
rodes, v dospělém věku měl nejkru
tější nepřátele členy synagogy. Ná
st-rahám Herodovým vyhnul útěkem
do Egypta, úkladům synagogy ušel
svým zmrtvýchvstáním a rozšířením
své církve mezi pohany. Když ten
žila synagoga po jeho smrti, dal sám
sebe v oběť; když ho pronásledoval
Herodes, padla jako oběť Neviňátka.
Doutnající dřevo nebo uhlí se roznítí,
čím více se do něho ryje, štárá, fou
ká. Podobně přišel Spasitel, aby roz
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nítil oheň na zemi a chce, aby hořel.
Tím, že Herodes kázal zabiti dět'átka
do dvou let, roznitil do široka plamen
ohně; “pověsto.vraždě roznesla se da
leko široko, čímž vnikla také do svě
ta zmínka o narození Spasitelově, o
němž se zmiňují ' pohanští Spisova
telé.

Spravedlnost Boží trestala rodiče,
kteří nepřijali Marie a sv. Josefa do
Svých domů, kteří udali krvežízni
vému králi, že se u nich narodil
Spasitel.

B e t le mš tí viděli mudrce, kteří
přišli z dalekých zemi východních,
aby se poklonili nově zrozeněmu
králi, sami se mu však nepoklonili.
Zasloužili tedy trest; stihl je v jejich
dětech. Děti“odnesli trest rodičů, což
dopustila Boží láska a shovívavost.
Herodes nijak dětem neuškodil. Byly
zrozený z pohanů, z bezbožných ro
dičů, nebo jinak hříšných. Byli by
křičeli s jinými při jeho ukřižování
„Ukřižuj ho, krev jeho přejdi na
nás a naše děti!“ ML. 27, 22. 25. Byli
by vinni smrtí tohoto spravedlivého.
\lohli z nich býti největší lakomci,
chlípníci, nevčrci. Sv. \ugustin píše:
„Nikdy nemohl Ilerodes tak prospěti
těmto dětem svou přízni, jako jim
prOSpěl svou ukrutností.“ Byli po
vraždění z nenávisti ke Kristu, proto
položili život jako mučeníci za Kri
sta, svým křestem krve byli očištěni

A. M. Kadlčákowí:

od hříchu prvotního,
mučenictví s korunou

Herodes byl velký
dříve kázal odstraniti svou manželku
Mariamne, svého tchána Hyrkana,
& v době vraždy Mláďátek kázal po
praviti těž sveho třetího syna \nti
patra. Netěšil se vsak ze své vlády,
již tolika neřestmi hleděl upevniti.
V době velikonoční, když čítal Ježíš
dvě leta, byl zastižen ne jednou, ale
několika nemocemi zároveň. Pět dní
po smrti Mlád'á'tek a po zardousení
svého syna, sám vydechl. Z jeho svnů
nebyl žádný samostatným vladařem,
ale vládcem a otrokem z milosti Hi
manů.

Herodes a jeho podlé jednání vy
bízí nás varovati se vší samolásky
a převrácené moudrosti lidské, ne
hledati falešné slávy a přebytku. Po
divujme se Boží moudrosti, že obrá
tila vraždu Mlád'átek v jejich oslavu.
Cesty Prozřetelnosti Boží nejsou nám
jasny, nutno se jim podivovati. Z ú
těku do Egypta učme se etíti co nej
vroucnčji ochránce a pěstouna Ježí
šova,. svatého Josefa. Jak trpělivě
snášela všechny trpké zkoušky svatá
Panna, Matka našeho Spasitele! Jak

spojilli korunu
nevinnosti.
ukrutník. .liž

podivuhodné. jest pokora božského
dítěte, že snášel tak příkladně vše
chnv obtíže chudoby, nedostatku
což by mělo upevniti v nás k němu
lásku, trvající až do našeho posled
ního vydechnutí. Amen.

VÁNOCE
Vánoce již přišly zpátky,
oživly zas naše chatky;
všude radost, všude ples,
září město, tichá ves.

Vánoce již přišly zpátky,
starost maji otci, matky;
nakoupiti dárků jen, '
nežlipřijde Stědrý den.

