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Prosba 0 pomoc modlitbou.

Poněvadž mnozí nebudou moci pla
titi vysokých činží uprostřed velko
měst (v centru), budou nuceni vy
stěhovati se do předměstí nebo na
okraj měst (periferii), kde je hrozný
nedostatek kostelů i duchovní správy.
Z různých důvodů je tam bydleti
i jiným ——-nebude jim pak možno
denně slyšeti mši svatou neb dokonce
několik mší svatých a přijímati Tělo
Páně.

Tomu by se dalo odpomoci zřizová
ním domů na periferii 1v předměstích
velkoměst, kde by se horlivým ctitelům
nejsvětější Svátosti poskytoval slušný
byt a podle přání i ostatní zaopatření,
vyhovující jejich potřebám i požadav
kům. Při každém takovém domě by
byla veřejná kaple neb kostel, v zimě
vytápěný. Přes den by tam mohla

Byly by zvláštní domy pro svobodné
pány, pro dámy i pro rodiny. Domy
by měly klausuru; hovorny pro ná
vštěvníky. Mohl by býti dům pro
pány, jiný pro dámy a třetí pro rodiny
,vedle sebe nebo by byly odděleny dle
pater, aby pak mělo každé patro
zvláštní schody & příchod, a kostel
společný. Pohlaví byla by oddělena
i v kostele U kcstela by bydleli
všichni kněží z tohoto předměstí (kro

mě snad iaráře i kaplana, kteří by
bydleli u farního kostela), takže by
jedna mše stihla druhou. Odpoledne
by bylo jednou neb víckrát požehnání
i růženec.

V domech by bylo ohnisko katolické—
ho života i katolické akce. Snažilo by
se působiti co možno na každou jed
notlivou duši farnosti, aby konala své
křesťanské povinnosti a vůbec aby
veřejné mínění se stalo katolické (t. j.
katolická akce); především by se šířila
úcta k nejsvětější Svátosti; také by se
rozhodně bojovalo proti všemu, co by
mohlo porušiti čistotu; ovšem i pro
katolickou školu. ——Především třeba
lásky mezi obyvateli!

Doporučuji uskutečnění tohoto plá
nu zbožným modlitbám. Snad by se
zatím podařilo, že by si několik horli
vých ctitelů nejsvětější Svátosti najalo
společně větší byt blízko kostela, ve
kterém je mnoho mši svatých. To by
bylo"velmi výhodné, poněvadž malých

.(zvláště jednopokojových) bytů je vel
mi málo a jsou drahé, nebot' malé byty
jsou ještě pod ochranou nájemců. Tak
by se jim dostalo dobrého i levného
bytu i vzájemné- pomoci. Nechť se
zájemníci hlásí. Doporučuji zbožným
modlitbám uskutečněnii tohoto úmyslu.

Štěpán Goldschmíd, Praha I.-358.
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ŠKOLA
BOŽSKÉHOSRDCEPŘNĚ.
ROČNÍK LXVIII. _ BRNO, LEDEN _1934.
O Srdce Ježíše, ty šípy lásky svojí jen hojně vysilej sem do rodiny svojí, ať sluhů

ČÍSLO I.

Tvých se stráví jimi hruď, Ty Srdce Páně, naší láskou bud'!

Obrácení bezbožníků.
Hlavní úmysl.

Před 30 lety 1903 vydal Pius X.
první svůj okružní list, v němž pravil:
Koho zůstalo tajne, že v přítOmné
době společnost lidská více než v mi
nulých stoletích těžkou nemocí vnitřní
_jest postižena? Bude-li to pokračovat,
nadejde “špatný konec. Touto zlou
“nemocí jest odpad od Boha. Jak ser
tato nemoc rozmohla! Tehdy nebylo
ještě svazu bojujících bezbožníků; na
počátku čítal jen v Rusku 1932 již asi
6 milionů stoupenců; nyní však svaz
ten jest rozšířen po všem světě mezi
všemi národy. A 13. března r. 1933
musil sv. Otec Pius XI. v kolegium
kardinálů vyznati: Počet bezbožníků
„a nepřátel Božích vzrostl jak počtem
a silou, tak, že není pochybnosti, že
tento ďábelský boj proti Pánu Bohu
jest příčinou všeliké bídy a všech bojů
a všeho neštěstí, čímž národové velice
trpí. Po krvavé válce lid velice sesu
rověl, náboženstvím pohrdnul, od Boha
se odvrátil, aby hověl světu a vášním
svým. Jedni tak učinili z pýchy, jiní
z nevědomosti, opět jiní zezloby nad
neštěstím,"které tolik národů postihlo.
Netoliko u nás jsou bezbožníci, bez
všelikého vyznání náboženského jako
moderní pohané, ale hlavně se bez
božnici rozšířili na Rusi. Po pádu
carství nastala republika, jíž se zmoc

nili bohaprázdní lidé, kteří usilují o to,
aby v ruském lidu udusili všeliké
cítění náboženské. Rozšiřují bezbo
žecký tisk, ženou mládež 'do bezbo
žeckých škol, krásné chrámy zbořili,
o drahé a umělecké 'věci okradli,
z budov církevních nadělali světské
domy nebo mnohé pumami do povětří
vyhodili; kněze vypudili na Sibiř,
vrhli do žalářů nebo usmrtili. Ještě
nyní pronásledují kněze, kteří konají
služby Boží neb učí náboženství. Lid
je otrlý, bojí se svých vládců nynějších,
kteří hned vše trestají smrtí. Tisíce a
tisíce lidu, sta a sta kněží již zahynulo
násilnou smrtí, hladem & nemocí a
pomoci není. Zdá se, jako by peklo
vyvrhlo ďábly své na ubohou Rus,
aby všecko zlé neštěstí způsobili mezi
lidem. Svaz bezbožníků měl v r. 1932
členů 5,673000. Nejvíce bylo mládeže
od 14—22 let. 1 tu členství není dobro
volné dle časopisu „Bezbožník“, jeho
předplatitelé náhle klesají; již se lidem
čtení jeho omrzuje. Dej Bůh, aby lidé
tento časopis docela Opustili a zase se
k Bohu kajícně vrátili. A kolik je bez—
božníků tajných, které však Pán Bůh
dobře zná. Kéž by i tito k Bohu se
obrátili-a pokání. činili. Jen blázen
může říci: Není Bůhl Dosud jsme
v době svatého roku, vykoupení na



šeho. S vděčností vzpomínejme na mi
losti, jichž se nám skrze Ježíše Krista
dostalo k _našíspáse! Z té příčiny prosí
sv. Otec Pius XI. všechny věřící,'aby

spojili své modlitby s jeho pros—bami
k nejsv. Srdci Ježíšovu za obrácení bez
božníků a všech hříšníků celého světa.
Nejsv. Srdce Ježíšove, smiluj senad nimi E

Velepíseň nejsvětějšího Srdce.
' 1'1'. díl. _

Jarolím St. Pavlík.
39. p í s e ň.

Adjuro vos, filiae Jerusalem, ne suscitetis
dilectam, donec ipsa, velit. —-Zapřisahám vas,
dcery jerusalemské, abyste nevzbudily milou
mou, dokud by sama. nechtěla.. (Cant. 8, 5.)
Na tebe já myslím každou chvíli,
myšlení to v trampotách mne sílí,
a když duše zarmoucená— kvilí,
tys mi útěchou, ó Jezu milý.
Od tebe se v duchu ani nehnu,
i když ke Spaní si večer lehnu;
\e snu vidím tebe, plna blaha,
a ta chvíle je mi věru drahá.
Átmi milou "nikdo nevzbudí,
až se sama Ze sna probudí,
praví Božský Ježíš k družině.
Srdce chvěje se ji ve hrudi
láskou, blahem v také hodině,
kdy jen na mne myslí jedině.

40. p í s (: ň.
Quae est ista, quae ascendit de deserto, deli

ciis a_ffluens, innixa super dilectum suum? —
Kdo je ta, která. vzestupuje z pouště, oplývajíc
rozkošemi, podepřená, () milého svéhó? (Cant.
8, 5.)

Kdo je ta, jež kráčí z pustiny,
opírajíc o milé-ho rámě?
Viděl jsem ji přijímati v chrámě,
obličej jí zářil nevinný.
Pustina, to je ten mrzký svět,
v něm jsou pokušení veliká;
zbož'n'á dívka z něho utíká,
ač ji volá pokušitel zpět.
Vzduchem otravným ten náš svět dýše,
z jedu plné podává ti číše,
dívko, bdi a Zůstaň u Ježíše.
Spelehni se 'na něj v nebezpečí,
tak se vyhneš nastraženě léči,
neuvěříš ďábla Svůdné řeči.

41. p í s e ň.
Sub arbore malo suscitavi te; íbi corrupta.

est mater tun.. — Pod stromem jablonovým
vzbudil jsem tě; tam byla, porušena, matka
tvá. (Cant. 8, 5.)
Pod stromem, jenž prostřed ráje stál,
švedl lstí--svou k hříchu Belial

_pramát' naši; proto, drahá dcero,
přišlo na ni útrap různých stero.
Proto ve hříchu jsi zplozena;
avšak ve křtu znovuzrozen'a,
stala jsi se krásnou v ok'amžení,
a teď v tobě mám své. zalíbení.
O, jak velká je tvá dobrota,
Bože můj! Bych svatou zůstala,
se stromu jíst budu zivota
Chraň mne, abych zkázy nevzala!
“Kriste, tys má láska jediná!
Pro tebe chci zůstat nevinná.

42. p í s e ň.
Pone me ut Isignaculum super cor tuum,

ut signaculum Super brachium tuum. — Polož.
mne jako pečeť na, srdce své, jako pečeť na.
rámě své. (Cant. 9, 6
Vlož mne jako pečet' na svou hruď,
milovaná; zůstaň mně vždy věrnou;
nevěstou mou do smrti až buď ;
já tě kochám—láskou bezeměrnou!
Líce Anežky, tak svaté panny,
byly od lásky jak v plameni;
& já vtiskl do nich znamení,
že jsem sám jen její milovaný.
Na křtu, při svatém i biřmování,
znameni Bůh vtiskl v naši duši,
pečet, kterou nikdof neperuší.
Znamení to, hlásá lidem všem,
že se Boha dítkami teď zvem,
a že ve vojsku nás čítá svém;



Dobročinnost.
Vánoční úvaha.

Jarolím St. Pavlík.
Jak se cítila poctěnou svatá rodina

v Betlemě, když se tak vzácná. ná
vštěva u ní ohlásila! Tři králi z daleké
země přišli, aby se Dítěti z Marie Panny
narozenému poklonili a svůj hold jemu
vzdali. Doposud to byli jenom' chudí
lidé, s nimiž se členové svaté rodiny
setkali, protože sami k chudině patřili;
tentokráte „jsou to lidé bohatí, vzne
šeni a vzdělaní, ba sami králové. Jak
teprv my se musíme cítiti poctěni,
když Král králů přijde k nám ve sva
tém přijímání! S jakou uctivostí mu
síme jej pozdralviti! Jak uvítati!

Svatí tři králové nepřišli s prázd
nýma rukama, nýbrž s dary. „Otevřeli
poklady své a obětovali mu dary, zlato,
kadidlo a myrhu“ zlato jako králi,
kadidlo jako pravému Bohu, myrhu
jako člověku smrtelnému.

Nevíme, jakým způsobem Maria a
Josef darů těch použili. Zlato bez
pechyby rozdělili něčo pro chrám,
něčo pro chudé a něco pro sebe k za
koupení živobytí. Kadidlo bezpochyby
darovali na bohoslužebné potřeby a
myrhu uschovala Maria na pohřeb.

Ten, od něhož každý dobrý dar po
chází, ten jenž nám tak veliké dary
s nebe přinesl a ten největší dar, sebe
sama, přijímá dary od pastýřů a mu
drců. Z vděčnosti a abychom tyto
dobré osoby následovali, dáváme dary
o vánocích svým domácím a přísluš
níkům, ale i oněm, kteří nějaké pod
pory 'potřebují. Vánoční čas je onen
čas, kdy se nejvíce koná křesťanská
karita nebo-li dobročinnost.

Máme ji však i v jiné časy konati.
„Chudé budete vždycky mít-i u sebe
a můžete “jim dobře činiti,“ pravil
SpasitelýMnohý kostel je chudobný a
nedostává se mu důstojných para
mentů; obyvatelé jsou chudobni, aby
mohli postaviti kostel nebo kapli, nebo

je obnoviti. Misionáři jsou chudobni,
rovněž i nově obrácení pohané a jejich
děti; oni volají o pomoc. Studenti,
kteří studují na kněze, jsou chudobní;
měli bychom je vydržovati. Sestry
klášterní jsou chudobné a nelze jim tak
snadno postaviti neb udržovati ne
mocnici, sirotčinec neb chudobinec.
Katolický tisk je chudobný, katolické
noviny a časopisy měly by se podpo—
rovati, aby se udržely. Na mnohých
místech je nutno postaviti Spolkový
dům. Serafínské dílo lásky stará se
o zanedbané děti, i péče o mládež.
Přimysleme si k tomu ještě tolik chu
dobný'ch rodin, zvláště ve městech,
lidí bez přístřeší, bez práce, chudé,
kteří se stydí to ukázati, slepce, vá
lečné poškozence, invalidy, žebráky
atd. Ach, jak velké pole působnosti
otvírá se tu křesťanské charitě! Sotva
lze je přehlédnouti.

Dnes se všechno organisuje! Čeho
jednotlivec není vstavu dosáhnouti,
to může jich více pohromadě, když se
k sobě sdruží, se organisují. Tak se i
dobročinnost či karita organisu'je a
zařizují se spolky k pěstění" dobročin
nosti v tom neb onom směru.

Kláštery předcházejí nám v tom
pěkným příkladem. Tak ku příkladu
stravují karmelitáni v Řezně denně
100 chudých; každý obdrží chléb, po
lévku a zeleninu; podporují též chudé
studenty. U klarisek se třikrát denně
poděluje jídlem chudina; u domini
kánek obědvá denně 30 chudých a 60
studentů. Tak tomu bylo aspoň ten
krát, kdy jsem si poznámky o tom
udělal.

Dobročinné a milosrdné lidi nalez—
neme i u- pohanů. Ve starém Řecku
měl Simon, syn Miltiadův, jehož jméno
studujíčím je známo, mnoho statků
a zahrad, a. v nich žádného hlídače,



aby nikomu nebylo zabráněno natrhati
si tam ovoce a zeleniny. Vždy jej pro
vázeli sluhové s penězi pro chudé.
Špatně a nedostatečně oděným da
roval své šaty. K obědu pozval každý
den několik lidí, které venku shlédl a
kterých nikd'o nepozval. Chudé po
ehovával na své útraty.

Jako vzor karity jsou z bible známi:
trpělivý Job, jenž žádného žebráka
neodehnal, jenž nahé odíval kůžemi
svých ovcí; potom Tobiáš, jenž pod
poroval spoluzajaté ze svého jmění;
zmiňuji se ještě o Abigail, o vdově
v Sareptě, o ženě v Sunam, Boozovi,
Tabitě.

Svatá Alžběta, hraběnka durynská,
nazývána je pro svou štědrost matkou
chudých. Když v roku 1225 byla
v Německu velká drahota a cena—obilí
byla chudým nedostižitelna, přišel
její pokladník a pravil pln radosti:
„Teď přišel, čas velký poklad na
shromážditif“ „Ano,“ odvětila Alžběta,
„teď je vskutku čas, nashromážditi
pokladů, ale ne těch pro zemi, nýbrž
pro nebe.“ Pokladník mínil prodej dra
hého obilí; ale hraběnka poručila
všecky panské sýpky otevřiti a nuz
ným poddaným obilí za sníženou cenu
prodávati, tam. však, kde by toho bylo
třeba, darem dáti.

Mnohé protestantské sekty vyzna
menávaji se svou dobročinnosti, hlavně
armáda spásy. To je ovšem samo
o sobě chvály a následování hodno.

Čas je

Jenom že použivají té příležitosti
k rozšiřování bludů a získánístou
penců pro svou víru; proto jest se míti
před nimi na pozoru.

Svatý Jan nás napomíná, abychom
nemilovali jenom jazykem, nýbrž skut
kem. Jeden bohatý sedlák vzpomínal
často ve svých modlitbách na chudé;
ale když přišel k němu nějaký chuďas
a prosil jej o trochu zrní, řekl obyčejně,
že nemá žádného na zbyt. Když se
jednoho dne zase za chudé modlil,
volal na něho jeho malý synek: „Ta
tínku, víš-li co bych si přál?“ „No,
copak?“ „Přál bych si, tatínku, tvoje

obilí.“ „A co bys s ním dělal, synečku?“
„Já bych potom tvoji modlitbu za
chudé vyslyšel.“ Otec kousl se do rtů;
slova jeho dítěte vnikla mu do srdce
jako šíp. Šel do sebe a pomáhal více
chudobným.

Týž Ježíš, jemuž se svatí tři králové
poklonili, přijde sám jako mocný 'král
v průvodu nebeského vojska na obla
cích nebeských, aby soudil svět. Přísný
soud bude držeti nad těmi, kteří ná
sledují lakomého bohatce, o němž je
řeč v evangeliu a nic dobrého spolu
bližním n'eprokazují. Lačen jsem byl
a nenakrmili jste mne, naha neoděli
jste mne atd.. ——odejděte ode mne
do ohně věčného! Ale ti dobří, dobro
činní, učenici lásky, budou se rado
vati. Pojďte, požehnání Otce mého &
ujměte se království vám připrave
ného., '

krátký.
Novoroční úvaha.

Jarolím St. Pavlík.

Svatý apoštol Pavel píše Korinťa
nům: Čas je krátký; teď jiného ne
zbývá než aby ti, kteří ženy mají,
tak žili, jak by neměli žádných, a ti,
co pláči, jak by neplakali, a kteří se
radují, jak by se neradovali, a co
kupují, jak by ničehoneměli, a ti,

co světa toho užívají, jak by ho ne
užívali, nebot svět ten pomine.
' Čas je krátký! Opravdu," je to tak.

To cítíme nejvíce, kolikrátkoli sla
víme Nový rok. Krátký je čas u těch,
kteří v květu mládí svého musejí
zemříti. Jen se slzami v očích _oddají



se svému osudu. Než i pro ty, co se
dočkají staroby, “je čas krátký; ne
boť sami se diví, jakrychle zestarali,
jak brzo se jejich obličej svraštil
& vlas zešedivěl; život uplynulý jim
připadá jako sen; Čteme v knize Jo
bově: Člověk z ženy narozený žije
jen krátký čas & navštíven bývá
mnohou bídou.

Ba. čas je krátký, ale k zasloužení
si nebe dlouhý dost, pakli ho využít
kujeme. A to máme udělati i v tomto
novém roce; Ne čas promarniti, ale
rukama hýbati, pilně pracovati, du
ševně nebo tělesně, jak to naše povo
lání s sebou přináší, povinnosti stavu
svého věrně vykonávati, ale nejen
k vůli penězům, ji'chž při tom vydě
láme, ale k vůli Bohu, a abychom
bližním svým prospěli a pomohli.
Potom i náboženské povinnosti p_lniti,
modliti se, chrám Páně navštěvo'va'ti,
svátosti přijímati, skutky milosrden
ství konat-i.