"tuhnutí.

A když \'zplane strom zas milý,
radostno všem je v tu chvíli;
neboť jsou tu vánoce,

přišly zpět zas po roce.
A s nimi jde štěstí, radost,
žádný bol a žádná starost;
vánoce má každý rád,
at'- je starý nebo mlád.

llllllllll
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Anna Maria:

VÁNOČNÍSTROMEK
Vítám tě, stromečku,
vítám tě zase,
po roce v chatu k nám
příšel's v své kráse.

Stříbra a zlata máš
na sobě hojnost,
ach', až tě rozžeme,
to bude radost!

A až se sejdeme,
s otcem & máti,
radost nám srdečka
i duší schvátí.

Járolím St. Pavlík:

Po roce všichni se
u tebe sejdem,
a pak zas k jesličkám
k Ježíšku vejdem.

Díky své vzdáme mu
za jeho lásku,
0 jeho zrození
zap'ějem vzkazku.

Vánoce, vánoce,
stromečku milý,
dopřej, by celý rok
šťastni jsme byli!

PASTÝŘSKA
Pojďme, bratří, do Betlema,
Mesiáše vyhledat;
vemte dary; kdo nic nemá,
aspoň poctu musí vzdát
nebeskému pacholíku;
píseň chvály, píseň díků
musíme mu zazpívat.

Jaká to vám byla krása,
již jsme zřeli na nebi!
Dosud slyším, jak tam jásá
a jak Boha velebí
stkvělý zastup cherubínů:
Bůh se zrodil z Panny klínu!
To se ďábel zašklebíi

Naše ovce na salaší
opatruj teď Pán Bůh sám.
Pojďme ruče, milí braší;
Vidíte to světlo tam?
Tam my jistě Božské dítě
nalezneme . . . Pojďme hbitě,
já tu chyši' dobře znám.

Ono leží tady bídně,
ale to- nic nedělá;
zakoušíme očividně
pravdu- zvěsti anděla.
Vejděme jen v tyto hradby
pokorně a s úctou, jak by
do našeho kostela.

V jeslích v plenky zavinutý
leží tady Boží Syn;
na sebe vzal osud krutý,
by nás zbavil hříchů vin.
Svítá světu doba nová,
poklad drahocenný cho 'á,
s nebe daný, země klín.

Vítáme tě, Mesiáší,
vítáme tě s radostí;
teď nás z moci satanáše
tvoje láska vyprostí.
Přijmi od nás lásky zlato,
srdce naše, dej nám za to
hojně svojích milostí!



“___—J'a...
JL,/yrffi/Ž,?

“» ?
án[;Narozen



Obrázky z katolických misií.
Podává Maxmilian Weinberger.

Jak kouzelníci pomáhají rozšiřovati
křesťanství.

„Kdo luk příliš napíná, zlomí ho.“
Pravdivosti tohoto přísloví zakusil
už mnohý člověk, jenž mermomocí
chtěl svou vůli prosadití. Také velký
& mocný čaroděj v osadě Asahun
v západní Africe, jenž po mnoho let
obyvatele řečené osady ve stálém
"strachu udržoval, pozbyl'nedávno pro
své bezohledné jednání svého obá—
vaného vlivu.'

Třeba připomenouti, že tak řečení
kouzelníci mezi pohanskými černo
chy v Africe měli dříve a mají čás
tečně podnes velkou moc. Pomocí
bůžků tak zvaných fetišů ovládají
ubohý lid a z něho pro sebe těží a bo
hatnou. V osadách Evropanů byla
sice jejich řáděníučiněna přítrž, ale
v odlehlých krajinách, kam moc'ůřa
dů málo jenom sahá, řádí podnes.
Následující obrázek nás o tom poučí.

Před několika roky otevřeli kato
ličtí misionáři ve zmíněné osadě ško
lu. Místni pohlavár, horlivý to křes
ťan, jejich snahu účinně podporo—
val, takže do skoly značný pocet
chlapců i děvčat docházel. Z toho
měli kouzelníci ovšem_ pramálo ra
dosti. Neboť jestliže v křesťanské
škole žáků stále přibývalo, pak počet
jejich přívrženců touže měrou rok od
roku se menšíl. Aby tomu předešli,
použili starého osvědčeného pro
středku. '

Z mysli obyvatelů nevymizel totiž
podnes ještě strach před ďábelskými
kejklemi vrchního kouzelníka. Nebylo
s jeho strany třeba, než pohroziti
jim, že propadnou smrti, anebo že je
potká velké neštěstí, & účinek hrozby
brzy se dostavil. Proto sotvaže za
zněl hlas zvonu s naší misijní budovy,
svolávaje buďto mládež do školy ne'
ho dOSpělé na křesťanské cvičeni,
ozval se z blízké chaty kouzelníkovy
třeskot kouzelného bubnu a kdekdo

'hnčtlo,

Spěchal za zvuky bubnu k obydlí
vrchního čaroděje. Marně namáhal

_se náš učitel křesťanské školy, aby
aspoň mládež ve škole udržel. Jako
na povel pádila většina obyvatelů ke
zmíněné chatě, aby předešli domně
lómu, jim hrozícímu neštěstí.

Proti tomuto zůmyslnému rušení,
školního vyučování ohradil se náš
učitel nejprve ústně. Když to však
nic nepomohlo a svolávání mládeže
idospěh'ch kouzeln\'m bubnem den
ně se opakovalo, přešla Učitele trpe
livost a v míře ne příliš růžové zašel
si osobně na vrchního čaroděje. Sotva
vsak tento učitele zpozoroval, vrhl

sholí v ruce jako podrážděný býk
na něho. Ale učit-el se nedal. Chopiv
se karabáče, přetáhl svého prot-iv
níka několikrát tak důkladně, že ten
to vztekem soptě, rovnou cestou pá
dil do města |<okresnímu soudu a na
učitele podal žalobu. Nejvíce ho

že se mu před. očima tolika
svědků dostalo tak přiléhavého vý—
prasku.

Obhajoba ucitele pře\-zal jsem já.
Nemohl jsem ho sice zachiániti před
trestem peti marek, kteiý mu byl za
citelné potrestáni kouzelníka uložen,
za to však byl tento pro své štvf 
nice na tři měsíce odsouzen do věze
ní. Toto nedobrovolné posezení ve
vládní budově jej poučilo, že příště
musí býti skromnějším. Aby však St“
přece nějak odškodnil, vzkázal z vě
zení svým přivržcncům, aby v den
jeho návratu uspořádali na jeho po
čest nějakou velkolepou slavnost.
Když však onen den nadešel, netrou
fal si přece bez souhlasu učitelova
něco podniknouti. Pokorně prosil
učitele, aby zamýšlené slavností ne
bránil. Učitel poslal čaréděje s dopi
sem ke mně. Ochotně jsem svolil, aby
slavnost se konala, ale s podmínkou.
slíbí-li, že budoucně školu nechá na po
koji. Slíbil, že tak učiní. A skutečne
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po několik let držel slovo, aSpoň na
oko.

V této době míru a pokoje počet
žáků a žákyň ve škole značně se zvý
šil a také na křesťanské cvičení do
cházelo víc a více dospělých, kteří
dříve sloužili bůžkům. Rozumí se,
že čím více vzrůstal počet žáků ve
škole, tím více ubývalo čarodějových
přívrženců. To byla pro něho špatná
do budoucna vyhlídka. Neboť nebýti
pošetilých ctitelů fetišových, musil
čaroděj živiti se prací rukou svých
a ne podvodem, ale to mu bylo proti
mysli, ježto byl prác-i už dávno od
vykl.