Čas je krátký. Jak dlouho to trvá,
a my stojíme u brány věčnosti? Ještě
malá chvilka, a neuzříte mne, mohli
bychom se Spasitelem říci. Potom
platí, rozloučiti se s tímto světem.
Člověku světského smýšlení a bez
náboženství přijde toto loučení velmi
za těžko; on žil jen pro tento svět,
a teď je nucen jej opustiti; on jen
statky shromažďoval, a teď je musí
jiným přenechati; on se honil jenom
za radovánkami, a teď je s nimi
konec.

Ale dobrý křesťan, jenž se řídí podle
napomenutí sv. Pavla, jež stojí v čele
t( hoto článku, loučí se lehce a s ve
selou myslí se světem tím; on je na
smrt a na soud připraven.

Svatý apoštol praví: Teď zbývá jen,
aby ti, kteří ženy mají, tak žili,"jako
by jich neměli. Zenatí by neměli k vůli
rozkoší spolem obcovati, ale z šlechet
ných vyšších pohnutek, jako Tobiáš,
jenž jenom z lásky. k potomstvu chtěl
si vzíti manželku, aby totiž skrze jeho
děti a vnuky Bůh byl veleben. Aspoň

m

v jisté časy měli by žíti zdrženlivě,
a když jisté okolnosti nedovolují spolu
žití & obcovati, anebo smrt je roz
loučila, mají se podrobiti vůli Boží
a čistotu zachovávati. Ale i svobodní
mají ct'nost čistoty pěstovati a všeli
kého hříšného. obcování s druhým
pohlavím se varovati. Zkrátka řečeno,
smyslnost a tělesnou náruživost třeba
potlačovati, & to energicky, a v do
voleném obcování se. mírniti.

A ti, kteří pláči, jak kdyby nepla
kali. Pláčeme při smrti svých příbuz
ných; křesťan má mírniti svůj smutek,
nebot víra nás uči, že se zase s nimi
shledáme. Pláčeme, když trpíme bo
lesti, když se nám stalo neštěstí, když
jsme jmění ztratili, když nás někdo
nenávidí a pronásleduje, když se nám
splácí nevděkem. Máme však zasta
viti potok slzí a uvážiti: Za všechno,
co zde trpíme, budeme na onom světě
odškodněni. Pán Bůh nám skýtá pří
ležitost k získání zásluhy pro nebe.
Neplač, těšil Spasitel vdovu naimskou.
Neplač, těší Spasitel i nás. Blahosla
vení chudí a truchlící &pronásledovaní
trpící, neboť jejich jest království
nebeské.

A ti, kteří se radují, jak kdyby se
neradovali. To znamená: V užívání
světských“ radovánek, i když jsou
dovolené, máme se mírniti, jich stříd
mě pcžívati. Člověku, co je do světa,
je život příjemný hlavní věcí. “Dobře
jisti, dobře píti, jemně a podle módy
se šatiti, sportu holdovati, plesy, vě
nečky, divadla a kino navštěv'ovati,
hráti &tancovati, to je suma jeho ži
vota. Dobrý křesťan vyplní napřed
svoje povinnosti, a potom, aby nabral
nových sil, popřeje si nějaké zábavy,
ale žádné hříšné.-Jemu není pozemská
radost samoúčelem, nýbrž jen pro
středkem, aby mohl s tím větší hor
livostí a ochotou povinncsti své vy
konávati.

A ti, co kupuji, jak by nic neměli,
a co světa toho užívají, jak kdyby ho
neužívali. Svatý apoštol chce říci:



Nevěste srdce své na statky po
zemské. Musíte sice žíti na světě, ale
ne po světsku; musíte s lidmi se schá
zeti, ale buďte opatrní a nenechej'te
se svésti; musíte pracovati, peníze
vydělávati, kupovati, obchod vésti,
ale spravedlivě, bez lichvaření, bez
lakoty; nepřehánějte starostlivost o
časné živobytí, hledejte nejprve krá
lovství Boží a jeho spravedlnost.

Pán Bůh nás postavil do toho světa,
abychom zkoušku obstáli ze své víry,
ze své věrnosti. On nás zkouší jako
učitel svého žáka. V hodinu smrti

Marie Tesařova:

bude poslední zkouška, matura, zkouš
ka dospělosti. Tu se rozhodne, jsme-li
zralí pro nebe. Kdo ' dobře obstál
v malých zkouškách, nemusí se té
velké báti. Kdo žil podle napomenutí
svatého Pavla, je na závěreční.skouš
ku připraven. On v ní obstojí a do
stane dobrou z'námku, dobré vysvěd
čení, svatí s vyžnamenáním. Božský
soudce mu řekne: Služebníku dobrý
a věrný, služko dobrá a věrná, vy jste
byli nad málem věrní, a tak nyní vás
nad mnohým ustanovím: vejděte v ra
dost Pána svého! '

Ježíškovi v jesličkách.
V jesličkách tu dřímáš tiše,
Ježíšku náš maličký, _
dívají se na Tě s výše
jasné nebes hvězdičky.

Andílci je rozsvítili,
aby světu nesli zvěst,
v půlnoční že svaté chvíli
Spasitel mu zrozen jest.

Sláva Bohu na Výsosti,
pokoj lidem na zemi,
kteří dobrou vůli hostí,
svornost, lásku se všemi.

Ježíšku náš dobrotivý,
v jeslích dřímáš chudičký,
nebe se Tvé lásce diví,
hlídá Tě zrak Matičky.

A co mý Ti, chudí, _dáme
za Tvou lásku, Ježíšku?
Pís'ničku Ti zazpíváme,
uctíme Tvou Matičku.

Svatá
V Nazaretě nízké chatě
žije ctnostně, žije svatě
nejsvětější Rodina;
Mariase k Dítku sklání,
Josef v blahém usmívání
patří nebes na Syna.

Líce jejich štěstím září,
Jezulátko když je daří
sladkým lásky pohledem;
nejbohatší, ač tak chudí.
zlata mají plno v hrudi,
štěstí sdílí s nimi zem.

Rodina.
Svatý Josef řeže, seká,
ví, že po práci ho čeká
Ježíškovo objetí.
Pacholo s ním mnohdy čile
pracuje — mu zlatí chvile,
které Bohu zasvětí.

Matička zas plná lásky
Ježíškovi 'hladí vlásky,
jež se vlní po čele;
Pěst'oun svatý, Matka svatá,
kolik tady lásky zlata,
ví jen Boží andělé;



Srdce Ježíšovo, naděje v Tobě umírajících.
P. R. Rozkošný T. J.

Umírání! Jak důležitý to okamžik!
Neboť na něm závisí věčné štěstí neb
neštěstí. Proto musíme na něj zvláště
dbáti a o to pečovati, aby byl pro nás
šťastný, neboť hned po něm následuje
“soud,soud nejsvětějšího a nejspravcdl-i
včjšiho soudce, jehož rozsudek je ne
;změniteln—ý;a tento spravedlivý soudce
vše předvede před soudnou stolici, co
jsme činili od prvního u'aívání rozumu
až do posledního vdechnutí, a to nejen
:skutky, ale i slova, žádosti i myšlenky
a prosvítí je světlem své svatosti a
spravedlnosti. Sami poznáváme mnoho
hříchů, poklesků, nedbalosti; a co
teprve spatříme, až budeme osvícení
světlem Božského soudce! Jak jsrre
štastni, když si můžeme říci, že jsme
smyli všecky minulé hříchy a viny!
Ale přece se musíme strachovati. Až
do posledního dechu se bude pokoušeti
zlý nepřítel, aby nás přivedl k pádu
.a do věčné záhuby. Jak nesmírnou
cenu by měla tedy jistá, bezpečná
pomoc, která nás zbavila starosti o mi
nulóst a která by i v nastávající ho
ldince smrti zapudila pokušení zlého
ducha! A hle, tu nám svatá Církev
poukazuje na Božské Srdce: ono jeSt
ncjpevnější a nejjistější nadějí těch,
kteří v něm umírají.

Co to znamená umírati v Srdci Je
žíšově? V Srdci Ježíšově zemřeš, když

.tě Božské Srdce v hodince smrti bude
chrániti. Bude-li všemohoucí a laskavý
Pán Ježíš tě opatrovati, čeho by ses
tbával? Ježíš je to, jenž v posledním
(kamžiku může zahnati zlého ducha,
všecky tvé hříchy a chyby ti může
od.,pustiti tě na milost přijmouti a
potom tě souditi. Přivine-li tě k svému
'Srdci, bude 11 o tebe pvečovati jako
o úd svého těla, jistě ani v hodince
smrti tento ůd od svého těla neodtrhne
a na věky nezavrhne.

Tážeš se, zda i ty si můžeš zajistiti
tuto zvláštní ochranu Božského Srdce

Páně a jak? Slyš hlasatelku pobožnosti
k Božskému Srdci Páně, která věrně
podala slova, jež od Pána Ježíše sly
šela: V konání této pobožnosti, praví
světice, naleznou ctitelé Božského
Srdce Páně veškerou pomoc, kterou
potřebují . . . V tomto Srdci naleznou
útočiště v celém životě, zvláště však
v hodin_cesmrti, láska Božského Srdce
nedopustí, aby ti zahynuli, kteří se
Srdci Páně zasvětili a je srdečně a
upřímně milovali a se přičinili podle
svých sil, by také od jiných bylo ctěno
a milováno.

J'e-li možno, chodívej po devět mě
síců k svatým svátostem a svaté při
jímání obětuj na usmíření všech urá
žek, jež se mu dějí od lidí. Neboť řekl
Pán Ježíš svaté Markétě: Z nesmírného
milosrdenství svého Srdce ti slibuji,
že všemohoucí láska mého Srdce udělí
milost kajícného konce všem, kteří
devět měsíců po sobě o prvním pátku
Nejsvětější svátOst oltářní přijmou,
nezemrou v nemilosti a nezaopatřeni,
jelikož mé Srdce bude v posledním
Okamžiku jejich jistým útočištěm. Jest
to veliká milost, jíž bychom si měli
velice vážiti a hleděti co nejvíce vy
užitkovati.

V Srdci Páně zemříti můžeš také
jiným,a to vyšším způsobem: jestliže
se totiž vynasnažíš v tom smýšlení,
v té lásce zemříti, jakou ti dalo za
příklad samo Božské Srdce. Ano,
budeš blahoslaveným, budeš-li v ho
dince smrti následovati Pána Ježíše,
jestliže tak odevzdáš v ruce Boží ducha
svého jako on, přijmeš--li z ruky Boží
život nebo smrt, abys jej životem i.
smrti oslavoval; prijmesll smrt na
zadostučinění za tvé hříchy s touhou,
aby ti bylo popřáno po odpuštění
hříchů dostati se k Božskému Srdci,
abys s ním po celou věčnost mohl Boha
chváliti, milovati a oslavovati. Cvič
se v tom, aby ti bylo Božské Srdce



vzorem v životě a snadno se budeš dle
něho říditi i v hodince smrti. Pomodli
se a modlívej se častěji se vzpomínkou
na smrt Pána Ježíše následující modlit
bu: Pane Bože můj, již nyní přijímám
z ruky tvé s pokojným a radostným
srdcem kterýkoliv způsob smrti, jak
se tobě zalíbí, se všemi jeho st'rastmi a

"=,bolestmi. —- Plnomocné odpustky pro
hodinku smrti. Pius X. 9. “března1904.

Dále uvažuj, jak můžeš a máš i za
živa V Srdci Páně umírati, abys v ho
dince smrti V něm mohl zemříti a po
smrti s ním věčněžíti. O tomto umírání
mluví sv. apoštol Pavel, když nás na
pomíná, abychom křtem sv. s Kristem
zemřeli: Zemřeli jste, a žiVot vášjest
skryt s Kristem V Bohu (Kolos. 3, 3).
Toto umírání V Kristu a s Kristem jest
odumírání, zapírání, přemáhání po
zemského smyslného člověka, takže vše
hledíme potlačiti, co se vzpírá Bohu a
jeho lásce, neb se mu nelibí. Nuže,
umrtvěte pozemské údy své, smilství,
nečistotu, chlípnost, žádost zlou a
lakotu (Kolos. 3, 5). Ale nejen hřích,
ale vše, co k hříchu svádí a duši V ne'
bezpečentví přivádí, máme V Srdci
Páně mrtviti. Snad bude prudký boj!
Ale láska Srdce Páně osladí každou
námahu a dodá síly, že snadno pře
konáme, co jinak stojí velký boj dle
slov sv. Augustina: Kde panujeláska,
tam není námahy a práce, nebot' sama
práce & námaha jest milována.
Umíral-lis již za života v Srdci Páně,
neb aspoň ses přičinil odumírati tomu,
co se mu nelibi, pak oslavíš SVOUho
dinku smrti V Srdci Ježíšově a v Srdci
Páně povstaneš k novému, Věčnému
životu. Tak bude Srdce Ježíšovo

_opravdu pro tebe naději v Ně umíra
jících.

Ač již tolik prostředků jsme si uká
zali, aby bylo Srdce Páně naší nadějí
v hodince smrti, přece nemůžeme za
mlčeti ještě jeden Způsob vyprositi sobě
šťastnou hodinku smrti a ten jest:
prositi Srdce Páně, aby bylo nadějí i
jiných lidí, kteří umírají, třebas na

Srdce Páně nevzpominali, jinými slovy:
modliti se k Srdci Páně za šťastnou.
hodinku smrti těch lidí, kteří umírají.

Dojme nás Zpráva, když slyšíme, že
se stalo někde neštěstí a bylo zabito
mnoho lidí. Trneme hrůzou, když se
dovíme, že při některém zemětřesení-_
mnoho tisíc lidí zahynulo a zůstáváme
chladnými, ač víme, že denně na
140.000 lidí umírá. Každé minuty se
objeví před soudnou stolicí na 100 lidí,
Za každého z nich trpěl & umřel“Pán.
Ježíš. Pozorujte jeho muky, čítejte
kroky,"slzy, rány, trny, bičování, uva-v
žujte o jeho pokořování, bolestech,
trápení a úzkostech. A toto vše trpěl.
za duši onoho člověka, jenž právě
této vteřiny umírá. Zemřel-„liV hříchu,.
všecko utrpení Pána Ježíše jest pro
něho marné. A V jakém stavu lidé při
cházejí na věčnost, dá se souditiš
"zdenní zkušenosti. Mezi denně umírá-
jícími jest katolíků na 23.000 a z těch
jich není mnoho, kteří chtějí v „Srdci
Páně zemříti. Velmi mnoho jest jich
vlažných, lhostejných, ba svedených
a proti sv. víře bojujících. U velkého
množství závisí spása na smíření se
s Bohem v poslední nemoci, na za—
opatření sv. svátostmi. Stasten, komu
se té'milosti dostane! Někde i vc'f
zbožných rodinách zavolají kněze, -—
když nemocný již jest v bezvědomí,.
aby prý se nepolekal. A nepoleká se,
až duše se objeví před Pánem Bohem.
nepřipravena? Jindy zase, ač nemocný
prosí o kněze, nevěrečtí příbuzní ne—-'
vyplní jeho přání, ba knězi zakazují
vstoupiti do domu. Jaké to bolestné
chvíle pro bolestné Srdce Páně, jež 1za
tyto ubožáky krev prolilo!

Zde, kde milosrdenství Boha nejvýš
dobrotivého jest omezeno jeho spra—
vedlnosti, jest na místě modlitba pří
mluvná, která přicházejíc vstříc touze
Ježíšově, stává se přímo všemohoucí.
Ježíš na ni čeká, není pochybnosti, že
ji vyslyší.

Snad někdo namítne: Čeho se dá.
docíliti v posledním okamžiku u člo
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věka, jenž celý život 0 Pána Boha a
o svou duši se nestaral? Odpovím:
Milosrdenství Boží nezná mezi a láska
jeho je nekonečná, moudrost nevyzpy
tatelná. V jediném okamžiku se může
duše obrátiti a vzbuzením dokonalé
lítosti před věčnou záhubou zachránit-i.
Na smrtelném loži, tváří v tvář smrti,
soudu a věčnosti i nej zatvrzelejší hříš—
níci se chvějí a jsou přístupnými někdy
i nepatrnému vánku milosti. Leckdy
stačí vzpomínka na zbožnou matku,
,na modlitby v dětství konané, na dob
rého přítele, neb na nějaký povzbu
zující příklad! Možná, že jsme tu milost
vyprosili my svou nepatrnou modlitbou
& tak zachránili duši cd pekla, roz
množili spolecnost svatých, způsobili
radost Srdci Páně a Panny Marie,
rozmnožili čest a slávu Boží a sobě
získali zásluhu u Boha a vděčnost za
chráněné duše. — Neměly by nás tyto
úspěchy přimět-i, abychom se horlivě
modlili za umírající, známé i neznámé,
blízké i vzdálené? Vždyť i obrácení
lotra na pravici jest nám pobídkou,
abychom se nevzdávali naděje, pokud
se duše od těla neoddělila.

Konečně Pán Ježíš sám projevil
přání, abyr se lidé modlili za umírající.
V životopise jedné z prvních panen
řádu Navštívení Panny Marie se dočí
táme, že r. 1644 na Zelený čtvrtek
v noci se modlila před nejsv. Svátosti
oltářní. Tu u vidění spatřila Pána na
šeho umírajícího na kříži a zároveň
jí byla popřána milost, že se mohla
s větším úspěchem modlit-i za umírající.
„0 poslední hodina těch ubohých je
hroznál“ pravila. Od té chvíle ji vždy
bylo, jako by slyšela stenání umíra
jících, což činilo na ni takový dojem,
že se v noci i zrána za ně modlívala
církvení hodinky.

Kdo tedy miluje Srdce Páně, ne

?omene činiti, co jest mu milé.spěchú svých modliteb sice nepozná
za života, ale budiž ujištěn, že Pán
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Ježíš a Panna Maria jej budou milo—
vati a až nadejde poslední hodinka,
potěší jej. A jaká to bude radost přiá
posledním soudu, až se seskupí kolem
něho zástup vyvolených. Velkou hor-
livostí v tomto ohledu vynikal zbožný:
řeholník P. Jan Lyonnard, Tov. Jež..
Věda, že modlitba společná jest dle:
přípovědi Páně účinnější než modlitba.
jednotlivců, založil r. 1845 spolek,.
jenž měl za účel pomáhati modlitbou
umírajícím. Spolek se rozšířil a byt'.
23. srpna r. 1867 od papeže Pia IX..
potvrzen. Povinnosti jsou nepatrné;
žádá se pouze denní modlitba k tomu
účelu od zakladatele složená. Zní: O?

unejdobrotivější Ježíši, milovníku dušL
prosím a zapřisahám Tě pro smrtelnou-':
úzkost Tvého nejsvětějšího Srdce a 1
pro bolesti Tvé Neposkxrnčné matky,.
obmyj v krvi své hříšníky celého světa.
kteřítéto chvíle se smrtí zápasí a jeJ/jdnes zemrou.

Srdce Ježíšovo, které jsi smrtelnou
úzkost podstoupiti ráčilo, slituj se nad.
umírajícími. Soucitné Srdce Panny
Marie, přimlouvej se za zarmoucené„
(Za každou z těch modliteb pokaždé
300 dní odpustků.
3krát denně v různých dobách, získá:
jednou v měsíci plnomocné odpustky
po sv. zpovědi a sv. přijímání). Právea
přijímati členy mají kláštery Nejsv_
Srdce Páně ve smrtelné úzkosti po—
staveného; takový je v Belgii. Klá—
šter sester Dominikánek v Řepčíně
u Olomouce rád zprostředkuje styk
sním.

Ale i ten, kdo nemíní se státi členem,.
ale uctívá Božské Srdce Páně, rád a'
často bude vzpomínati na umlrajícíč
a vyprošovati jim od Srdce Páně“
šťastné hodinky smrti. Tím Způsobemz
bude pamatovati i na vlastní smrt
na ni se připravovati a tak může douf
fati, že v hodince smrti bude v Srdci
Ježíšově umírati a že tedy bude míti:
šťastnou hodinku smrti.

Kdo se je modlí.
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]e-Íli nějaký Bůh, který se o nás stará?
NapsalMgre. de Ségur.

Žijeme v podivné době. Myšlenky
nejvýstřednější a nejzpozdilejší šíří

—-sev novinách, V literatuře, v přednáš
Úkácha v rozmluvách. Snad ještě nikdy
nezaslechli jsme čehosi podobného.

“Mluví se o všem, „ač se o ničem neví,
a zvláště .ve věcech náboženských opo
vážlivé útoky přesahují již všecku
„míru.

Za každé doby byli nevěrci, ale jest
rozdíl mezi nevěrci a nevěrci.
nějších jest více nevědomosti & prud
kosti než u jich předchůdců; není jim
_dosti vysmívati se kněžstvu a vůbec
zbožnos“ 1, ale jdou přímo k cíli a drze
napadají na samý základ víry, na
podstavu celého náboženství. Nezřídka
setkáme se s osobami, které předstírají,
že nevěří v Boha, a při tom snižují se
pod samá zvířata tvrdíee, že člověk
_je pouhé zvíře, že nemá duše, že po
:smrti je všemu konec atd.

Vůči takým pošetilostem pokrčili
bychom jen rameny, kdyby nebylo
jisto, že u osob prostých &málo vzdě
ianých také drzé rouhání posléze přece
podkope víru. Lidé sice budou vždy
věřit, poněvadž svědomí a zdravý
rozum příliš hlasitě mluví, než aby
možno bylo je umlčet; ale místo ži
-vého slunce jež je dříve osvěcovalo,
zůstává jen mihotavé, téměř uhasína
_jící světélko. Odtud tolik nedbalosti &
nejistoty v konání dobra a v plnění
povinností.

Snad, drahý čtenáři, jest to tvůj
příběh. Anebo jsi aspoň v nebeZpečí,
že podobně bude s tebou. Kdo může
“ručiti za zítřek? Kdo odolal desíti
útokům, zda nemůže klesnout při je
denáctém a nepodlehl by, kdyby měl
obrannou zbroj. Dovol mi tedy, bych
ti nabídl těchto několik řádků jako
zbraň a střelivo.

Vnikl-li jed až příliš hluboko, snad,
co tu řeknu, ochromí jeho účinnost,

U ny-„
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PřeložilaHedvika. Vávrová, r. S.C.J.

hrozí-li však teprve nebezpečí, protijed
učiní tě neporanitelným.

Jeden ze starobylých králů Asie —
jak vypravují dějiny — tak se bál, by
nepřátelé ho neotrávili, že ozbrojil
svůj žaludek proti každému druhu
otravy; proto marné byly všecky po—
kusy nepřátelské . . Tak bude i s te
bou, drahý čtenáři, až špatným učením
budou tě hledět zahubit.

O čem budeme tu Spolu rOZmlouvat,
nenáleží do vědy ani do filosofie; bu
deme spolu prostě a upřímně hovořit
jako dva bratři neb dva přátelé a
pouze v zdravém rozumu budeme
hledat rozluštění té nejhlubší a nej
vznešenější záhady: Je-li nějaký Bůh,
ktery se o nás stará?

BÚH.
I.

Malý pětiletý hošík pouštěl se právě
do svého na měkko uvařeného vajíčka;
zvolna namáčel v něm proužky chleba,
které maminka mu krájela.

„Víš-li, mé dítě,“ tázala se matka,
„kdo udělal to vajíčkOP“

„Vím,“ odpověděl hošík; „bílá slip
ka, kterou jsi mi dala, maminko.“

„A bílá Slípka, odkud přišlaP“
„Z jiného vajíčka.“
„A kdo udělal to druhé vajíčko?“
„Ach,“ zasmálo se dítě, „jiná sle

íce.
„A kdo učinil první ze všech vajecP“

le, maminko, první slepice.“
„Velmi dobře. Ale kdo učinil tu

první slepici, jež snesla první vejce?“
Dítě se zamyslilo a pak odpovědělo

jako malý filosof: „Pán Bůh.“
A co jiného dalo by se na to odpo

vědět? Poněvadž jest jisto, že vejce
neudělá se bez slepice a slepice líhne
se pouze z vejce, dostáváme se ne
zbytně k první slepici, jež snesla první
vejce. A kdo jiný mohl ji učinit, než



ona všemohoucí bytost, jež stvořila
vše z ničeho, a která sluje Bůh?

II.

Každý to ví, ale ne kazdý o tom
přemýšlí. Pamatuji si,že jsem tímto
prostým a proto i tak nezvratným zá
věrem ukončil spor s jistým mladým
důstojníkem. Vyšel právě z vojenské
školy a slyšel již tisíceré hlouposti
v kavárnách a v kasinech; celý oslněn
mnohomluvnosti svých soudruhů, hle
děl zaujati jich úroveň a vystupoval
jako volnomyslitel.

Ten dobrý hoch, který hleděl se
zdáti špatným, rozmlouval kdysi se
mnou o jistých názorech filosofických.
Zvláště zastával se jakési teorie, kterou
prý velmi učený poručík jich regi
mentu po několik dní vysvětloval při
stole. Byla to věru znamenitá teorie:
cilem jejím bylo — ne víc a ne méně
——než odstranění Boha.

„Člověk,“ vykládal můj důstojník,
„na počátku byl jistě opicí a teprv
postupným zdokonalováním dosáhl ny
nějšího stavu. Rovněž opice nebyly
s počátku opicemi, nezli k tomu došlo,
bylo třeba celé řady věků, rovněž tak
bylo i s ostatními zvířaty, ano i nej
nižšími, na př. 5 rop—uchou,s hlemýž
děm. Tato zvířata byla rostlinami, jež
zvolna se zdokonalovaly, odloučily od
země a oživly. .. Rostliny zas byly
dříve nerosty a teprve účinkem slunce
i' ústředního zemského tepla atd. zdo
konalily se a dostaly semena . . . Tak,“
dodal, „možno si vše vysvětliti.“

„Ale,“ namítl jsem, „odkud byla
země, odkud slunce a ústřední oheň?
I to žádá vysvetleníf“

„Ovšem,“ odpověděl hrd na svůj
systém; „to vše vzniklo z prvotních
mlžin, par a plynů, jež zvolna se Spo
jovaly a skládaly. I vidíte tedy, jak
vysvětluje se vše, naprosto vše. Ne
vím věru, k čemu by tu bylo Boha za
potřebí. “

.Al,e můj ubohý příteli,“ pravím se
smíchem. „kdyby Ho bylo potřebí

aspoň k výrobě vašich prvotních mlžin,.
par a plynů, již to, zdá se mi, by bylo?něco.. Musí tu přece někdo býti,.
kdo je stvořil.

Na to ovšem nepomyslil můj svo
bodný podporučík, ani jeho poručík
volnomyšlenkář. „Toť pravda “ řekl'
naivně zarděv se trochu, „tot prax
da. “ A již o tom nemluvil.

Naši filosofové v dílnách, v tovar-
nách a v hostincích jsou, můj drahý
čtenáři, asi právě tak důmyslní jako
můj podporučík.'Vyslechni je, chceš-li„
ale věřit jim, neradil bych ti.

III.
Voltaire nebyl dojista svatouškem;

proto jeho svědectví není nijak pode-
zřelé. Jednoho .dne dostal pozvání,
aby předsedal filosofic'kému večírku..
Večírky ty byly v 18. stol. velmi
v módě, a právě z nich vycházely nej
hanebnější pamflety &brožurky proti
všemu, co je svaté a úctyhodné. I ten—
tokráte při šampaňském ozýValy se
výsměchy a rouhání. Ale starý Voltaire
patriarcha té chásky, nebyl jaksi v do-
bré míře. Když si toho povšimnuto,
hleděno ho rozveselit úštěpky a špič
kami, namířenými proti Bohu, ne—
příteli všech volných myslitelů. J izlivé=
úšklebky jen lítaly; jeden litoval zasle—
pencsti lidské, jež věří v jsoucnost
nemožného Boha; druhý hněval se na
křesťany, na ty fanatiky, pověrčivce
a nepřátele lidského rozumu. Ostatní"—
hádali se, smáli a křičeli; každý do-r
kazoval velkolepým způsobem, že Boha
nikdy nebylo, a že vůbec nemožno, by“
kdy jaký byl.

Starý hrdina chvílemi usmíval se ze
zdvcřilosti, ale bitvy se neúčastnil, Do
mácí paní, nemohouc si vysvětliti jeho
mlčení otázala se ho přímo jak smýšlí"
o této důležité otázce.

Voltaire vstal a ukázal na hodiny,.
které právě odbíjely, odpověděl tímto
dvojverší m :
„A já, čím více myslím, tím méně si

mohu myslit,
že jdou ty hodiny bez hodináře“



Nevím, zda přesvědčil ostatní stolu
jící; ale jisto jest, že proti této prosté
& hluboké odpovědi nebylo možno na
mítnouti nic, co by se shodovalo se
zdravým rozumem.

IV.

Hodiny, jež tak dobře nadchly Vol
taira, připomínají mi roztomilý příběh
ze života slavného Fénelona, arcibis
kupa cambraiského, který vynikal
bystroduchem tisíckráte hlubším než
Voltaire i všecka jeho cháska, &jehož
ušlechtilé srdce bylo právě tak čisté,
jak skvělý byl jeho rozum. Fénelon
vyšel si na procházku se svým synov
cem, který na nějaký čas byl svěřen
jeho otcovské péči.

Na nebi třpytily se miliony hvězd a
obzor tonul ještě ve zlatě zapadlého
slunce. Celá příroda dýchala klidem
& velebou.

Dítě tázale se, kolik je hodin. Féne
lon vytáhl hodinky; ukazovaly osmou.

„Jaké to krásné hodinky, strýčkul“
zvolal hoch. „Dovol, bych si je pro—
hlédl.“

Vlídný arcibiskup podal mu je.
Když hoch se všech stran si je pro
hlížel, řekl mu chladně: „Divná věc,
drahý Ludvíku! Ty hodinky se samy
udělaly.“

„Samy?“ opakoval hoch, pohlížeje
na strýce s nedůvěřivým úsměvem.

„Ano, úplně samy. Jakýsi cestovatel
nalezl je na poušti; jest jisto, že se
samy udělaly. . .“

„Nemcžnol“ zvolal Ludvík. „Strýč
ku, ty se mi vysmívášl“

„Ne, mé dítě, nevysmívám se. Co
vidíš nemožného v tom, co jsem řekl? *

„Ale, strýčku, nikdy žádné hodinkyse samy neudělaly.
„A proč by ne?“
„Poněvadž k uSpořádání koleček,

jež se hýbají &pohybují ručičkou, jest
tolik přesnosti zapotřebí, že k jich
zhotovení potřebí jest nejen rozumu,
ale vůbec málo kdo to dovede přes
všecko své úsilí. Aby to vše se samo
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udělalo, jest naprosto nemožno; tomu
nikdy neuvěřím . . . Obelhali tě, strýč
ku . . .“

Fénelon objal dítě a pak ukazuje
na nádherné nebe, zářící nad jejich
hlavami řekl: „A co řekneš, Ludvíku,
o těch, kteří tvrdí, že všecky ty divy
vznikly samy sebou, že není Boha?“

„A jsou lidé skutečně tak zlí &hlou—
pí, by mluvili cos podobného?“ tázal
se Ludvík.

„Ano, drahé dítě, jsou lidé, kteří
tak mluví, ale Bohu díky, není jich
mnoho, ale zda mnoho jest těch, kteří
tnmu věří? Nemohu to tvrdit, neboť
bylo by třeba umlčeti rozum, srdce,
vrozené instinkty i zdravý úsudek..
Je-li zřejmo, že hodiny nemohou se
samy vyrobit, jak tím vícenemohl sám
sebou vzniknout člověk, který je
zhotovil. I musil jednou na světě býti
první člověk, poněvadž všecko má
svůj počátek, a tento počátek potvr—
zují dějiny lidstva. Musí býti někdo,
kdo stvořil prvního člověka. . Jest
to Bytost, jež učinila všecky ostatní
bytosti, ale sama nikým nebyla uči
něna . . . Jest to Bůh, Bůh nekonečný,
poněvadž Jeho bytost nemá mezí;
Bůh věčný, t. j. nekonečný ve svém
trvání, jež nemá počátku ani konce,
Bůh všemohoucí, nejvýš spravedlivý,
dobrotivý a svatý, nekonečný ve všech
svých dokonalostech. Jest všude a ne—
rozdělen a nikdo nemůže prozkoumat
všecky Jeho divy. V něm zijeme, v něm
se hýbcme a trváme. Ont jest první
náš původ a poslední náš cíl; naše bla
ženost na tomto i na onom světě záleží
v tom, že Ho poznáváme, milujeme a
Jemu sloužíme.“

Takové krásné poučení dal slavný
arcibiskup cambraiský svému mladé
mu synovci; dává je i nám, drahý čte
náři! Ukazuje nám opětně, jak směšni
jsou oni lehkomyslníci, kteří opova
žují se tvrdit, že není Boha ..

“Jest tedy Bůh, poněvadž nemožno,
by Ho nebylo.



Kdo by opak tvrdil, tvrdil by ne
smysl. Rozvaž jen: Zdravý rozum
jest společný všem lidem; jednotlivec
nemá práva, dávati vlastnímu náhledu
přednost před náhledem všech lidí. Ni
kdo nemůže říci: „Já mám více rozumu
než vy všichni dohromady.“

Nuže, zdravý rozum všech národů
a věků nejen vidí, že jest Bytost svr
chovaná, ale že jsme s ní i ve vzájem
Lém styku, že dluhujeme jí kult ado—
race, úcty & lásky. Zdravý rozum
hlásá tak mocně jsoucnost Boha ži
vého, Stvořitele a Pána světa, že
směle můžeme říci bídníku, jenž po
pírá Boha: „Pozbyls rozumu, hanebně
lžešl“

Jako Fénelcn ani já nemohu při
pustit, že by člověk mohl tak dalece
utlumiti v sobě světlo zdravého roz
umu a svědomí, bv mohl tvrdit a zá
roveň to m u i v ě r i t, že není Boha.

. Čím více bude na svém stát, tím meně
budu přesvědčen, že mluví pravdu.

Jest zajímavo, jak domnělé pře
svědčení, že není Boha, má u nevěrců
zcela opačný účinek, než jak by se
dalo očekávat. Byl-li kdo skutečně
o tom přesvědčen, nemyslil by na Něj,
nenazýval by Hc výmyslem, nestaral
by seo Něho víc než my o Buddhu neb
Jupitera. Zvláště by mu nikdy nena
padlo nenávidět 1-10a Jemu se rouhat.
Nemožno tupit neb nenávidět, v koho
nevěříme. A přece každodenní zkuše
nost učí, že čím více bezbožní popírají
jsoucnost Boží, tím více proti Bohu
zuří, tím více Ho urážejí a na Něho
útočí. Tedy, ubozí přátelé, víte zcela
dobře, že Bůh jest a vaše útoky jsou
novým důkazem Jeho jsoucnosti, které
popřít-i nelze.

VI.

Všichni národové od nejvzdělaněj
ších až k nejdivočejším uznávali jsouc
nost Boží. Toť nový nezvratný důvod,
proti všem, kdo nevěří. Když nadarmo
prohledali na zemi všecky kouty, by
nalezli národ bez Boha, odvážili se
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sami si ho založit a osvícené devate
nácté století mělo vidět, jak uzrál
tento krásný úmysl. Původcem jeho
byl jistý anglikán Robert Owen. Shro

_máždil kolem sebe asi osm set lidí, sa
mých to volnomyslitelů, postrádají
cích naprosto zdravého rozumu. Snimi
vydal se do Spojených Států, kde za
koupili rozsáhlý pozemek, na němž
založili město, nazvané Novou Shodou.
Každý z obyvatel musil přísahat, že
zachovávati bude věrně pouhý zákon
přírodní. Zvláště doporučil jim za
kladatel, by přestal rozdíl mezi mým
a tvým, &jméno Boží by navždy bylo
vypuzeno ze srdcí i z úst; za to sli
boval jim, že oni i jich děti povznesou
se na taký stupeň dokonalosti, že udi
vený svět zavrhne posléze náboženství,
manželství i soukromý majetek, tyto
tři velké pohromy lidské společnosti.
Jsou to vlastní slova bezbožného
Owena.

Ovšem žádná z těchto skvělých na
dějí se nesplnila. Dílem nemoce &hlad
pohltily nesmyslné stádečko Nové
Shody, dílem ti dobří lidé uznali sami
za dobré vzájemně se požírat, dosti, že
přestalo se o nich mluvit. A ten, kdo
je tam přivedl, stáhnuv ocas a schlíp
nuv uši, vrátil se Zpět do Anglie.

VII.
Chceš-li míti zvěřinu na černo, chytni

si zajíce — radí jistá kuchařská kniha.
Chceš-li dostat člověka, jenž popírá
jsoucnost Boží, práce je rovněž snadná:
vezmi jeho svědomí a tak je pcšpiň, že
nemůže se na sebe podívat, by ne
zvolal: „Běda mi, je-li Bůh.“

Předpis ovšem nepůsobí nikdy bez
výjimečně. V mnohých okolnostech
na př., kdy hrozí nebeZpečí neb v ho
dinu smrti, probouzí se zdravý rozum
a opojení mizí. Považme však ke cti
člověka, že pouze zvířata nevěří sku
tečně v Boha. Člověk, jenz přijal jich
způsob života, může se po nich opičiti,
ale jen potud, pokud se mu dobře
vede.



„Při nejmenší však srážce osudu
mizí zvíře, maska odpadá — a zůstává

jen člověk.“
Ovšem jsou tu ještě duše nešťastné,

jež zapomněly na Boha, buď že ne
dostalo se jim dobrého vychování
křesťanského, buď že strženy byly
světskou bezbožnosti aneb že zemdlely
a osleply, poněvadž zanedbávaly mod
litbu a účast na službách Božích.Víra
v Boha udržuje se sice v hloubi jejich
srdce a jen někdy vystoupí v bezděč—
ném vyznání. Ale obyčejně zatemňují
v duši ideu Boží náruživosti, nevědo
most a blud. Také mračno nepropouští
Světla božského Slunce a hrouží duši
v chladnou a temnou noc hlubokého
smutku.