Přemýšlel tedy, co by měl podnik
nouti, aby ztracené slávy a blaho
bytu tak těžce postrádaného zase na
byl. Ale co? Dřívějšiho pokusu o uspo
řádání ,nějaké uvítací nebo ji
naké slavnosti opětovati si netrou
fal. V tomto případě mohl snadno za
se proviniti se proti'zemským záko
nům a několik měsíců si poseděti za
mřížemi. Dost. možná, že dlouho pře
mýšlel. Konečně připadl na myšlen- „,
ku, přemluvili staré pohanské osad
níky, aby Všechny své malé dítky za
světili fetišům. Kdyby se mu to bylo
podařilo, pak měl všecku pozdější
mládež ve své moci. Dal tedy problá
siti, že mocný Tro, t. j. nejvyšší bů
žek čili fetiš žádá, aby mu všecky
dítky byly zasvěceny; jinak že dě
tem brzkou smrt, ostatním pak oby
vatelům velké neštěstí pošle.

Kdyby toto zasvěcení dítěte feti
šům se bylo skutečně stalo, pak měli
modloslužebníci na dlouho dobré ča
sy. Za každé totiž dítě,'které ietišům
se zasvětí, odvádí se slepice, ovce
anebo koza a několik lahví pálenky.
Na štěstí_zdály se tyto oběti mno
hým rodičům příliš velkými & proto
usnesli—se, že své dítky ne bůžkovi
Tro, ale raději Bohu křesťanů, jenž

žádných obětí nežádá, dají zasvětiti,
t. j. pokřtíti.

Když misionář do osady přišel, při
nesli nejsrdnatější z rodičů své dítky,
počtem dvacet, se žádostí, aby je po
křtil. Misionář, jenž o piklech kouzel
níkových ničeho nevěděl, byl ovšem
velmi překvapen a chtěl příčinu to
hoto nenadálého obratu zvěděti, ale
rodičové věc tajili. Proto jejich pros
bu odmítl, ježto pro budoucí křes
ťanskou výchovu dítek nebylo do
statečné záruky. Když však potom
po 14 dnech tytéž děti a kromě nich
ještě dvaadvacet nových do školy
bylo přivedeno & rodičové ještě snaž
něji prosili, aby dítky byly pokřtěný,
slíbil misionář prosbě vyhověti, uda
jí-li pravou příčinu tak náhlého
obratu. Nyní teprv odvážili se vylíčití
všechny neplechy a podvody vrch
ního čaroděje a tvrditi, že jeho útisků
jsou již sytí a s ním ničeho více míti
nechtějí, at se stane cokoliv. Misionář
dodal jim zmužilosti a připověděl
jim svou pomoc. Potom zašel k vrch
nímu čaroději, varoval ho, aby ne
chal lidi na pokoji a zanechal'svých
štvanic proti křesťanské škole a vů
bec proti těm, jižto se chtějí státi
křesťany. Podvodník se zavázal, že
všeho nepřátelství proti misionářům
zanechá, a skutečně choval se od té
doby pokojně. Následkem toho do
stavili se na křesťanské cvičeni mnozí
dospělí, obzvláště ženy a dívky, které
před tím byly ve stálém strachu před
kejklemi podvodníkovými. Nyní už
stará škola a starý kostelík všech
účastníků křesťanských cvičení a slu
žeb Božichpojmouti nemůže a stav
ba obou těchto“ budov nevyhnutelně
je potřebná. A až s pomocí Boží a
přispění našich dobrodinců bude pro
vedena, pak bohdá i poslední zbytky
pohanské pověry a služby ďáblovy
navždy zmizí z naší osady.



A nna Maria:

A..

.A .

]]Ž SE BLÍŽÍ...
Již se blíží chvíle svatá,
narození Páně,
na mysl nám přicházejí
vzpomínky tak maně.

Zda jsme hodni milovati té,
Jezulátko milé,
viděti tě každým rokem
této slavné chvíle.

Století již dvacet je to,
co jsi se nám zrodil,
co jsi mezi lidem hříšným
jako člověk chodil.

JI. Kadlča'kooá:

Za tvou lasku převelikou
nevděk ti jen dali,
a pak ve své nenávisti
zle tě křižovali.

A když zmíralo tvé tělo
na potupném kříži,
volalls k Bohu, at' odpustí
těm, co ti tak blíží.

Jiz se blíží chvíle svatá
narození Páně,
proste všichni, at vás pozve
jednou k nebes bráně . . .

V SVATÉ NOCI.
V svaté noci nad Betlemem
jasná hvězda VZplála,
a tu cestu svatým králům
k němu ukázala.