Těmto duším, jež toužebně po světle
vzdychají a často druhým závidí útě
chy svaté víry, těm přinášejme vždy
bratrský soucit & přátelské slovo,
ale zvláště hleďme jim pomoci, by
mohly povstati z temnoty k plnému
světlu křesťanské víry; tak činili všich
ni naši svatí učitelé a tak ještě i my
činíme každodenně.

'Co se však týče lehkomyslných bez
božníků, kteří ještě chlubí se svou
chudobou & bezuzdnými vtipy stavi
svou nevěru na odiv — u těch střezme
se mluvit vážně o atheismu, t. j. 0 ne
gaci existence Boží;-to znamenalo by
přikládati jejich slovům váhy, které
nemají. Podobně psáti celé knihy na
vyvrácení jejich námitek bylo by tolik

jako myslit, že béřou věc doopravdy
& věří tomu, co mluví. V tomto pří
padě silr-á dávka opovržení a výsmě
chu stačí úplně na splasknutí těchto
prázdných balonů.

Více než důvody nejuěenější pro
spěje takým osobám vtipná odpověď,
jak to učinila jistá duchaplná paní.
Jednoho dne sešla se u ní četná spo
lečnost. Mezi hosty však byl i jistý
nevěrec, který hned začal opovážlivě
popírat jsoucnost Boží; ale nedařilo
se mu, a pro svůj náhled nezískal ni
koho, naopak nejedna z pozvaných
dám dala na jevo své rozhořčení.
I vstal rozhněván a řekl kysele a do
mýšlivě: „Odpust'te, že jsem se zmýlil,
mé dámy; nemyslil jsem, že v domě,
kde duch závodí s krásou, mně jedi
nému dostalo se té cti, že v Boha ne
věřím.“

„Nejste, pane, sám, ozvala se do
mácí paní; „moje koně, moji psi a mé
kocky sdílejí s vámi tu cest, jenže ta
ubohá zvířata jsou až příliš chytrá,
než aby se tím chlubila. “

VIII.
Drahý čtenáři, nebuď pošetilcem,

ale buď rozumným člověkem! Neza
vírej svých očí světlu zdravého rozu
mu! Nezavirej též nikdy svých uši
hlasu svého svědomí, ale uznej z celého
srdce Boha všemohoucího, věčného,
nekonečného a dokonalého, který stvo
řil tebe i celý světl

((

Srdce Ježíšovo a Eucharistie.
P. Jindřich Ramiěre T. J.

Domino Deus, apel-i eis thesau
rum tuum, fontem aquae vivac.
Pane, otevři jim svůj poklad,
pramen živé vody.

. ' Num. 20, 6.
I.

Hlubší studium kultu nejsv. Srdce
a kultu Eucharistie i zkušenost &zje
vení, jichž se dostalo sv. Markétě
Marii, vedou k témuž závěru, že totiž
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obojí kult vzájemně se podporuje a že
prakticky slučuje se v jednu & touž
pobožnost.

Přesně pověděno není dojista před—
mět obou pobožnosti totožný; ale i
přes jejich rozdíl trvá úzký vzájemný
vztah, jenž usnadňuje jejich sloučení.

Předmětem kult-u eucharistiekého je
ve vlastním slova, smyslu nejsvětější



člověčenství Kristovo, žijící životem
.oslaveným, přítomné jako obět pod
způsobou svátostní, meškající mezi
námi ve svatostáncich, obětované za
nás v zertvu adonace, díku, přímluvy
a smírně náhrady a podávané jako
pokrm našich duší —- a to vše jako
záruka lásky Ježíše Krista, neboť sv.
Jan zahrnuje tajemství eucharistická
stručně. ve slovech: „In jinem dilexit
cas.“ „Až do konce je miloval.“

Předmětem kultu nejsv. Srdce jest
jednak láska Ježíše Krista, uvažovaná
sama v sobě nebo ve svých projevech;
jednak též živé Srdce Ježíšovo, symbol
a sídlo lásky; l_ečnejen Srdce, jež kdysi
na zemi žilo a nyní žije daleko od nás
v nebi, ale též ono Srdce, jež v Eucha
ristii žije ustavičně mezi námi. Proto
sv. Církev prosí ve své modlitbě
k nejsv. Srdci; „ . . . abychom my,
ježto se v božském Srdci mileho Syna

pouze Jeho láskyplné Srdce, jež uka
zuje jim Ježíše jako Přítele, toužícího
po jejich lásce, pak musí zmizet
všecky jejich obavy; i přiblíží se
k Němu s důvěrou volajíce s obyvateli
nazaretskými: „Eamus ad Suaaitatem!
Eamus adAmorem!“ „Pojďme k Líbez'nosti1 Pojďme k Lásce-'

Tvého chlubíme, obzvláštní dobrodiní'
lásky jeho k nám ctili.

„Kdo nevytušíť zaznamenává P.
Leroy, „již z pouhého výčtu před
mětů kultu eucharistického a kultu
božského Srdce, jak úzce souvisejí
spolu ty předměty, jež uctíváme obo
jím tím kultem? Kdo nepostřehne,
jaký úzký vzájemný vztah spojuje
lásku Ježíše Krista s nejskvělejším
jejím projevem, s nejobdivuhodnějším
účinkem, se svrchovanou její zárukou,
svátost lásky, Lásku samu s jejím
symbolem a sídle—m?“

II.

Obojí kult má nad to i společný
cíl: zažehnout v lidských srdcích vroucí
lásku k nejsv. Osobě božského Krále,
jenž podal nám již tolik důkazů sve
lásky. Jak mocně tedy napomáhá po
božnost k nejsv. Srdci pobožnosti
k Eucharistii! Snad mnozí zachvějí
se před Ježíšem v nejsv. Svátosti,
pomyslí-li, že to týž, jenž ustanoven
jest soudcem živých a mrtvých, před
jehož soudou stolicí musíme se jed
nou objevit; ale představí-li se jim
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Nemožno zapřít: i kdyby pobožnost
k božskému Srdci byla pouhým pro
středkem k dosažení pobožnosti ke
svaté Eucharistii, bylby to nesporně
prostředek nejmocnější &nejúčinnější.
Leě nežádá-li kult nejsv. Srdce místa
čestnějšího v řadě katolických pobož
ností, a máme snad spokojiti se vy
kázat mu pouze první místo mezi
prostředky, jež vhodně budí, rozvíjejí
a venčí kult eucharististický?

III.
Nikoli; byt toto místo bylo sebe

ěestnější, pravda žádá čehosi více:
chce, bychom považovali ji ne za
prostředek, ale za konec, cíl a korunu
kultu eucharistického.

Božský Spasitel sám ráčil zjeviti
tuto pravdu. Jednoho dne klečela sv
Gertruda se všemi spolusestrami před
nejsvětější Svátost-í. Všecky vysílaly
-k Ježíši své prosby, a všem se dostá
valo božských milostí,'leě ne měrou
stejnou. Jedny přijímaly, jakse zdálo,
svaté účinky přímo z bežského Srdce,
druhé z rukou, jiné z nohou. Gertruda
viděla, že čím dále od Srdce čerpaly,
tím obtížněji docházely splnění svých
tužeb. Ty však, které se obracely
přímo nabožske Srdce, došly rychleji
& snadněji, po čem toužily.

Tomu nesmíme se divit; _jestiť to
přirozený důsledek zásad již dříve
stanovených a dokázaných, týkajících
se správně pochopeni pobožnosti k'bož
skému Srdci.

Proč chtěl vlastně Ježíš Kristus
prodlevati mezi námi? Aby v našich
srdcích roznítil oheň své lásky. I gnóm
veni mittere in terram, et quid valo,
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nisi ut accendatur? K tomu tíhly
všecky Jeho čin , všecka ustanovení,
všecky svátosti. čeho žádá na člověku?
Především a nade všecko jeho srdce:
„Praebi fili, c0r_tuum mihi“ Milovati
-— toť Jeho zákon: Hoa est praecep
tum meum. Jakých nevýslovny'ch bo
lesti snášel při svém umučení! A přece
prohlásil ústy své věrné služebnice, že
mnohem více než vše, co vytrpěl, bolí
Ho náš chlad & naše lhostejnost; že
za málo by cenil, co pro nás vytrpěl,
kdybychom aspoň poněkud láskou
splácely Jeho nevystihlo'u lásku;

Je-li tedy nějaká pobožnost, jež 'víc
než jiná pudí z duší lidských vlažnost
a chlad, jež účinnější rczžehá v nich
oheň lásky, jež“ skvěleji hlásá lidem
lásku Ježíšovu a větší “budí v nich
touhu lásku tu splácet láskou, musí
nezbytně býti ze všech první, i ne
může býti jen pouhým prostředkem,
ale cílem a středem, k němuž všecky
ostatní “mají tíhnout.

“ IV

A právě takováje pobožnost k nejsv.
Srdci Páně: předně již svou povahou,
potom zvláštním požehnáním Božím.

Svou povahou, poněvadž, jak jsme
již řekli, jest srdce význačným sym
bolem lásky; poněvadž Srdce to svými
plameny, svým. křížem, svou trnovou
korunou a krvácející ranou jest do
jemnou památkou toho, k čemu láska
přiměla Spasitele; pcněvadž Srdce to
nehlásá nic jiného než lásku. Kjejímu
roznícení nebylo vhodnějšího symbolu,
a proto Pán vyhradil jej naší ne
šťastné době. .

Když sv. Gertruda ptala se jednoho
dne sv. Jana, prcč 'cn, jcnž při po
slední večeři spočinul na hrudi Ježí
šově, nenapsal nám nic o tlukotu to
hoto nejsv; Srdce, odpověděl Miláček
Páně: „Byl jsem poslán, napsati ro
dící se Církvi slova nestvořeného Slova
Boha Otce; ale líbeznost tlukotu Jeho
íSrdce vyhradil Bůh věkům posledním,
aby v zestárlém světě roznítilo opět
hasnoucí již lásku.“

4%

V.
Ale ne pouze svou povahou rozně

cuje pobožnost k nejsv. Srdci lásku
v lidských srdcích; zřejmá vůle Boží,
jak pověděl sám božský Spasitel svaté
Markétě Marii, připojila k ní zvláštní
požehnání.

V prvním z velkých-zjevení řekl
Pán Ježíš: „Mé Srdce tak náruživé
miluje lidi a zvláště tebe, že nemohouc
již zadržeti v sobě plameny své lásky,
musí je tebou rozlíti a jim se zjevit,
aby obohatiti je mohlo drahocennými
poklady, které ti odhalují; jsou to
poklady milostí posvěcujíeích a spa
sitelných, jichž nezbytně potřebují
k záchraně z propasti záhuby.“

Jinde ještě jasněji vystupuje tato
vůle Pána Ježíše: „Dal mi poznat, že
jen velká touha, by dokonale byl lidmi
milován, přiměla Ho, by zjevil jim
své Srdce...“, že ostatně tato po- '
božnost jest posledním úsilím Jeho
lásky, jež křesťanům poslednich věků
zjevuje předmět a zároveň i prostře
dek, jenž by je pobádal _k lásce,
k lásce vroucí & hluboké.

„Nuže, je-li tato pobožnost posled
ním úsilím božského Spasitele, by
připoutal k sobě lidská srdce, můžeme
jasně a beze strachu prohlásit, že po
božnost k nejsv. Srdci je nejvzneše
nější a nejprOSpěšnější všech pobož-'
ností; že je-li Eucharistie středem
náboženství, jest božské Srdce stře—
dem Eucharistie. Jest však i její pře—
skvoucí korunou, neb v náboženství
vše se dovršuje v lásce. '

Ostatně takové jest i smýšlení svaté
Církve, jež ústy Pia IX. a Lva XIII.
prohlásila několikráte na sjezdech eu
charistickýeh, že předním cílem těchto
sjezdů jest nejsv. Srdce Ježíšovo :) nej
sóětější Svátosti oltářní.

Příběh.

Petr A. náležel k oněm vzácným
vesničanům, kteří po životě ztráve
ném v nejtěžších pracích zachovávají
si _i y pozdním věku sílu„a_ s_věžešt



“.mladosti. Léta postříbřilá jeho „krásné
husté vlasy a nachýlila poněkud jeho
“vysokou postavu, ale duch zůstával
týž. Tento muž bystroduchý & dávné
poctivosti nešetřil svých sil, i značně
rozmnožil své dědictví.

Dlouhá léta stál na čele obce a pe
čoval o její zájmy jako o své vlastní.
Tenkráte nebyl ještě horlivým kato
líkem a snad po několik let i zapo
mínal na své náboženské povinnosti;
ale vždy hleděl užíti svého vlivu, by
náboženství bylo vždy ctěno, a na své
útraty dal obnoviti farní kostel.

Jako zámožný občanmohl Petr
v pekročilém věku si odpočinout; ale
k zahálce nemohl se odhodlat-. A po
něvadž pro sebe pracovat nemusel,
začal pracovati pro své spoluobčany.
Kolikráte po vpřátelsku urovnal spo-ry,
jež by u soudu pohltily skrov—né
úspory chudších rodin. Nemohl-li jim
však ušetřiti procesu, hledělaspoň jejich
výlohy zmírnit. Často bylo ho vidě-„,
an s holí v ruce. kráčí po zasněžených
polích do krajského města, by tam
vyřídil záležitosti svých chr'áněnců.

Bůh odměnil tolikeré ctnosti; pouhá
lidská poctivost &dobročinnost ustou
pily pravé křesťanské zbožnosti a
lásce. Jednoho dne byv dojat laska
vostí jistého kněze, horlivého ctitele
božského Srdce Páně, rozhodl se, že
věrně bude Bohu sloužit. Od té doby,
kdykoli šel do města v záležitostech
svých sousedů, pamatoval i na vlastní
duši, vyZpovídal se a přijal Tělo Páně.
"Taková duše skytá výbornou půdu
ke kult-u nejsv. Srdce. Zpovědník mu
jej vysvětlil. Již první slova dojala
hluboce Petra; prohlásil, že chce býti
věrným sluhou Božského Srdce, které
lidi tolik milovalo. Ale nebylo mu
dosti, že sám Je ctil, chtěli-jiné duše
Jemu získat. _

Zpovědník vybídl ho, by hleděl

svému kostelu-opatřiti obraz Srdce
Ježíšova, nebude to prý- velká vý
loha, pouhých 20—30 franků. „Ale,
Otče,“ zvolal kajícní-k, „to je příliš
málo! Božskému Spasiteli přísluší cos
důstojnějšího! Bude-li obraz krásný,
nelituji ani 500 franků.“ Ihned začal
se ohlížeti po zručném umělci, který
by vyhotovil obraz podobný onomu,
jejž byl viděl v jistém kostele. Smlu
-viv se s ním o cenu, dodal, že více za
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platí, bude-li obraz Zvláště krásný.
'Od té doby kdykoli zavítal do města,
vždy zašel si k umělci, aby viděl, jak
dílo pokračuje. Dlouho hleděl na rysy
božského Spasitele a těšil se, až dílo
bude hotovo. Ukončený obraz dal
skvostné zarámovat. Ve svátek Srdce
Páně měl býti slavnostně nesen do
kostela. Všichni připrav-ili se na to
horlivým devítníkem. Den slavnosti
byl svátkem pro celou vesnici. Nikdo
nepracoval a kde kdo mohl-spěchal
do chrámu, vyzdobeného jak o nej-'
větších svátcích.
' Dobrý stařec zakoušel blaho těch,

kdo pracují jedině pro Ježíše Krista.
Chtěl však dovršiti svůj dar, & Bohu,
ukrytému v nejsv. Svátost-i, rzříditi
krásný mramorový oltář. Věnoval
hned na to 1000 franků, které právě
získal v jistém pcdniku'.

Ale byl to již poslední rok jeho ži
vota. V předvečer Božího Těla zpo
vídal se, a po zpovědi, jak měl ,ve
zvyku, objal srdečně svého zpověd
níka, řka s pocitem hluboké víry:
„Ach, Otče, chci, aby Pán Bůh byl
u mne dobře uhostěn.“

Pán Bůh však odvolal ho dříve, než
dílo dokončeno. Zemřel 5 jasnou myslí
muže Spravedlivého, jenž celou svou
důvěru skládá v neskončené zásluhy
Ježíše Krista. Jak laskavě přijalo na
věčnosti Božské Srdce toho, který Je
na zemi tak něž—ně& vroucně mileval!



* Drobné zprávy ze života katolického. *._
PODĚKOVÁNÍ S PROSBOU. byste;o tom nikomu? Zatajil byste to?“", .. _v . „ ne!“ zvolal moslemín.

„Švkžllán 1351331113241?0323121521111ÉĚPIŽÉ „Nuže, hleďte! Ježíš, náš starší
přispění svými články ku šíření úcty
nejsv.
povzbuzení čtenářů a prosím, "aby
i dále přispívali svou hřivnou k' zve
lebení časopisu a získávali jemu hojně
odběratel a čtenářů. Podporujte apoš
tolát katolického tisku!

Redakce.

Pohoršení kříže.
P. Edgar, kapucín a misionář v In

dii, vypravuje následující:
„V neděli ,přišel ke mně jeden z na

šich katechistů. Tvář jeho zářila ra
dostí. „Nu, co se stalo?“ táži se. „Otče,
jistý vážený mcslemín ze sousední ves
nice prosil o dovolení, by směl obco
vati naší oběti. Dnes přišel na ranní
mši svatou. Když jsme vycházeli z
kostela, _chválil zbožný obřad. Potom
obrátil se k Arnoštovi a ptal se ho
důvěrně: „Jaká to socha odsouzencova
přímo nad oltářem?“ A ukázal při tom
na krucifix. Když dostalo se mu po
někud vysvětlení, řekl: „Ano, vaše
náboženství je krásné. Modlíte se
k Allahovi zbožněji než my. Ale věřte
mia zahalte tu sochu!Musíte ji zakrýti.
Kdyby se u nás něco pcdobného stalo,
zatajili bychom to a vůbec o tom ne
mluvili. Ukryli bychcm tu sochu kdesi
v nějakém koutě.“

Zatím vyšli jsme z kcstela. Moslemín
obrátil se ke mně a začal mi totéž
radit. ,Klanět se Ukřižovanému! Nu,
chcete- li, kořte se mu, ale neříkejte, že
byl pověšen jako zločinecl“

„A cos mu odpověděl?“
„Dejme tomu,“ řekl jsem prostě,

„že byste onemocněl. Bratr váš, byd
lící za horami, pospíšil by k vám. Ale
cestou lupiči by ho zabili. Nemluvil

'Srdce Ježíšova, k poučení a
bratr, přišel k nám s nebe, by nás
spasil a zachránil. A učinil to sku-
tečně. A právě proto byl zabit tak
hrozným způsobem. Zda můžeme to
ukrývat & zatajovat?“

„Ach, je-li tomu tak, to musíte o-
všem ho ukazovat! Ach, to zcela něco
jiného, než jak jsem si myslil a před—
stavovall“

Svatý dělník Matouš Talbot.
_ Narodil se v Dublíně 2. května 1856
Až do jeho 25. roku nic neprojevilo
jeho skryté síly duševní, jež s milostí,
Boží“ měly ho tak vysoko povznésti.,
_Ano,'s počátku byl oddán pití a nedbal
o sv. svátosti. Ale r. 1884 vymohl na
něm jistý apoštolský kněz' slib stříd
mosti, jenž již tolik dobrého způsobil
mezi irským lidem. Talbot po malém.
_zdráhání svolil; nejprv slíbil na tři
měsíce, pctom na celý rok a konečně:
navždy. Tu na něho čekal Bůh. Tělo
jednou přemožené začalo sloužit duši
Sílou modlitby a svaté Eucharistie
povznesl se prcstý dělník z- pouhé
střídmosti až k hrdinskému umrtvenL

Podle řemesla byl zedníkem; ale
chtěje míti větší volnost, aby denně.
mohl obccvati mši sv. a přijmoutř.
Tělo Páně, přijal službu u jistého ob—
chodníka dřívím, kde po celý život
nosil těžká břemena.

Zevně byl vzorným dělníkem: přesně
dostavil se k práci, pracoval pilně a.
poctivě; byl všem výtečným soudru—
hem, ale vždy dovedl svou přítomností.
přerušiti nevhodné & pochybné roz—
mluvy.

V duši byl pravým mnichem, jehož
životem jest umrtvení a modlitba.
Odcházeje z práce domů, vždy vykonal
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malou návštěvu nejsv. Svátosti. Doma
:zavřel se ve svém pokojíku a po tři
hodiny modlil se kleče. V noci spával
dvě hodiny na tvrdém prkně; ostatek
noci trávil na modlitbě s rukama roz
“pjatýma. Když ráno otvírali kostel,
již klečel na prahu; po mši svaté a po
sv. přijímání spěchal do práce, jež
byla mu jinou formou modlitby.

V neděli celé dopoledne prodlel u
stupňů svatostánku. Ve dvě hodiny
vracel se domů na malé občerstvení
a pak opět spěchal na odpolední služby
Boží neb schůze terciářů sv, Františka
aneb kongregace Mariánské; Jako pra
vý syn Erinu lnul k Matce Boží něžnou
a důvěrnou láskou.

Tento chuďas byl nad miru štědrým
»dobrodincem. Pro sebe málo potřebo
val i mohl každoročně obětovat 3000
franků na misie, chudinu a podniky
katolické.

Jednou však na ulici klesl a brzo
na to skonal. Mrtvola odnesena do
nemocnice. Sestry, jež připravily tělo
“k pohřbu, staly se svědky jeho hrdin
ského umrtvení. Na vysileném těle
nalezeny: žiněný oděv, biče a provazy,

Duchovní vrchnost dala věc pro
:zkoumat a tak jméno chudého dělníka
vyšlo ze stínu. Svědectví se množila,
zvláště když Bůh začal ho oslavovat
četnými zázraky.

Proces diecesální s hledem ke blaho
řečení zahájen v Dublíně 6. listopadu
1931. Nové milosti vyprošené na jeho
hrobě hlásají moc jeho přímluvy.

Proces beatifikační “ctihodné Gemmy
Galgani

“ukončen ve-Vatikáně 13. února t. r.
'Sv. Otec zmínil se ve své promluvě
»o nynějším pronásledování a zakončil
:slovy: „Nechť Pán Bůh přijme naše
prosby za celý svět, který jich tolik
“potřebuje, a zvláště necht zjeví své
milosrdenství tam, kde nejvíce ho po
třebují: v ubohém Rusku, kde tolik
služebniků Božích snáší muky horší
než sama mučednické smrt; v ubohém
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Mexiku, kde hrozně pokraču'e zpusto
šení duchovní; v ubohém Španělsku,
nám tak blízkém a našemu srdci tak
drahém, jež má tak smutné vzpomínky
na minulost, tak politování hodnou
přítomnost a tak ohroženou budouc
nost; všude, kde potřebují je tak na
léhavě, všude, kde temné sekty &drzí
nepřátelé Boží podkopávají základy
křesťanského života a zdvihají prapor
proti Bohu a bez Boha.“

Nejedl dva dni.
Stalo se to v Ugandě.
Alexander, mladší synek našeho prv

ního dělníka, byl připuštěn ke stolu
Páně u věku půl pata roku. Jak to dítě
je zbožné, jak miluje sv. Eucharistii,
ukáže následující příběh. '

Dítě šlo se'zpovidat k P. superio- ,
rovi, který nedávno zde byl ustanoven
a hocha neznal. Vida drobounkou pos
tavičku, táže se: „Stojíš či klečíšř“

„Stojím, otče.“\
„J si-li ještě tak malý, to jdi si s dět—

mi hrát a přijď, až budeš větší!“
' Alexander s pláčem vrátil se do
školy. Když sestra ptala se po příčině,
odpověděl: „Otec nechce mě pustit ke
sv. přijímání. A ja tak rád chtěl bych
míti Ježíška v srdcil“ Hoch nedal se
potěšita s bolem Vsrdci vrátil se domů.
Při obědě nedotkl se jídla.

„Proč nejíš?“ tázal se otec. „Jez, je
to dobré.“ .

„Ne, tatínku, nebudu jistí.“ _
Otec znepokojen táže se: „Co se ti

stalo?“
„Nemohu jíti ke sv. přijímání,“ vy

znává dítě, „a proto nemohu jistí.“
Po celé dva dny nedotkl se jídla.

A otec superior? Snad se o tom dověděl
— Ježíšek slitoval se nad ubožátkem.

Misionář zavolal si dítě a zkoušel.
Po každé odpovědi řeklo dítě: „A ja
tak rád chtěl bych ke sv. přijímáníl“

Přemoženobdivuhodnou vytrvalostí
a přesvědčen, že dítě je dostatečně
připraveno, odeslal kněz dítě k sestře
s lístkem: „Může býti připuštěn.“



Alexander byl blažen. _Vrátivse domů,
řekl matce: „Matinko, dej mi jíst!
Zítra půjdu ke sv. přijímání.“

Madonna del F iori.

V piemontské .vísce Bra jest zá
zračný švestkový strom, jenž každo—
ročně 29. prosince obalí se květem.
Jen jednou se opozdil a to v r. 1877,
kdy rozkvetl teprv 29. února. O pů
vodu jeho vypravuje se toto:

Když 29. prosince 1336. angličtí a
němečtí dobrodruzi plenili Piemont,
vracela se domů jistá zbožná žena.
Cesta byla pustá. Stála tam “na stráži
pouze secha Matky Boží, pokrytá sně
hem. Žena spěchala, bojíc se samoty;
Náhle zastoupili jí cestu dva. lupiči.
Hrůzou vykřikla a běžela k Matce
Boží, prosíc ji o ochranu. Téže chvíle
socha oživla; změnila se v zářící Paní,
plnou velebý, jež hněvivě a přísně po
hlédla na zločince. Tito poděšeni dali
se na útěk. Zázrak zmizel, ale zůstaly
po něm kol dokola rozkvetlé stromy.
A jeden z nich rozkvétá každoročně
v památný ten den.

Svatý Antonín náleží všem.

Stalo se to v Ceyloně, v klášterní
pracovní škole v Batticaloa.

Mezi nově přibylými vynikala vel
kou horlivostí v práci Amaya. Již
7. rána připravila si rám k vyšívání,
jehly, špendlíky i hedvábí, aby co
nejdříve mohla se do práce pustit.

Ale kde nůžky!
Hledá na zemi, pod rámem, pře

hrabává kapsy, táže se družek, ale
marně. Po nůžkách ani památky.
A přece nůžky — tot celé jmění pro
chudé děvče!

Co dělat?
Jest sice pohankou, ale viděla loni

krásnou jubilejní slavnost sv. Anto
nína v blízkém kostele, kde socha jeho
obklopena byla svícemi; slyšela též,
jak kazatel mluvil o ztracených vč
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_domácím.

cech, o slíbeném chlebě, o mocné pří
mluvě světcově; _

Náhle mihne jí cósi hlavou. Za ně—
kolik minut již klečí před velkým
divotvůrcem. Z počátku je poněkud.
zmatená. Neví, jak se modlit: „Ach,
kdybych věděla, jak to- dělají křes
ťanél“ Z modliteb pohanských ne
hodí se nic. I praví prostě:

„Svatý Antoníne! Mám deset cen-
timů; to celý můj oběd. Ale dám ti je
na chléb — dej mi za to mé nůžky

Formule naivní. Víra naprostá.
Když Amaya vrátila se do pra

covny, hle, na rámu leží její nůžky
To vysvětliti by mohl jedině sv

Antonín.

Vzpomínka na Benedikta XV.
V dubnu r. 1918 asi v 10 hodin.

večer odebral se Benedikt XV. sám
do basiliky svatopetrské a tam po
tři hodiny klečel před nejsvětější Svá-
tostí ponořen ve vroucí modlitbu
Když vstal, byl celý pokryt potem.
_aoči plné slz. „Jak rád dal bych svůj-.
život,“ šeptal, „aby ustala již ta
strašlivá válka-.“

Neměl ji dlouho přežití.
V předvečer své smrti řekl lékaři:

„Jsme u konce bolesti plného života.“
Nazítří již zápasil'se smrtí.
Kardinál, nejvyšší penitenciář, při-—

blížil se k lůžkuz. „Svatý Otče, po;—
žehnejte své rodině!“

Papež, spočívající na levém boku,
chtěl se pozdvihnout. Znamení kříže
spíš se uhodlo než vidělo.

Nad lůžkem opět se ozval týž.
hlas: _„Svatý Otče, požehnejte svým

'CŠ

Papež marně namáhal se, by pro-
mluvil, a rámě již pozdvižené bez-
mocně kleslo na pokrývku, dřív než
mohlo narýsovat svaté znamení spásy

Ale neúprosný hlas opět mluvil:
„Svatý Otče, požehnejte Svému lidu!“'



_Papež otevřel oči, pohlédl na hodno
stáře, kolem klečící, pozdvihl „se na
lůžku a třikrát znamenal. ve vzduchu

-'z'nak našeho vykoupení. Potom klesl
nazpět _na podušku._ Byl mrtev.

Marie Tesařova:

Výjev tento vypravoval očitý svě—
dek. Tu viděti, jak pevný předpis
“svaté Církve sklání její Hlavu, by
jako velitel lodi zachoval si toužřpřes
nou vůli až na ledový práh smrti.

Navštívení Panny Marie.
Jako růže kráSná, bílá,
dýchá vůni v šiř i dál,
Panna svatá _rozestýlá —
'vůni lásky v judský kraj.

Z Nazaretu do“hor Spěchá,
Alžbětu jde navštívit,
Ohlas nebeského echa
jeví svaté lásky cit.

Alžběta ji mile vítá,
požehnanou velebí,
láska námah nepočítá,
sloužit chce dle potřeby.

Maria, () lásky Paní,
nauč pravé lásce lid,
vypros zdar & požehnání,
národ bude zas Tě otít.

Vypros, Máti, lepší časy,
vypros štěstí otčině; ,
dobře dětem., které hlásí,
že jdou do Tvé svatyně.

ZASLÁNO„
Přicházíme dnes s velikou prosbou.

_Učel naši kongregace „Služebnic
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova“ jest
šiřiti lásku a úctu k Nejsv. Srdci Páně
skrze t. zv. Čestnou stráž. Bratrstvo
toto bylo () Kravařích již založeno
v r. 1906, hned po příchodu našich
sester do zdejších krajin & kanonicky
od Nejd. Arcibisk. kons. v Olomouci
pro Č. S. B. zřízeno v r. 1929.

V časopisu „Škola B. Srdce Páně“
upozorňujeme na Bratrstvo Čestné
stráže a nějaký díl z příruční“knížky
k. p. čl. II. „Předmět a účel čestnéý
stráže ncjsvětějšího Srdce Ježíšova“
str. 9 a čl. III.? „Přijetí a povinnosti
členů“ str. 11. Bylo.by také zapotřebí
_udatiadresu, kam se mají.-věřícískrze
přijetí obrátiti; pro Č. S. B“. Kongre

gace služebnic Nejsv. Srdce Ježíšova
v Kravařích u Opavy. Příruční knížky,
měs. lístky 'a přijímací listy máme
také s německým tiskem.

Předmět a účel čestné stráže nejsv.
Srdce Ježíšova: Učelem nábožného
tohoto spolku jest, aby se členové
k nejsv. Srdci'Ježíšovu tulilí a ne
ustálou poctou a láskou v duchu
dávali náhradu- za opuštěnost a po
tupu, jimiž lidé příliš často se odplá
cejí Jemu z'a všecku lásku k nám.
Kdo si žádá státi se členem bratrstva
čestné stráže a účastným býti četných
odpustků, tomu je třeba: aby byl
přijat od gener. ředitele nebo jeho
zástupce, abyr zapsán byl __dorozvrhu
hodin aneb do bratrstva kanon. zří
zeného, aby pravidelně zastával svou

' hodinu stráže; 
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ZASLÁNO.
Robert Mader, Žia buďJežiš

Král! Přeložil Tomáš Coufal. 80, 100
stran. Cena Kč 9.——.

Z nejduchaplnějších znatelů nábo
ženských poměrů přítomné doby je
všeobecně uznaný švýcarský, basilej
ský prelát, farář a spisovatel R 0 b e r t
Mader. Spisy jeho rozšířeny jsou
v tisících výtisků a uznány daleko za
hranicemi. Právem; nebot' srší a jiskří
světlem a ohněm. Platí to zejména
o jeho spisu o Ježíši Králi. Je málo
autorů, kterým by bylo dáno tak
'břitkými zbraněmi dotírati na bez
božce a tak markantními rysy líčiti
božskou silu, nadpřirozenou moc a ne
poskvrněnou vznešenost Spasitelovu
jako Robertu Máderovi. '

Spis ten“vyšel nyní naším nákladem

V překladu Tomáše Coufala pod titu
lem „Živ buď Ježiš Králi“ Na knih
kupeckém trhu objevuje 'se jako na
zavolanou. Vždyť o té důstojnosti.
Kristově mimo papežskou encykliku
nemáme v češtině dosud ničeno.

A jak bohatý je obsah spisu! Svědčí
o tom samy nadpisy 22 statí, jako:
Král staletí ——-Král na lavici obžalo
vaných -— Král bez koruny ——Král
jesliček — Na trůně rodinném -—Král
ve škole — Králova nevěsta -— Krá
lovský manifest — Královi protivní
ci — Král. na kříži.

Jedna duchaplnější, životnější, preg
nantnější než druhá. Kdo si chceš
dopřáti chvíle, která by tě potěšila,
povzbudila, povznesla — kdo chceš
'cenným duchovním darem někomu
způsobit radost: sáhni směle po této
knize!

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 myšlenky,
všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za
den, Lev XIII. S. Congr. Indulg. 12. prosince 1885. Diec. ýur. km. 1886 č. ll.)

Obzvláště Ti je obětuji za Tvou svatou církev ajejí nejvyšší hlavu, z a
rychlé obrácení bezbo žníků a na všechny,úmysly,jež doporu
čeny jsou na tento měsíc a tento den členům Apoštolátu modlitby. '

_ Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého 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. (Po—
každé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky
'plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876).

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou!
Pius IX. l852.) ,

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

sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrile a Metode, orodujte za nás a z a v š e c k y
.národy slovanské, aby v jednotu "víry katolické byli
shromáždění a byl jeden ovčinec a jeden pastýř!

Hesloapoštolské:Modleme se za ruský národ.
Úmysl v u n o r u : Aby všichni Boha Otce a bližního za bratra uznávali.

(Pokaždé odpustky 300 dní.

Tiskem a.svým nákl. vydává. Občanská.tiskárna v Brně. — Za. redakci odpovídá. Theodor Pavlík.



Příloha „Školy božského Srdce Páně“ číslo 1.1934.

Úmysly apoštolátu modlitby.
V lednu modleme se za obrácení bezbožníků.

(Ustanoven & žehnán Jeho Svatosti, papežem.)
1. P. Obřezání Páně. Novýr rok 1934. ——Za Bcží ochranu v tomto rece. Za boží

požehnání. Odvrácení všeho zlého & neštěstí. Vyplnění přání.
. Ú. Nejsv. Jména Ježíš. ——Vyplnění prosby. Pesvěť se Jméno Tvé. Zamezení

klení a zlořečení. Vše ke cti jména Božího. Obnova křest. života.
. St. Sv. Jenovefy, p. (512) -— Dar pokory a skromnosti. Pomoc Boží v těžkém

úřadě. Klášter Těšitelek. Vytrvalost v dobrém povolání.
. Č. Sv. Tita, bisk. I. stol. -—Nas1velepastyr1 Odvrácení drahotya hladu. Spolek

šíření víry. Duchovní dorost. Apoštolský ústav misijní.
. P. Sv. Simeona Styl. (459) -— 1. pátek v měsíci. Pobožnost k bož. Srdci Páně.

Obrácení bezbožníků. Dar kajícnosti. Poznání lásky bož. Srdce P
6. S. Zjevení P. ——Sv. tří králů. ——Ježíš král náš. Obrácení pohanů. Prosba: Přijď

království Tvé. Misie mezi černochy v Africe.
. N e d ěle I. p o zj e v. P. Sv. Luciána, kn. m. (312) Apcštolát kněží. Povolání

k duch. stavu. Katol. Spolky mládeže. Výchova mládeže.
8. P. Sv. Severína, opata. (482) ——Obnova křest. ducha. Katol. řády. Náležité

svěcení neděli a svátků. Přemáhání vlažnosti a lenosti.
. Ú. Sv. Juliana a Basiliše, m. (313) ——Pravá láska k vlasti. Dobrodinci chudých.

Posvátnost manželství. Obrácení hříšníků a bezbožníků.
10. St. Sv. Pavla, poust. (442) -— Křest. kázeň. Odvrácení drahoty a hladu. Pře

máhání zlé povahy. Obrácení Anglie. Pronásledování křesťané.
11. Č. Sv. Theodosia, opata (529) ——Návrat rozkolníků do Církve sv. Obrácení ne

věrců & bludařů Povolání do řehole. Katolické školy.
12. P. Sv. Arnošta, bisk. ——Sv. Otec Pius XI. Důvěra v prozřetelnost Boží. Apoš

tolát modlitby. T 3 kněží. Časté sv. přijímání. Pobožnost.
13. S. Sv. Hilaria, bisk. a uč. círk. (268) — Obrození lidu skrze Krista. Apoš

tolát sv. C. a M. — Spravedlivost a poctivost. Dai svornosti.
14. Neděle II. po zjev. P. Sv. Felixe z Ncly, kn. m. (310) -—Dar trpělivosti

v bídě. Duchovní život v katol. Spolcích. Svaz katol. žen a dívek.
15. P. Sv. Maura, opata, ř. sv. Bened. (584) _ Řád benedikt. Povolání do řádu

bened. Misie na Východě. Křesťané na Rusi. Klášter.