Andělé na nebi pěli:
„Pokoj lidem V světě,
narozením Krista Pána
radost Všem vám vzkvetef“

M. .Kadlčáko vá:

A my lidé věříme teď
v jeho velkou lásku,
za ní mnozí čest i život
obětují v sázku.

V svaté noci v srdce lidská,
laska Boží vchází,
& tu víra v život věčný
vždycky doprovází; '

VÁNOČNL
Již se blíží vánoční čas,
přichystáme jesličky,
do pokoje postavíme
vršek smrčku, jedličky.

Zlatem, stříbrem ověsíme
zelený ten stromeček,
a pod něj pro svoje drahé
položíme dáreček.

Pro tatíěka teplý kožich,
pro matičku prádlo zas,
a náš milý otec s máti,
podělí zas darky nás.



Různé zprávy.
Lidové misie ve velkém měřítku byly

zahájeny ve Vídni ve 110 kostelích.
Misie potrvají po dva týdny. Koná je
200 kazatelů-misionářů. Tisíce laic
kých rukou pomáhalo misie připra
vovat. Desítky tisíců se zúčastňují
denně kázání a pobožnosti. Katolická
církev ve _Vídnividí se nucena podnik
nouti misie v tomto měřítku. Vídeň
propadá bezvěří a agitaci k odpadům.
V r. 1925 odpadlo k bezvěří 9267 duší,
v r. 1926 již 12.242 a v r. 1927 dokonce
28.252. Min. roku bylo na školách
4162 bezkonfes. dětí, letos je jich 6148.
Civilních sňatků bylo v jednom roce
uzavřeno .2289, v následujíěím 2640.
Kremací provedeno v roce 1927 na
2915, letos v první polovici roku již
1712. Podobně se to má se vzrůsta
jícím počtem sebevražd a různých
zločinných zjevů a případů. Ve Vídni,
propadající v bezvěří, roste pro střední
Evropu bolševické nebezpečí.

Zázračné uzdravení v Lurdech. Jak
„Osservatore Romano“ z 6. října sdě

„luje, událo se za—návštěvy francouz
ských poutníků, vedených kardinálem
Binetem, zázračné uzdravení 22letého
seminaristy Alberta Dessailly z Norvy
(okres Aisne). Seminarista trpěl obou
strannou tuberkulosou plic a těžkým
onemocněním hrtanu a byl již tělesně
všecek vyčerpán. Také odborní lékaři,
kteří jej několik let ošetřovali, vzdali
se již vší naděje v jeho uzdravení. Jak
mile Dessailly-byl vložen do lurdské
zázračné vody, cítil se úplně zdrav
a mohl se zcela volně pohybovati, ač
již od ledna byl stále na lůžko připou
tán. Lurdská lékařská komise pro
hlásila jej za úplně zdravého.

Protestanté proti holandské královně.
Představení protestantské církve VHo
landsku vyslovily pokárání královně
Wilhelmíně, že se zajímala o olym
pijské hry v Amsterodamě a že v neděli
rozdílela ceny. _ ,

Albánsky' král se dal pokřtít. Jak se
sděluje, dal se král Zogu I. od papež

ského nuncia pokřtiti. Tento akt prý
souvisí s blízkým sňatkem albánského
krále.

Propaganda nevěry v Rusku. Ředitel
státního nakladatelství v MoskvěCha
latov poslal všem knihkupcům oběžník,
v němž nařizuje, že v jejich výkladních
“skříních musí býti vyložen časopis
„Bezbožec“ i jiné protináboženské
knihy.

Zákaz motocyklu kněžím. Arcibiskup
v Rouen ve Francii zakázal kněžím
své diecése užívání motocyklu vzhle
dem k častým i smrtelným úrazům,
které se v diecési udály.