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 myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den, Lev XIII, S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. 11.) -—Obzvláště Ti je obětují
za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a r y 0 hl é o b r a c e n í b e z b o ž
n ik ů a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a tento den čle
nům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otcel Srdce
Ježíše a Marie! Zachraň Církev, vlast naši a nárcd náš československý! O sladké
Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé odpustky
300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné. Pius I
26. listopadu 1876.) -— Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odpustky
300 dní. Pius IX. 1852) ——Sv. Josele, vzore a patrone ctitelů bož. Srdce, oroduj
za nás! (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)

Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás a z a v š e 0 h 11ynárody slovanské, aby v jednotu víry byli shromáždění
a byl jeden ovčinec a jeden pastýř.

Hesloapoštolské:Modleme se za ruský n áro d.
Úmy sl v ú no r 111934:Aby všichni Boha Otce a bližního za bratra uznávali.
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16. Ú. Bl. Buhumíra, ř. prem. (1127). ——Řád, prem. Ošetřovatelky nemoc. Naši :
Spolupracovníci. Přátelé časopisu našeho. T kněz . '

17. St. Sv. Antonína, poust. ——Přemáhání pokušení. Střelné modlitby. Věrnost *
v povolání. Katol. škol . Dar lásky k Bohu a bližnímu. '

18. Č. Nastol. sv. Petra v Římě. -—-Sv. Otec Pius XI. Vzbuzování dobrého úmyslu.
Život podle víry. Spolek sv. Dětství. Nepřátelé Církve.

19. P. Sv. Kanuta, kr. m. — Obrácení Anglie. Smíření národů. Katolíoi ve Špa
nělsku. Pokoření nepřátel Božích. Obrácení židů.

20. S. Sv. Fabiána a Sebastiana. (350—288). ——Křest. dobročinné ústavy. Statečné
vyznávání víry. Život podle Srdce P. ? dobrodinci. _

21. N e d č l e III. p o zj o v. P. Sv. Anežky, p. m. (3049.— Dar čistoty srdce. Obno
vení ducha modlitby. Mariánské družiny panen. Klášter Těšitelek.

22. P. Sv. Vincence, m. (BOB).——Spolek šíření víry. Bohoslovci. Kandidáti kněžství.
Odvrácení pohoršení. Dar poslušnosti.

23. U. Zasnoubení P. Marie se sv. Josefem. — Dobrá příprava snoubenců. Pečestnost
stavu manž. Pobožnost v rodinách. Hodní manželé.

211.St. Sv. Timothea, hisk. m. (97). Podpora katol. misií. Armáda sv. kříže. Apoš
tolát sv. C. a M. Mar. družina jinoohů a mužů.

25. Č. Obrácení sv. Pavla, ap. (BF)).— Pravé a rychlé obrácení bezbožníků. Apoš
tolská horlivost. Horlivá návštěva chrámu Páně.

26. P. Sv. Polykarpa, hisk. m. (165). — Povznesení mravnosti. Katol. studující.
Šíření katol. tisku. Katolíci v Mexiku. T kněží. .

27. S. Sv. Jana Zlatoústce, hisk. a uč. círk. (497) Velepastýři naši. Horliví kazatelé.
Prospěch a ochrana naší republiky. 1“bratří.

28. N e d ě l e D e v i t n i k. Sv. Rajmunda, kn. —-Dar kajícnosti. Přemáhání hříchů.
Ranní úmysl dobrý. Pravé křest. vlastenectví. '" rodiče.

29. P. Sv. Františka Sal., bisk. a uč. Círk. (1622.) — Zpovědnice a jejich svěřenci.
Žpnské kláštery. Dar mírnosti. Vedení zbožných duší. Opat.

30. U. Sv. _Martiny, p. m. (II. stol.) ——Sjednocení Slovanů ve víře katol. Nádražní
misie. Utulek pro slepé. Ochrana naší mládeže. , ,

31. St. Sv. Petra N01., zakl. ř. ('1256). —-Katol. učitelé. Ziví a T členové bratrstva
hož. Srdce Páně a Apoštolát modlitby. Duše v očistci.

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

nojsv. 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(ío), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené a
neposkvrněné Panny Marie, všelijaké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den, Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. M.) — Obzvláště Ti je obětují
za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a r y c hl é o b r a c e ní b e 2 b o ž
n i k ů a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a tento den členům
Apoštolátu modlitby. Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho
svatého Otce! Srdce Ježíše a Marie! Zachraň Církev, vlast naši a národ náš česko
slovenský! O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen.
(Pokaždé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme—lise to denně, odpustky plno
mocné. Pius IX. 26. listopadu 1876)

Sladké Srdce Marie, budiž mou Spásou! (Pokaždé odpustky 300 dní. Pius IX. 1852)
Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů bož. Srdce, oroduj za nás! (OdpustkyíOO dní

jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)
Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte “zanás'a z a v š e 0 h n y

národy slovanské, aby v jednotu viry byli shromáždění
a byl jeden ovčinec ajoden pastýř.

Hesloapoštolské:Modleme se za ruský národ.
Úmy sl v ú no r 111934:Aby všichni Boha Otce a bližního za bratra uznávali.



Škoa Božského Srdce Páně,
měsíční list náboženské výchovy, modlitby
a zbožného rozjímání do nového ročníku
přeje svým p._'t. odběratelům a příznivcům v Novém
roce vše nejlepší a hojnost Božíhopožehnání.

Předplaťte si ici za pouhých Kčna ročně
ke cti a chvále Boží, k výchově své rodiny, pro
potěchu duší a k díkůvzdání Božskému Srdci
Pána Ježíše Krista.

Vydavatelstvo a administrace
Občanské tiskárny vBrně, Starobrněnská 19-21.

KATOLÍKÚM BRNĚNSKÉ DIECÉSE!
EICHLERÚV KANCIONALEK

VYDÁNÍ PRO ŠKOLY OBECNĚ BEZ NOT

.PŘÍLEZITOSTNÁ KOUPĚ!
TISKNUTO NA KRÁSNÉM JAPANSKÉM PAPÍŘE,
VÁZÁNO v KÚŽI BARVY TŘEŠNOVÉ NEB ČERNÉ
v PĚKNÉM POUZDŘE - NEIVHODNĚJŠÍ DÁREK
NAŠÍ MLÁDEŽI K sv. BIŘMOVÁNÍ A KE KAŽDÉ
PŘÍLEŽITOSTI! \

CENA POUZE Kč 40-—

OBIEDNEJTE V NAKLADATELSTVI
OBČANSKÉ TISKÁRNY V BRNĚ,
STAROBRNĚNSKÁ UL. 19-21.
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KOUPĚ! * STAČÍ

Z našeho antikvariátu :

Sebrané spisy našeho
moraw.spisovatele-kukátkáře

Václava Kosmáka,
díl I.—XVII. & pokračováni v_ dílu XIX.—XXI. (18. díl

rozebrán, celkem 20 svazků)

misto Kč Bow—, pouze za Kč 200“—

brož., vázáno V plátně Kč 380'—, V poloplátně se zlacenými
nápisy Kč 320'—, V knih. vazbě již za Kč 300'—,

na měsíční splátky po Kč 30'—.

Úplné dílo hanáckého kronikáře
K. Křena,

díl I.—XV.,

misto Kč 183-50, pouze za Kč 120'—,

brož., vázáno ,v plátně Kč 240'—, v poloplátně se zlacenými
nápisy Kč 20250, v knih. vazbě již za Kč 18750,

na měsíční splátky po Kč 20'—.

Expeduie

nakladatelstviOBČANSKÉ TISKÁRNY knihkupectví

v Brně, Starobrněnská 19-21.

Tiskem a svým nákl. vydává Občanská tiskárna v Brně. — Za redakci odpovídá TheodorPavlík.
Dle výnosu Ředitelství pošt a telegrafů \! Brně, čís. 44.382/VI.ze dne 3.!6. 1922je povoleno používání známek

novinových pro časopis: „Škola Božského Srdce Páně“.
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Škola Božského Srdce Páně,

časopis pro katolíky, zvláště “pro zbožné spolky a bratrstva..
Pořádá P. Petr Hlobil v Rajhradě.

Na „Školu Božského Srdce Páně“ předplácí se na rok 12 Kč..

Jednotlivá čísla prodávají se po Kč 1-40. :

Administrace a expedice jest v Brně, Biskupská. ulice číslo 1

Obsah:

Aby všichni Bcha za otce,-a bližního za bratra měli. (Hlavní úmťysl.) — Velepíseň:
nejsvětějšího Srdce. II. díl. Píseň 43., 44., 45., 46. — První hřích. ——Trest prarodičů. ——

Naučení nejsvětějšího Srdce. — Nejsvětější Srdce ]ežíšovo. (Obrázek.) — Zjevení svaté:
Panny. (Báseň.) — Drobné zprávy ze života katolického. — Před novým úkolem. —
Důležitosta význam tisku. '— Zaslána. — Obětování denního úmyslu.

LITERATURA.

Hanácký povídkář Ludva Hanák
napsal krásné lidové povídky z okolí
sv. .Hostýna a nazval je) „Keitha
z hosty'nských stráni“. V těchto od
ráží se prostá a srdečná duše mo
ravského lidu se svými rázcvitými
povídkami. Úcta k sv. Hostýnu &
láska k rodné hroudě je. věrně zachy
cena Ludvou l—lanákem,takže knížka
těší se pozornosti & zájmu všech, kdo
mají rádi lehkou četbu pro zimní ve
čery. Cena Kč 8.50.- Knížka čítá 144
stran a vyšla desud první část v Na
kladatelství Společenské tiskárny v
Přerově, _Masarykovo nám. 16. —'
Doporoučíme.

Lúblaňský časopis „Jutro“ v čísle
zedne 27.-X. 1933 píše o Ksaveru
,Meškooi: „Ksa'ver Meško je vedle

Ivana Cankara do češtiny nejvíce
překládaný spisovatel. Právě vyšel
nový překlad z Meška pod názvem
„Obrázky“. Antoš Horsák, který pře
ložil do češtiny již celou řadu Meško
vých knih, umožnil čtenářům, aby
poznali i nejnovější“ Meškovy novely
a povídky. Sbirka má 8 novel & čítá
255 stran. Vyšla nákladem ;,Spole

v
.čenské tiskárny v Přerove“. Náš ma
líř a grafik Rajko Šuhič zhotovil pro
české vydání charakteristický titulní
list. Antoš Horsák je svědomitý pře-
kladatel, který pracuje s láskou, proto
se jeho překlady čtou hladce & nepo
chybně také jejich kvalita přispívá
k úspěchu, jemuž se “Ksaver Meško
v Československu těší.“ —4 Doporu
čujeme. '



ŠKOLA
BOŽSKÉHOSRDCEPŘNĚ.
íďdšiík vaňÍÍ __“"'" BRNO; ÚNOR 1954.— 13%
O Srdce Ježíše, ty šípy lásky svojí jen:-„hojněvysilej sem do rodiny svojí, ať sluhů

Tvých se stráví jimi hruď, Ty Srdce Páně, naší láskou bud'!

Aby všichni Boha za otce a bližního za bratra měli.
Hlavní úmysl.

Pane, nauč nás se modliti, prosili „_ nebi a tím jsme spolu bratřími & ses—
apoštolové Pána Ježíše, vidouce ho
modliti se. A Pán Ježíš jim pravil:
Budete-li se modliti, modlete se takto:
Otče náš, jenž jsi na nebesích....
Žádá tedy Pán, aby všichni Pána
Boha měli za otce. A_to vším právem!
Bůh všemohoucí nás stvořil k obrazu
& podobenství svému, což vtiskl duši
naši, otcovsky o nás pečuje, t. j. dává
nám, čeho nám potřebí jest pro duši
a pro tělo v tomto životě. Duši naší
dal rozum a svobodnou vůli, na křtu
sv. očistil nás vodou a Duchem sv. cd
hříchu dědičného, učinil nás dítkami
svými, údy Církve sv. a dědici krá
lovství nebeského, vlil duši naší tři
božské ctnosti: víru, naději a lásku,
posvětil nás milostí svou, kolikrát
nám odpustil hříchy naše, nasytil nás
tělem a krví Ježíše Krista, upevnil nás
ve víře, abychom ji rádi a skutečně
vyznávali a podle ní živi byli. Kdož
spočítá všechna dobrodiní, kterých
nám Bůh dobrotivý uděluje od za
čátku života našeho až do ukončení
naší pouti pozemské? Přečetné jsou
důvody, aby všichni lidé, zejména
křesťané, Pána Boha za otce měli,
jej milovali, jemu sloužili, přikázání
jeho zachovávali, pro Boha, aby také
bližního svého milovali a za bratra
považovali. Máme jednoho Otce na

25

> trami, jako dítky jedné rodinY
Než Bůh Otec uděluje netoliko duši

'naší nesčetná duchovní dobrodiní, ale
pečuje i o tělo naše, o náš vezdejší
život. Kdož by to popřel? Stará-li se
Bůh o trávu a kvítí polní, které je
dnes a zítra třeba uschne, stará-li se
Bůh o zvířata a ptactvo nebeské,
které neseje ani nežne, tím více stará
se a pečuje o nás lidi, kteří jsme dít
kami jeho. Pro nás trvá tento svět,
pro nás dal Bůh Zemi moc, že dává
nám užitek, pro nás nechává slunce
svititi, dává déšť, žehná pracím našim
&dává úrodu &zdraví, abychom mohli
konati povinnosti své, což vše je ob
saženo v prosbě Otčenáše ve slovech:
Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A
jinak všechny prosby a modlitby před
nášíme Pánu Bohu za sebe a všechny
naše bratry a sestry, což důkazem je,
že jsme všichni dítkami Otce nebeského
a vespolek bratřími a sestrami. Všech
ny nás má pojiti společná úcta a láska
k společnému Otci nebeskémualáska
mezi námi, abychom byli svorně živí
jako dítky jedné veliké rodiny. Mir
a pokoj, vzájemná láska a pomoc má
býti mezi námi. Nekřivdi jeden dru
hému, snášejme se vespolek, pomá
hejme sobě vzájemně, podporujme je
den druhého v dobrém, dávejme je



den druhému dobrý příklad, pečujme
o Spásu duše své i našich spolubližních,
aby o nás platila slova: Jak dobré a
příjemné jest, bydlí-li bratři a sestry“
svorně, jako jedno srdce, jedna mysl,
jedna duše! Toho je za doby naší pe

třebí. Pamatujme, že Bůh je Otcem
nás všech a že bližní naši, at přítel
nebo nepřítel jsou našimi bratry a
sestrami! O to prosme tento měsíc
nejsv. Srdce Pána Ježíše, které nás
všechny jako své bratry miluje!

“Velepíseň nejsvětějšího Srdce.
11. díl.

Jarolím St. Pavlík.
43.píseň.

Fortis est ut mors dilectio, dura sicut in
fernus aemulatio. — Silné jest jako smrt milo- '
vání, tvrdé jako peklo žárlcni. (Cant. 8, G.)
Patřte na kříž, na něm Kristus visí!
Co nám praví bolné jeho rysy?
Hlásají nám jeho velkou lásku.
Modli se i za židovskou chásku.
Na života stanuv rozcestí,
pekelné on snáší bolesti;
sklání hlavu svou a umírá,
hříšníkům se nebe otvírá.
Vzdáváme ti, Kriste Pane, díky,
že se's obětoval za hříšníky;
oběť ta dar věru převeliký.
Kéž bychom tě za to milovali
& své srdce tobě věnovali,
za bližního se obětovali!

44. p i s e ň.
Lampades ejus lampadcs ignis atque flam

marum. —- Lampy jeho jsou lampy ohně &
plamenů. (Cant. 8, G.)
Z tvého Srdce jako pochodeň
sálá plamen; lásky na oheň
tak veliké patře, žasnu celý,
a mé oči v slzách zruměnčly.
Srdce tvé jak lampa, Pane, svítí,
v naší hrudi lásku k tobě nití;
v jeho žáru zkvétá každá ctnost,
dobrých skutků konáme v něm dost-.
Před ním kéž se nikdo neschová!
Zahřej, Kriste, srdce ledová,
aby roztála zas v lítosti.
Uzdravena tvoji milostí,
zachráněna před pekelnou mukou,
jenom pro tebe nechť v lásce tlukou.
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45. p í s e ň.
Aquae multac non potuerunt extinguere

charitatem, nec flumina obruent illam. —
Vody mnohé nemohly lásku uhasiti, aniž řeky
ji zatopí. (Cant. 8, 7.)
Na vídeňský vzpomínám si kongres;
přepamátným zůstal on až podnes.
S velkou slávou o Božím jak Těle
provázeli městem Spasitele.
Svatá hostie se městem vezla
v kočáře, jenž nosit-eli žezla
náležel; to průvod vám byl skvělý,
fanfáry a zpěvy při něm zněly.
Ač se tenkrát z mračen lilo zrovna,
nálada přec byla nevýslovná,
z očí všechněch plálo nadšení.
Láska k Bohu když je v plameni,
ani potopa jí neuhasí;
taká láska duši naši spasi.

46. p i s e ň.
Sidederit homo omnem Substantiam domus

suac pro dilectionc, quasi nihil despiciet earn. -—
Dal-li by člověk všechen statek domu svého za
milování, jako ničím pohrdne jím. (Cant. 8, 7.)
Lásku nelze zjednati si zlatem.
Cennějši než všechny světské statky
Eucharistie je pokrm sladký, '
když se octl v srdce láskou vzňatém.
Zlata poklady jsou jenom blátem;
pravým pokladem je milost Boží.
Světa radovánky jsou jen hloží;
pravá radost v srdci bydlí svatém.
Na hlavu ti věnec z růží splétá
svět ton luzný; dívko, střoz se světa,
cesta k peklu rozkošemi zkvétá.
Noha tvá necht' k nebi pospíchá;
nechť se hruď tvá láskou rozdýchá
k Srdci nebeského ženicha.



První hřích.
Jarolím St. Pavlík.

Když plakal Ježíš nad Jerusale
mem, zvolal: „O kéž bys poznal, co
ti slouží k pokoji!“ 0 kéž by byli naši
prarodiče poznali, co jim sloužilo

_ k pokoji a Spáse! Poznali to pozdě,
když už je vládce pekla do záhuby
uvrhl. Ti, kteří na poušti Boha po
koušeli, totiž Israelité po vystěhování
se z Egypta, reptajíce proti němu,
zahynuli skrze hady; tak i na Adama
a Evu, kteří podlehli pokušení, přišla
záhuba skrze hada.

Tak dobře se jim v ráji vedlo, tak
pěkně se měli. Byli šťastní,vyzname
náni zvláštními dary duše i těla,
& majíce posvěcující milost v srdci
svém; byli dítky Božími a měli právo
na dědictví nebeské. Bůh s nimi ob—
coval jako otec se svými dětmi; on
sám byl jejich učitelem a vychovate
lem, neboť neměli žádných rodičů.
Jejich rozum byl velmi vyvinutý a
osvícený. V různých dějepisných a
přírodopisných dílech líčí se první
lidé jako velmi nevědomí a nevzdě
laní, vie zvířata než lidé; tento náhled
je mylný. I po hříchu zříme velkou
kulturu u národů starověkých, Asy
řanů a Egypťanů, kde už rozum byl
zatemněný. Jaké pokroky byli by
udělali, kdyby Adam nebyl zhřešil!