V severních Čechách je nejvíce sebe
vrahů. Podle nejnovějších úředních
dat je největší počet sebevražd v čsl.
republice v severních Čechách, kde
bylo v roce 1927 v župě česko-lipenské
4.5 případů sebevražd na 10.000 oby
vatelů. V župě mladoboleslavské 3.80
a v župě lounské 3.7. Ve Velké Praze
připadá na 10.000 obyvatelů jen 3.3
sebevražedných případů. Nejméně se
bevrahů je v jižních Čechách, kde na
příklad v Českých Budějovicích je
pouze 2.6 sebevražd. Z jednotlivých
soudních okresů v Čechách mají nej—
větší sebevražednost okresy: říčanský
8.3, Nové Strašecí 7.3, Benešov n
Ploučnicí 6.8, Žatec, Litoměřice a Podě
brady 6.6%. Je zajímavo, že na Mo
ravě žádný okres nedosahuje číslice—
6; ještě menší sebevražednost je na
Slovensku a Podkarpatské Rusi.

Krematorium v-Nymburcc ma' nej
méně zaměstnání. V měsíci červenci
1928 bylo v krematoriu v Nymburce
zpopelněno pouze 7 zemřelých, zatím
co v Praze jich bylo zpopelněno 183,
Liberci 56, Pardubicích 39, v Mostě 33,
v Moravské Ostravě 30, v Českých
Budějovicích 16 a v Plzni 11. Také
v Plzni jest provoz krematoria velmí
slabý. _

Z katolické církve v Anglii. Kardi
nál arcibiskup westminsterský Bour
ne slavil 251eté jubileum své arcibis
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kupské důstojnosti. K tomuto vý
znamnému dni zaslal kardinálu bla
hepřejný list londýnský lordmajor,
v němž zvláště zdůraznil vřelými
.slovy kardinálu součinnost na sociál
.ním poli hlavního města. — Nový
irský primas Mac Rory daroval kato
líkům v Belfastu, kteří dosud nále
želi k jeho diecési v Downu a Con
noru, jako dar na rozloučenou velký
park, který má náležeti pěstování
sportu katolickým organisacím mlá
deže. — Angličtí katolíci velmi hor
livě zakládají farní školy v průmy
slových krajích a v chudých osadách.
— Ale v Anglii velmi čilá je též budd
histická propaganda. V Clouster Ro
ad Regent parku staví se buddhistic
ký klášter, který má býti střediskem
všech přívrženců a přátel buddhis
mu. Nový klášter, jehož stavba vyžá
dala 10 tisíc íibeí- šter., je postaven
've východním slohu s velikou kopulí.
Vnitřek má býti zařízen po vzoru
proslulých buddhistických mnišských
jeskyň v Ajantě. Dosud čítá klášter
ní konvent 3 buddhistické mnichy,
kteří jsou ve styku asi s 500 vyzna
vači Buddhy v Londýně.

Úmrtí katolického učence. Jak se
z íma oznamuje, zemřel profesor
katolické university milánské, Giulio
.Salvadori, nejvýznačnějšísou
časný náboženský básník Italie. Byl
konvertitou. Jeho návrat ke katoli
cismu byl po konversi Manzoniho
největší událostí v dějinách italské
literatury za poslednistolétí. „Gior
nale d*Italia“ velebí Salvadoriovy
studie o sv. Františku a Danteovi
jako vzor badatelských prací, a „Cor
riere dlltalia“ věnuje věřícímu bás
níku celostránkový nekrolog.

Lloyd George o katolické církvi.
V „Daily News“ uveřejnil Lloyd Ge
orge své mínění o katolické církvi,
v němž doznává, že katolická církev
nejméně trpěla poválečnou nábožen
skou reakcí. Za války nebyly žádné
kostely tak přeplněný, jako katolic
ké. I když snad po válce tato horli
vost trochu polevila, jest přece ne

sporno, že působení katolického kněž
stva ve vojsku věrně s vojíny, peč
livé ošetřování sester nemocných a
raněných v nemocnicích působilo hlu
boce na srdce mladých válečníků a
jich příbuzných a zanechalo v nich
hluboké dojmy a získalo katolickým
oltářům četné nové ctitele. Uvádíme
hlas anglického státníka jako velmi
pozoruhodný, ale nutno doznat, že
pro církev a její působení je přece jen
doba mírová nejvýhodnější & nej
blahodárnější. Válka způsobila hru-
post mravů, s nimiž doba poválečná
dodnes zápasí a škodí všemu dob
rému.