Více jak o poznání věcí pozemských
jednalo se tu o poznání náboženských
pravd; a tu teprv vidíme, co hřích
natropil. Jak hluboko klesli lidé do
modloslužbý, jak brzo zapomněli na
pravého Bohal

Vůle prvních lidí nebyla žádnými
smyslnými žádostmi nakažena a se
slabena. Vidíme to z té okolnosti, že
byli nazí a nestydčli se; přiodívala je
nevinnost jako malé děti.

Co se týče darů pro tělo, byli obr—
nčni proti všeliké nemoci i proti
smrti. Bůh stvořil člověka nesmrtel
ným, pravi kniha moudrosti. Smrti
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jim bylo pohrozeno pro případ, kdyby
neposlechli. Nemoce jsou předchůdci
smrti. Neměla-li smrt žádné moci
nad nimi, tak ani její předehůdcové.

Měli ovšem v ráji pracovati, ale
práce působila jim radost a žádnou
námahu. Žili v zahradě rozkoše,
v kraji Eden, kde příroda rozvinula
všecku svoji nádheru a krásu a nej
skvostnější ovoce plodila. Panství člo
věka nad zvířaty bylo úplné; tato
byla krotká, důvěrná a příchylná.
K svatému Františku, Antonínovi a
jiným též tak byla.

Všechny tyto obzvláštní přednosti
duše a těla jmenujeme dary nadpřiro
zenými, protože byly přídavkem k lid
ské přirozenosti. Bůh přidal k přiro
zenosti našich prarodičů mnohé věci,
jež tuto přirozenost zlepšovaly, kráš
lily, zušlechtovaly & vyvyšovaly.
K vysvětlení necht slouží následující
podobenství: Nějaký panovník nechá
osiřelého chlapce tak vychovati, jak
to odpovídá poměrům tohoto chlapce,
staraje se o jeho výživu, oblek, byt,
vyučování, vzdělání v nějakém ře
mesle. Tak nám dal Bůh přirozené
dary, které člověk jako takový po
třebuje, rozum, svobodnou vůli, ne
smrtelnost duše. Ale ten panovník
jde dále ve své dobrotě; cn adoptuje
sirotka, přijímá za vlastního, nechá
jej v královském paláci přebývati,
edivá jej jako prince, stoluje s ním,
opravňuje jej k následnictví na trůně;
tím povyšuje dítě nad jeho stav. Tak
dal Bůh prvním rodičům nadpřirozené
dary, „jež ho povyšovaly daleko nad
jeho přirozené poměry; ony ho uči
nily nadpřirozeným obrazem Božím.

Daří-li se člověku dobře, hned se
mu závidí. Tak už tomu tenkrát bylo.
Našim prarodičům vedlo se dobře
a později mělo se jim vésti ještě lépe.
Toho nemohl ďábel snésti; on záviděl



lidem jejich štěstí. Skrze závist ďábla
přišla smrt na svět, praví Písmo.
Proto chtěl lidí pokoušeti a přemlu
viti, aby přestoupili přikázání Boží.
Bůh připustil toto pokušení, protože
naši prarodiče měli svou oddanost
k Bohu osvědčiti a štěstí svoje si_za
sloužiti. Uvnitř nemohl jich ďábel po
koušeti, nýbrž jen zevnitř; i Ježíš
mohl býti jen zevnitř pokoušen.

Aby se__učinillidem viditelným, po
užil ďábel hada. Had je od přírody
chytrý a lstivý; s, největší chytrostí
vrhá se na svou oběť; byl tedy při
padným nástrojem lstivému ďádlu.
Z hada mluvil satan. Eva se tomu ne
divila; buď myslela opravdu, že zví—
řata mohou i mluviti, anebo věřila,
že z hada mluví nějaká nadpozemská
bytost. Chytrý satan obrátil se na
před na Evu jako slabší bytost, jež
by se dala spíše svésti; Eva sama nc
slyšela zákazu z úst Božích; Bůh za
kázal Adamovi jisti se stromu poznání
dobrého a zlého, a Adam to sdělil
Evě. V Evě mohl tedy ďábel snáze
vzbuditi pochybnost o pravdivosti
vyhrůžky Boží.

Písmo svaté vypravuje následovně,
kterak první lidé zhřešili: Had byl
chytřejší než všichni živočichové ze
mě, kteréž byl učinil Hospodin Bůh.
Řekl pak k ženě: „Proč přikázal vám
Bůh, abyste nejedli z každého dřeva
rajského?“ Jemuž odpovědlěa žena:
„Z ovoce stromoví všelikého, kteréž
jest v ráji, jíme; ale z ovoce stromu,
kterýž jest uprostřed ráje, přikázal
nám Bůh, abychom nejedli, a aby
chom se ho nedotýkali, bychom snad
nezemřeli.“ Řekl pak had k ženě: „Ni
koli, smrtí nezemřete; neboť ví Bůh,
že v kterýkoliv den budete jísti z ně
ho, otevrou se oči vaše, a budete jako
bohové, vědouce dobré i zlé. Viděla
tedy žena, že by dobrý byl strom
k jídlu a očím pěkný a na pohledění
rozkošný; i vzala z ovoce jeho a jedla,
a dala muži svému, kterýž také jedl.

V knize moudrého Siracha čteme:
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Od ženy vzal hřích svůj počátek,
a k vůli ní všichni umíráme. Hřích
Evin byl hříchem mnohonásobným.
Zhřešila myšlenkami, pochybujíc o
pravdě slev Božích a věříc spíše
ďáblu; stala se pyšnou,_chtíc býti jako
Bůh. Zhřešila slovy: dala se s ďáblem
do nebezpečné rozprávky; lhala, vy
dávajíc Boha za velmi'přísného, když
prýl zapověděl stromu“ se&dotýkati;
Bůh řekl jen: Budeš-li z_něho jísti,
zemřeš; přemluvila muže, aby také
jedl. Zhřešila skutkem: vyhledávala
příležitost k hříchu, přestoupila postní
přikázání, jedla zapovězené ovoce.
Jaké to bylo ovoce, nevíme; obyčejně
myslíme při tom na jablko. Zhřešila
opomínutím; místo co by pracovala,
zahálela a bavila .se se zlým duchem.

Adam a Eva dopustili se velmi
těžkého hříchu. Neučinili tak sice
z vlastního popudu, nechali se svésti,
poklesli v pokušení; to sice umen
šuje jejich vinu, ale ji neodstraňuje.
Nikdo se nesmí vymlouvati: Ten a
onen mne přemluvil, mne svedl. Člo
věk má svobodnou vůli; on se nepo
třebuje a nemá se nechati k zlému
svésti. Noe žil mezi samými neřest
nými lidmi, nenechal se však svésti;
Josef a Susana byli k hříchu dráž
děni, zůstali však pevnými. Tak i my
musíme pokušení odolati. Nebuďme
povolnými ďáblu anebo jeho zástup
cům.

Pro nás je každý hřích zapověze—
ným ovocem, zapovězeným stromem,
obzvláště skutky těla. Ach, ďábel
nám maluje hřích v nejkrásnějších
barvách &vyličuje jeho rozkoš v naší
obrazotvornosti. O kéž bychom po
znali, co nám slouží k míru: ne hřích,
ale boj a vítězství! Nikdo at se ne
vymlouvá: Pokušení bylo velmi silné.
„Bůh je věrný,“ dí svatý Pavel, „on
nás nenechá přes naše síly pokoušeti,
ale učiní s pokušením také prospěch,
abyste mohli vytrvati.

První přikázání bylo přikázáním
postním. Se všech stromů rajských



mohli Adam a Eva jísti, jenom z jed
noho ne. Naše přikázání zni po
dobně: Ve všechny dny v týdnu smíš
maso požívati, jenom v jeden ne.
Třebas nedal Bůh toto přikázání, ný
brž církev, tak je přece v základě
přikázáním Božím, nebot církev vy
dává přikázání z právomoci, již ob
držela od Krista Pána. Kdo vás
slyší, mne slyší; kdo vámi pohrdá,
mnou pohrdá. Zachovávejme svědo
mitě přikázání postní.

Jest sice co litovati, že první ro
'diče zhřešili; učinili nešťastnými ne
jen sebe, ale celé pokolení lidské; ne
smíme však jim předhůzky dělati.
My bychom pravděpodobně též byli
zhřešili, jsouce na jejich místě. Oni za
svůj hřích činili velké pokání; teď

jsou v nebeském ráji. Posléze Ježíš
Kristus všechno napravil. Ovšem že
musíme ještě teď následky prvního
hříchu nésti, ale jen takové, jež ne
jsou žádnou překážkou k dosažení
nebeské blaženosti. Jinak jsme ho
hatě odškodněni tou okolností, že
Syn Boží stal se člověkem, že nám za
sloužil mnoho milostí, že se nám
dává za pokrm při svatém přijímání.
Proto pěje církev na bílou sobotu
při svěcení paškálu: „O šťastná vina,
jež musila býti shlazena tak veli
kým Vykupiteleml“

Tak Bůh obrátil všechno k dobré
mu. Pozemský ráj jsme ztratili, ale
nebeský lepší jest nám zajištěn, ze
mřeme-li v milosti Boží.

Trest prarodičů.
Jarolím St. Pavlík.

Prvni soudní proces na Světě byl
konán v ráji; obžalovanou stranou
byli naši prarodiče Adama Eva a-soud
cem byl sám Bůh; rozsudek byl přísný
a trest zasloužený.

Otevrou se oči vaše, řekl had. Ano,
otevřely se oči jejich, když byli zapo
vězené ovoce požili, ale jinak, než se
domnívali; teď poznali dobré, jež ztra
tili, a zlé, jež zasloužili; teď si uvědo
mili, že se těžkého hříchu dopustili.
Už teď se hlásil jeden z následků prv—
ního hříchu, totiž žádostivost těla.
Pozorovali, že jsou nazí; Spletli fíkové
listí a učinili si z něho zástěry, aby
přikryli nahotu svou. Teď dostali
strach; ze strachu a studu skryli se
v houští, slyšíce hlas Boha, jenž se
procházel v zahradě při větérku po
poledni.

Teď nastal výslech. Bohu sice bylo
všecko známo, ale on se jich vyptával,
aby je pohnul litostivě se k zlému činu
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přiznati. Zavolal tedy na Adama: Kde
jsi? Kterýž řekl: Hlas tvůj slyšel jsem
v ráji a bál jsem se, protože jsem nahý
a schoval jsem se. Kdo ti oznámil, že
jsi nahý? Jedině, že jsi se strcmu jedl,
s kterého jsem tobě přikázal, abys
nejedl? I řekl Adam: Žena, kterou jsi
mi dal za Společnici, dala mi se stromu,
a jedl jsem. 1 řekl HOSpodin Bůh
k ženě: Proč jsi to učinila? Kterážto
odpověděla: Had mne podvedl, a jedla
jsem.

Přiznali se tedy k svojí vině, chtěli
ji však oslabiti, ani se vymlouvali,
Adam na Evu a Eva na hada. Jejich
odpovědi zakládaly se na pravdě. Než
zdálo se, jako by Adam nepřímo dělal
Boha za to zodpovědným: žena, kterou
jsi mi dal za společníci, dala mi, a jedl
jsem. Člověk rád vinu se sebe smývá
jako Pilát a hledá, jak by se mohl vy
mluviti, když se dopouští bezpráví.
Už to na dětech vidíme, které nerady
se přiznávají, že chybily;vjedno svádí



vinu na druhé; obyčejně jsou všechny
vinny.

Výslech byl krátký; teď vyřkl Bož
ský Soudce rozsudek. Napřed se obrátil
na hada, původce zlého: Protože jsi to
učinil, zlořečený jsi mezi všemi živo;
čiohy a divou zvěří země; po prsech
svých polezeš & zemi jisti budeš po
všechny dny života svého. Nepřátelstxí
položím mezi tebou a ženou, a mezi se
menem tvým a jejím; ona potře hlavu
tvou, &ty úklady strojiti budeš patě
její.

Bůh proklel napřed hada. Mnozí
vykladači písma míní, že s pěkným
hadem se stala proměna k horšímu;
jiní vykládají to tak, že had teď za
trest má to, co dříve měl od přírody;
na každý případ majiteď lidé hada
v ošklivosti a v opovržení. Výraz
„zemi jisti“ netřeba bráti doslovně;
chce se tím říci: plaziti se v prachu.

Proč se tu trestá nerozumné zvíře?
Protože bylo nástrojem v ruce ďá
blově. Že Bůh nerozumná zvířata
trestá, vypravuje i jindy Písmo svaté.
Potopou vyhubil Bůh lidi i zvířata.
Podle Mojžíšova zákona muselo býti
zabito zvíře, jehož někdo k břichu
zneužil. Potrestání zvířat děje se je
nom k vůli člověku. Musel-li býti býk
ukamenován, jenž byl někoho smrtelně
potrkal, mělo se z toho poznat-i, jaksi má člověk života vážiti. Potrestání
hada mělo lidem velikost jejich hříchu
před oči představiii.

Zlořečení, jež Buh nad hadem vy
řkl, platilo vsak hlavně ďáblu. Více
ještě než had měl býti ďábel před
mětem ošklivosti a opovržení. Tomuto
opovržení dává Církev i tím výraz, že
už při nižších svěceních uděluje plnou
moc zlého ducha zaklínati. Lidé budou
ďábla nenáviděti; nepřátelství bude
panovati mezi ním a. jeho semenem,
celým pekelným plemenem, a mezi
lidmi. Satan se chlubil, že se mu po
dařílo ženu svésti; měl však býti ji
nou ženou a jejím potomkem po-_.
kořen. Touto ženou měla byti blaho-'... budeš chléb,
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slavená Panna Maria; ve svém'ne
poskrvněném početí a skrze svého
Syna měla hadu hla_vu potříti & jeho
moc zlomit-i. Bude sice ďábel snažiti
se, aby jí a jejím věrným škodu způ
sobil. bude ji pronásledovati a úklady
strojiti patě její, ale jeho hněv, jeho
pomstychtivost osvědčí se malomoc
nými.

Při křtu svatém zřekli jsme se sa
tana; neudržujme tedy s ním žádného
přátelství, nebuďme jeho kamarády.
Jako on Evu pokoušel, tak pokouší
i nás, tímž lstivým způsobem, liebe-'
cením ohee nás dostati do své sítě.
Praví, že hřích není tak zlý, naopak
něco příjemného Podám-eli mu prst,
uchopí celou ruku; dáváme-li se s ním
do vyjednávání, hrajeme-li s pokuše
ním, brzo jsme chyceni. Jak pravi
svatý Petr, obchází ďábel jako lev
a hledá kořist,“aby ji pohltil. Varujme
se ho, odporujme jeho svůdným slo
vům, nenechejme se svésti.

Když byl Bůh nad ďáblem pronesl
svůj rozsudek, obrátil se na Evu &
řekl: Rozmncžím tlampotý tvého tě
hoienství; v bolestech budes děíi ro
diti &budes poddána muži a on bude
nad tebou panovati.

PIotože měla chuť na zapovězený
plod, měla teď míti bolesti s plodem
života svéh;o a poněvadž svedla man- —
žela, měla mu teď býti podrobena.
Hřích se vymstil na ženě; stala se
během času bezmála otrokyní mu
žovou. Teprve Ježíš Kristus zbavil_ji
této hany a vrátil jí tu důstojnost, již
měla v ráji.

Posléze byl Adamovi trest ohlášen,
obtížná práce a smrt. Protože jsi
uposlechl hlasu ženy Své a jedl jsi se
stromu, z kteréhož abys nejedl, jsem
tobě přikázal, zlořečená bude země
v díle tvém; s prací budeš jisti z ní
po všecky dny života svého; trní a
hloží bude ploditi tobě, a budeš jisti
bylinu země. V potu tváře své jisti

dokud se nenavrátíš do



země, z které jsi vzat; neboť prach jsi
a v prach se navrátíš.

Adam vypověděl Bohu poslušnost;
za trest neměla mu země posloužiti,
neskýtajíc mu tak snadno plodiny;
jeho panství nad zvířaty se zmenšilo,
zvířata stala se bázlivými a nedůvě
řivými, ba i zrovna nepřátelskými.
Námaha a trampota byla teď jeho
údělem a posléze čekala na něho
smrt, již dosud jen na zvířatech viděl.

Ach, do jakého neštěstí uvrhli se
Adam s Evou svojím hříchem! Jak
dlouho trvala jejich radost? Jen ma
lou chvíli. Rozkoš ze hříchů jest
krátká, trest však dlouhý. Adam a
Eva ztratili posvčcující milost a s ní
spravedlnost a svatost; ztratili důs
tojnost dítek Božích a nároky na
nebe. Nebe bylo teď uzavřeno a zůs
talo uzavřeno až do příchodu Ježíšova.
Jejich rozum se zakalil, jejich vůle
klonila se k zlému. Ztratili nesmrtel
nost těla; bylo se jim v prach navrátiti;
dříve však museli býti připraveni na
nemoce, starosti, naÍmahy a útrapy.
Ztratili i ráj. A co bylo nejhorší, je
jich hřích přešel se všemi zlými _ná
sledky na jejich potomky, stav se
hříchem dědičným. Všichni lidé vzdy
chají teď pod kletbou hříchu. Všichni
lidé umírají, protože v Adamu zhře
šili. Na to nás upomíná kněz na Po
peleční středu, an znamená čelo po
pelem a dí: Pomni, člověče, že prach
jsi a v prach se navrátíš.

Dědičný hřích uvrhl člověka do
neštěstí, ale i kazdý jiný hřích, je--li
těžký, činí člověka neštastným; elu
puje ho o posvěcující milost, dětinství
Boží a dědictví nebeské; po každém
hříchu rozmáhá se zlá žádostivost a
člověk slábne v dobrém. Proto se
máme každého hříchu pečlivě varo
vati.

Písmo svaté praví o ďáblu, že je
vrahem lidí od počátku. Vraždí lidské,
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duše, sváděje je k zlému. Kolik jich
pekelný drak už spelkl ve svém ne
nasytném hrtanu! Ale jeho řemeslu
bude jednou konec. Teď mu ještě
dovoluje Bůh, aby lidi pokoušel, pro
tože pokušení a zkoušky jsou nutné,
aby člověk svou věrnost k Bohu o
svědčil a bojem proti pokušení si od
měnu v nebi zasloužil; ale u křesťanů
si nesmí tolik dovolit-i jako u pohanů,
a přijde jednou čas, kdy s hanbou
vládu svoji musí složiti a do pekla se
vrátiti.

Svatý Jan píše ve svém Zjevení:
I viděl jsem anděla snést-í se s nebe,
ten měl klíče od propasti a veliký řetěz
ve své ruce. I popadl draka, starého
hada, což jest ďábel a satan, a svázal
ho na tisíc let a uvrhl ho do pekla
a zavřel je a zapečetil za ním, aby
nesváděl více národy, dokud by se
nevyplnilo tisíc let, a potom bude
propuštěn na krátký čas. Tisíc let je
okrouhlé číslo a znamená neurčitý
delší čas.