Farní kina ve Francii. Francouzský
list „Fascinateui“ referuje o farních
kinech, jichž počet ve Francii stále
loste. Účelem je, aby farní kina če
lila, čím dále více se šířící nemrav
nosti. Podnět ke zřizování farních
kin dal abbé Cezat. První sbírku na
zřizování kin provedl list „La Croix“.
Francouzský episkopát akci tuto u
přímně podporuje. Na 500 farnosti
v 89 diecésích mohlo již farní kina
zříditi, do 415 farností byly dodány
kinematogratické aparáty 5 filmy a
jinými rekvisitami. Hlavní péčí této
akce nyní je pořizovati dobré, bez—
závadné & opravdu umělecky prove
dené filmy. Celá řada dobrých a cen
ných filmů je dnes již pořízena. Dílo
jest dnes známo v celé Francii a pro
niklo již i do těch nejzapadlejších
vesnic.

Blahořečení polského kn. Augustina
Czartoryjského. Přípravy k blahoře
čení polského kn. Czartoryjského, jak
se oznamuje z Říma, jsou před ukon-.
čením. Kníže Augustin Czartoryjský
zemřel ve stáří 36 let roku 1893 a byl
pochován v rodinné hrobce v Sieniawě
v Malopolsku. Zemřel v pověsti sva
tosti jako člen řádu salesiánů. Brzy
po jeho smrti vznikla k němu nábo
ženskáúcta ak v řádovýchdomech, tak
mimo ně. liád zahájil též kroky ke
kanonisačnímu procesu, který_ počal
roku 1921 a k němuž byli voláni svěd—
kové z Turina, Říma, Madridu, Kra
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kova, Lvova, ba až 7 Ameriky. Ka
nonisační proces je dnes ve stadiu zá
věrečněm.

Kde se lidé nejvíce žení. Státní ůřad
statistický vydal .v tomto čase statisti
ku o sňatcich v československé re
publice. Tato statistika ukazuje, že
u nás připadá normálně na 1000 oby—
vatel 10 sňatků ročně. Jenom málo
krajů tento normál přesahuje. (Libe
rec-, průmyslové Náchodsko, některé
kraje v Podkrkonoší a Zlín.) Na prv
ním místě v celém státě co do počtu
uzavřených sňatků je Bat'ovo Zlínsko,
kde na 1000 obyvatel připadá prů—
měrně 15 sňatků do roka (přesně 14.6).
Tato okolnost je zajímavým dokladem,
jaký vliv má průmyslová prOSperita
na lidské osudy i po rodinné stránce.

Katolické kněžstvo v Polsku. Podle
státního rozpočtu je dnes v Polsku
14.055 kněží a to: 2 kardinálové, 6

arcibiskupů, 17 biskupů diecésnich,32 biskupu--sufragánů, 248 kanovníků
katedrálních,109bkanovníku kolegiát
ních, 155 konsistoriálních úředníku,
199 profesorů na kněžských seminá
řích, 26 profesorů v jiných ústavech
theologických, 2832 kleriků, 6579 fa
rářů, 354 administrátorů filiálnich ko
stelů, 2859 vikářů a 648 mnichů. Proti
roku 1927 stoupl počet kněží o 490.

Konverse albánského pravoslavného
kněžstva. „Corriere della Sera“ dovídá
se z vatikánského okolí, že v kruzích
albánského pravoslavného kněžstva
dochází k četným konversím ke katoli
cismu a možno proto očekávat v krát
kosti náhlou radikální změnu nábožen
ských poměrů v Albánii. Situace pra
voslavného kněžstva pro nedostatečné
vědecko-theologické vzdělání, pro ne
patrný vliv na obyvatelstvo, jakož
.i pro nedostatek hmotných prostředků,
je přímo katastrofální. Vládní nové
kruhy albánské doporučily ducho
venstvu pravoslavnému, uplně demo
ralisovanému, & bez veškeré autority,
aby se připojilo k Římu. Není proto
vyloučeno, že pravoslavné ducho
venstvo albánské uzná autoritu sv.
Otce a spojí se s katolickou cir kví.

Konvcrse metodistlckého kazatele
v Argentině. V Argentině v Cordobě
konal se nedávno sjezd učitelů a pro
fesorů z Argentiny. Na sjezd přijel
i metodistický pastor Edward C. Wal
lace se svojí rodinou. Za jednání sjez
dového přihlásil se pastor ke slovu
a prohlásil, že dosud nikde nenalezl
takových obětí a tolik sebezapřeni
v uplatňování civilisačního díla jako
u řádových kněží a bratři; u žádného
liberála něco podobného dosud neviděl.
.le nepochopitelno, jak těmto silám
může býti upíráno právo vyučo
vati, když jsou schopny nadlidské
námahy. Tyto postřehy a zkušenosti
jej přivedly k rozhodnutí, aby kon
v.ertoval A vskutku v San Juan de
Porto Rico mister Edwar C.. Wallace
skutečně přestoupil ke katol. církvi
i se svou chotí, ač již po 30 let vyko
nával úřad metodistického kazatele.
Zmatky u metodistů a protestantů,
různost názorů v protestantských cirk
vích dokazuje, že u nich nemůže být
pravda; v katolické církvi nyní nalezl
kýžený mír a tak dlouho hledanou
jednotu víry.

Maďarsko prohlásilo se královstvím
Ježíše Krista. Snad není Správným,
že od našeho i katolického tisku mlče
ním byla pominuta významná okol—
nost při ukončení maďarského ná
rodního cucharistického kongresu 7.
října 1928: Eucharistický průvod šel
z basiliky k parlamentu, na jehož scho
dišti byl upraven oltář, od něhož bylo
Velebnou Svátosti od pap. legáta udě
leno požehnání celému národu ——za
účasti úřadů a vojska.

Katolický kino-kongres. Od 6. do
8. listopadu konal se v Paříži kongres
katolické kinematografie za předsed—
nictví kardinála Dubois a účasti ge
nerála Castelnau. Ve středu 7. listo
padu byla pro účastní-ky sloužena
v Madeleine slavná mše svatá, ke které
byli pozváni artisté i žurnalisté.

Čansolín katolíkem. Čínský maršál
Čansolin, jenž útoku proti jeho životu
podlehl, byl katolickým katechume
nem a nosil při sobě růženec.

239 1



Dcery sekta'ře řeholnicemi? Na Fi
lippinách jest od dob americké okku
pace sekta Aglipayánů. “Tři dcery
jejich biskupa vstoupily do katolic
kých řádů: První je benediktinkou,
druhá františkánkou misionářkou P.
M., třetí karmelitkou.

Poštovní známka se sv. Janou
z Arku, Příští rok, na oslavu pětista
leté památky osvobození Orléansu bu
de ve Francii vydána poštovní známka
s obrazem sv. Panny Orleánské.

Největší katolická universita bude
v Los Angelos v Americe při jesuitské

koleji. Může přijmouti 10.000 poslu
chačů. Náklad bude státi 15 milionů
dolarů.

(Díkůvzdání.)

Z Uh. Brodu. Vroucí díky vzdávam
božskému Srdci Páně & nejčist. Srdci
Panny Marie za vyslyšení mnohých
proseb. Doporučuji všem trpícím
matkám, by ve svých starostech (.
své děti se k Božskému Srdci Páně
s důvěrou utíkaly, tak sobě i dětem
pomoc vyprosily. T.

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

na zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti
oltářní po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě
celý dnešní den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem
nejsv. Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a my
šlenky, všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní
jednou za den, Lev VIII. S. Congr. Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda
brn. 1886 č. 11).

Obzvláště Tije obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a
za sjednocení východní církve s*římsko-katolickou
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. 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. Josefe, vzore apatrone 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 a za
všecky národy slovanské, aby v jednotu víry byli
shromážděni, aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř!

Hesloapoštolské:Modliti se za Unii.
_ Ú mysl v le d n u 1929: Aby slova & napomenutí sv. Otce byla ode

všech s uctivosti přijata. Všichni dbeime o missie!
Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.
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