V křesťanské Církvi je moc satanova
zlomena, hlava je mu potřena skrze
Marii a Syna jejího; před koncem
světa bude puštěn a svede mnoho
lidí; ale moc jeho potrvá jen krátký čas.
Vyjde, praví Písmo, & bude sváděti
národy na všech čtyřech stranách
světa; ale po uplynutí krátkého
času další se přihodí. Tu padl
oheň s nebe a strávil národy — to
jsou ty, jež Církev pronásledují — a
ďábel, jenž je svedl, byl uvržen do
jezera ohnivého a sirnatého, kde i fa
lešný prorok, antikrist, mučen jest
dnem i noci po všecky věky. I smrt
byla uvržena do ohnivého jezera, a
kdo nebyl zapsán v knize života. A
teď líčí svatý Jan nebeské město, nový
věčný Jerusalem. Žijme tak, abychom
se nedostali do ohnivého toho jezera,
nýbrž do nebeského ráje, do zahrady
věčné—rozkoše.



Naučení nejsvětějšího Srdce:
že se máme modliti ve jménu Pána Ježíše.

P. Jindřich Ramiěre T. J.
Si quid petieritis Petrem in no
mine meo, dabit vobis.
Budete-li zač pro'siti
jménu mám, dá vám.

J. 16, 24.
I.

Každý z nás může a má si říci:
„Na mně závisí, by milosti, .řinouoí
se z nejsv. Srdce, rozlévaly se ve mně
a kolem mne s větší neb menší hoj
nosti.“ Pramen tryská s takovou prud
kostí a štědrosti, že zaplavit-i může
celou zem, že může smýti všecky
skvrny, jež zarmucují a znesvěcují
město Boží; ale potřebuje průlivů, by
rozlévati mohl ty oživující vody; nuže,
jedním z těchto průlivů jsem i já.
Ach, kdybych té božské vodě zůstavil
vždy vol-ný běh! Kdybych nepřekážel
působení milosti Boží! Kdybych žárem
své modlitby umožnil té živé vodě,
by z hlubin SrdCe Ježíšova vystoupiti
mohla až na úroveň půdy, kterou má
očistit a osvěžit! Kdybych správným
užíváním svého vlivu mohl zasáh
nouti jí všecky duše, jimž vrátiti má
život! Kolik těch duší by opět roz
kv'etlo, jak po hojném dešti rozkvé
tají květiny, vypráhlé letním vedrem!

Leč bohužel! Ježíš vším právem
mohl by obrátiti na nás tutéž výtku,
kterou“ učinil svým apoštolům v před
večer svého utrpení: „Až dosud ne
prosili jste ve jménu mém. Proste a
vezměte, aby radost vaše byla úplnáf“
(J. XIV. 25.) Musíme vyznati, že vět
šina křesťanů se nemo dlí anebo špatně
se modlí, proto požehnání Boží nese
stupuje na nás s onou hojností, jak
touží a přeje si nášbožský Spasitel;
proto'i naše radost jest tak málo
úplná, a místo nezkalené a převeliké
útěchy, jež měla by býti ovocem na
šich modliteb, pijeme vodu úzkosti a
hořké víno Božího hněvu.

Otce ve
Jest tedy nesmírně důležito, bychom

se naučili dobře se modlit. Proto když
pokorně uznali jsme oprávněnost výt
ky božského Spasitele, hleďme těžiti
z poučení milosrdenství, jež je dopro
vam.

II.
Ježíši, není dosti, že poukazuje na

nedostatečnost našich dosavadních
modliteb, upozorňuje jistě i na pod
mínku, na jejímž splnění závisí větší
její účinnost. „Dosud“, praví, „o nic
jste neprosili ve jménu mém. Proste
a vezměte“ Chceme-li tedy si vypro
siti všecky potřebné milosti, musíme
se modliti „ve jmenu Pána J ežíše“.

Co chtěl Kristus Pán tím říci? Stačí
snad k neomylnému vyslyšení pouhé
jméno Ježiš? Taková neni patrně
myšlenka Kristova. Abychom jí po
rozuměli, hleďme rozvážiti tajemství
Jeho božského jména.

Koho při čtení svatého Písma ne
dojímají chvály jména Božího? Jsouť
mu připisovány chvály samého Bož
ství. Síle jeho vděčí Israelšti vítězství
nad mnohem četnějšími nepřáteli. „ Oni
doufají ve své koně a vozy, ale my
Skládáme svou důvěru ve jméno Hospo
dinovo.“

Proto cítili lsraelští potřebu ctíti
toto přesvaté jméno; a skutečně cho
vali je v téže úctě jako archu úmluvy,
v níž HOSpodin meškal mezi dvěma
cherubíny. A jako tajemný závoj
ukrýval svatou archu lidským zrakům,
tak i jméno Jehovy nesměly vysloviti
rty synů israelských, aniž smělo kdy
zavzníti v jejich uchu. Zůstávalo ukryté,
jak v nedostupné svatyni, v posvát
ných knihách.

Pro nás křesťany závoj roztržen.
Bůh přijal jméno, jímž se k nám při
blížil. Jižnenazývá se Iehova. Bytost



Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Tobě poroučíme všechno naše
myšlení i konání \! tomto roce, budiž nám záštitou i ochranou!



nesmírná &nekonečná, ale Ježiš, Spa
sitel. Vtělený Bůh. Proto nejen že
nezapovídá jméno to vyslovovat, ale
naopak chce, by ustavičně bylo na
našich rtech. „Cokoliv činíte,“ “píše
sv. Pavel, „čiňte ve jménu Pána Je
žiše. ..“ (Kol. Il. 16.)Proto apoštolové
nejen slovy doporučovali vzývání
nejsv. jména Ježíš, ale i svým příkla
dem. Silou tohoto božského jména
vykonali svatí Petr a Jan první zázrak,
když uzdravili mrzáka, sedícího u
brány chrámové. Když pak kněží ži
dovští žádali, by vydali počet ze svého
jednání, vyznali, že učinili to jediné
ve jménu Pána Ježíše, a že nikdo, ani
jednotlivci ani národové nemohou v ji
ném jménu dojíti věčné spásy, leč je
dině ve jménu Pána našeho Ježíše
Krista. (Sk. ap. III.)

Ill.
Odkud taková jeho moc a síla? Jak

může dvouslabičné slovo vyvolati tak
zázračné účinky? Mocí téhož zákona,
jenž hmotné tělo Kristovo činí zrcad
lem a orgánem Jeho božství a Jeho
duše, a z vody křestní a sv. oleje vi
ditelné znamení milosti neviditelné.
Bůh, jenž naši duši zahalil "tělem, při—
způsobuje této dvojí podstatě všechny
prostředky, jimiž máme Ho dosíci,
s dokonalou harmonií přizpůsobil mi
lest Boží naší pllrozenosti když hmot
ným znamením propůjčil účinky nej
duchovnější.

I jméno Ježíš jest svátosti, jež vtě
luje milost ve znamení, vypůjčené
z oboru lidské přirozenosti. Svátosti
——ve vlastním slova smyslu ——udělují
milost posvěcující a pomáhající s účin
ností ,jež nezávisí na konech duševních,
ač často je předpokládá jako smýšlení
přípravné, přesvaté jméno Ježíšovo
má sílu odlišnou a přináší duši“aktu
ální milost světla a lásky a zásluhu
zjednává pouze tím, že pohání duši
si ji získati.

Ač tedy liší se od milosti svátostné,
proto síla jména Ježíšova není méně
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božskou. Co platí o slovu Božím vůbec,
vztahuje se zvláště na toto přesvaté
jméno; jestit to jako druhé vtělení,
jímž věčné Slovo přizpůsobuje se všem
lidem, kdykoli s věrou je v'zývají;
jest to rozšíření svaté Eucharistie, jimž
sto i tisíckráte můžeme se spojiti se
Spasitelem,; jest to slovní výraz téže
pravdy a téže lásky, již formou vi
ditelnou hlásá nám obraz nejsvětějšího
Srdce,

IV.

A skutečně jest mezi jménem Ježí
šovým a Srdcem Ježíšovým podobnost
největší a spojení nejužší. Všecky sym
boly, jimiž božský Spasitel hlásá žár,
oběť a sílu své lásky, tedy plameny
2 Jeho Srdce šlehajíeí, otevřená v Něm
rána, krev z ní se řinouc'l, trny, Srdce
věnčící a kříž z plamenů vystupující -—
to vse pripomíná nejsv. jméno Ježíš.

Ano, jméno to hlásá, že Bůh vše
mohoucí, Bůh spravedlivý, Bůh tři
krát svatý miloval tak lidstvo, že vzal
na sebe jeho viny a vytrpěl za ně
krutou smrt. Jméno to jest jako mi
niatur-ou, jež nepatrnými pěti písmeny
rýsuje před naším zrakem celé dějiny
Vtěleného Slova, všecky styky země
s nebem a času s věčnosti, všeliký
předmět naší víry, naší naděje a lásky.
Tajemství nejsv. Trojice, Vtělení a
Vykoupení, hřích, od něhož nás vy
koupila smrt Syna Božího, peklo, od
něhož nás zachránila, milost, kterou
zasloužila ——to vse zahrnuje v sobě
to kratičké jméno. Aby pedati tento
soubor božské pravdy, aby namalo
vati tento obdivuhodný obraz -—k to
mu není třeba ani péra neb štětce.
Prostý pohyb rtů vyvolá před naším
zrakem tato nevystihlá tajemství, a
souhlasné hnutí srdce sklízí jich ovoce.

Krátký tento přehled nejen stačí
přesvědčiti nás o nekonečné síle nejsv.
jména „Ježíš“ , ale zároveň i vysvětlí,
proč tak usilovně odporučuje nám
božský Spasitel (» Jeho jména se
modlit.



Jak jsme již řekli, vzývání tohoto
božského jména ——koná- li se s věrou
a láskou ——jest skutečným přijímá
ním, jež sice nevyrovná se eucha
ristickému, ale má přece nejvyšší
s ním podobnost, a nad to předčí je
tím, že bezpočtukráte může býti ob
noveno. Bude-li jen podobná příprava,
sklidíme plody nejvzácnější.

A v čem záleží hlavně příprava ke
s_v.přijímání? Předně ve víře, již náš
rozum spojuje se se Slovem Božím,
skutečně přítomným ve způsobácli
eucharistickýeh: potom v naději, jíž
naše srd:e spěchá vstříc Spasi+eli,jenž
sestupuje do našeho srdce; zvláště
však v 15sec, jíž oddáváme se Tomu,
jenz bez výhradyr se nám obětoval,
posléze v líotsti, jíž želíme chyby, ji
miž jsme urazili srdce svého božského
Přítele. Nuže, tytéž city vyvolává
i nejsv. jméno Ježíš a tedy může po
dobným poutem spojiti naši duši se
Synem Božím.

Vyřknu-li zbožně jméno „Ježíš“
Vtělené Slovo zpřítomňuje se mi svou
pravdou, a já spojují se s Ním přilnu
tím svého rozumu; zjevuje se mi ve
své dobrotě; i co snazšího než přiblí
žili se k Němu hnutím bezmezné dů
věry; ukazuje mi svou lásku; jsem-li
jen poněkud vděčný a velkodušný,
zaheřím k Němu i já vroucí láskou
a litovati budu chyb, jimiž jsem Ho
urazil. Stačí tedy uvědomiti si, co
pravím, kdy vyslovují jméno „Ježíš“,
by stalo se mi nejvýraznější modlit
bou, nejvyšším konem víry, naděje,
lásky a lítosti, by celou mou duší
spojilo s Pánem Ježíšem a Jim ji
naplnilo.

Není-li to nejlepší příprava, jež mé
modlitby učiní milými Bohu Otci?
Jak mohl by pak odmítnouti tužby
srdce, jež naplněno jest Ježíšem Kris
tem, osvětleno Jeho světlem, pro—
niknuté Jeho duchem, roznícené Jeho
láskou? Sám Bůh Otec nemá větší ra
dost-i, než můželi vyřknouti toto bož
ské jméno. Žije jedině věčným plo
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zením, věčným potvrzením svého Slo
va; & poněvadž to Slovo od věčnosti
se rczhodlo, že spojí se poutem ne
rozlučným s naší přirozeností, jest
v 'Bohu Otci láska ke svatému člově
čenství neodlučno od podstatne lásky
ke Slovu. I možno říci, že láskyplné
vyslovení jména Ježíš jest životem
a blahem Boha Otce, & že nemožno
lépe se Mu připodobnit, než když sami
budeme je s láskou vyslovovat.

V.

V tom otvírá se nám vevyvážitelný
pramen světla, milosti a útěchy, z ně
hož každé chvíle můžeme čerpat. Kolik
zázraků vykonali Světci nejsvětějším
jménem Ježíšovým! Jaké síly nena
byli důvěrným jeho vzýváním v boji
proti útokům nepřátelským! Jaké úle
vy v bolestech, jaké radosti v soužení,
jakého klidu v hodině smrti! Proč ne
i my? Poněvadž se nám nedostává
jich smýšlení.

Velké věru umění náležitě vyslo
vovat to božské jméno; umění, jemuž
naučíme se, podobně jak všemu ji
nému, jen studiem a cvičením Cvičme
se proto dobře vzývati toto nejsvětější
jméno, _iežvše zahrnuje a zdokonaluje:
Verbum consummans et abreoians
(Řím. II. 28). Okoušejme je, jak okou
šíme výtečné pokrmy; nad mannu jest
líbeznější všem těm., kdo hodni jsou je
okoušet. Nechť tento balsám nadpři
rozený pronikne všecky mohutnost-i
naší duše, nebot lépe než olej zlahedí
naše duchovní smysly a posílí je
k boji.

Vězme však, že umění vzývati účin
ně božské jméno Ježíšovo, jest umě
ním zcela'nadpřirozeným a tedy dů
sledně jen ovocem modlitby a milosti.
Jediný Ježíš Kristus může nám udě
liti pochopení a zakoušení nekonečné
skvělosti a líheznosti svého jména.
A jen ti naučí se dobře je vzývati,
jichž srdce žije ve spojení s Jeho nej
světějším Srdcem. Spojme tedy tyto
dvě nerozlučné pobožnosti: necht láska



Srdce Ježíšova přiměje nás k častému
vzývání Jeho nejsv. jména! Nechť
častým vzýváním jména Ježíš vnik
neme vzdy hlouběji v poznání a
lásku božského Srdce!

Pak splnili jsme podmínku, na níž
závisí účinnost našich modliteb. I ob
držíme, oč prosíme, poněvadž pro
síme ve jménu Pána Ježíše, a naše
radost bude úplná.

Příběh.

_ „Nejednou stěžují si jisté osoby,“
píše P. D., „že pobožnost k nejsv
Srdci není pro široké vrstvy lidové,
poněvadž jest příliš mystická, příliš
vysoká.“

„Ale nikoli: naopak s obdivem mů—
žeme pozorovat, jak snadno ji chápe
náš lid. Nejlepší způsob šíření této
pobožnosti jest šíření obrázků nejsv.
Srdce, poněvadž vidíme-li Srdce, bez
děky je musíme milovat. Jednou řekl
mi stařičký rolník: „Otče, již od ma
lička miluji tuto pobožnost. U nás
doma visel na stěně velký obraz Srdce
Páně. Otec můj ukazuje naň říkával:
„Musíme to Srdce milovat . .. Vizte
trnovou korunu, plameny, kříž, ránu.
Mělo by to vše býti nadarmo?“

Za pobytu mého v L. přišel ke mně

MarieTesařova:

mladý muž. Svěřil se mi, jak ho
rmoutí, že Spasitel není dosti milován.

„Zde máte několik obrázků Srdce
Páně,“ pravím mu; „rozdejte je a tak
budete šířiti Jeho poznání a lásku.“

Přijal s radostí a Začal rozdávat-.
Vešel do obydlí jistého dělníka, zná
mého svým protináboženským smýš
lením a svou fanatickou zášti ke
kněžstvu. Zastal však doma pouze
jeho ženu. Požádal ji, by zavěsila
obraz na čestné místo přímo nad
krbem. Ubohá váhala; znala prudkou
povahu manželovu; bude zuřit. Ale na
domluvy mladého apoštola konečně
svolila. Obraz zavěšen..

Na večer vrátil se muž z práce.
S počátku si obrazu vůbec nevšiml.
Za chvíli přiblížil se ke krbu. Ubohá
žena trnula strachem. Muž pohlédl
na obraz. Hleděl dobrou chvíli...

Potom obrátil se k ženě: „Kdo za
věsil zde ten obraZP“

Žena pověděla vše prostě, jak to
bylo. Muž se zamlčel. Co se dále
v tomto tak nenávist-ném srdci? Zví
tězila tam láska Srdce Ježíšova. Děl
ník přistoupiv k ženě řekl mírně:
„Ode dneška budeme se spolu modlit.“

Dostál slovu, a záhy modlitba ra
zila cestu ke svatým svátostem.

H

Zjevení svaté Panny.
Jak světlý obláček v azurné výši
jsi zjevila se, Panno přesvatá,
jen soustrastí & láskou rty Tvé dýši
& u Tvých nohou růže ze zlata.
A Bernardetta, prostiěké to dítě,
se noří ve Tvé lásky hlubiny,
svůj život celý v obět zasvětí Tě,
za Tebou chvátá v nebes výšiny.

A pramen, který láska Tvá nám dala,
ten hlásá světu Tvoji dobrotu,
ta zdrojem požehnání všem se stala,
vždyť plaší z duše bolest, tesknotu.
Zde tisíce zas čerpají slast novou
& tisícům tu vrácen srdce klid,
a Královnou Tě dobrotivou zovou,
zde nadšeně tě pozdravuje lid:

Buď zdráva, zdráva, naše Pani bílá,
pros za nás stále Boha na nebi,
zde, kde Tvá láska stan si vyvolila,
svět celý vděčně Tebe velebí..
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Pastýř/ca.
Bernardetta. vlastně Marie Ber

narda, narodila se v Lurdech 7. ledna
1844. Byla nejstarší dcerou chudého
mlynáře Františka Soubirous a_ Lud
viky Castérotové. Měla dvě sestry a
pět bratří. Dítky byly celým jměním
chudičkých rodičů. Omilostněné dítko
Panny Neposkvrněné poznalo záhy,
co jest hlad a bída.

V 13 létech posláno na nějaký čas
do blízkého Bartresu, kde pásla stáda.
Málo se učila, ale za to tím více pro
spívala ve vědě nejvzácnější ——
v modlitbě. Po celý den modlila se
na svém růžencí k nejsv. Panně.

Neuměla sice při růžencí rozjímat,
ale její víra a láska nahradily vše.

Po návratu do Lurd začala se při—
pravovati na první sv. přijímání.
Nikdo nepovšiml si Bernardetty mezi
jejími malými družkami.

Právě v této době nastoupila zá
zračné zjevení v jeskyni Massabielské,
jež před celým světem měla oslaviti
pokornou pastýřku z Lurd.

Miláček nejsv. Panny.
Po prvé zjevila se Panna Maria

Bernardettě 11. února 1858. Při tře
tím zjevení žádala, by děvčátko denně
po čtrnáct dní přicházelo k jeskyní a
dodala: „Slibuji, že učiním tě šťastnou
ne na tomto světě, ale na onom.“

Bernardetta Splnila věrně daný pří
kaz.

Nejv. Panna ukázala se jí osm
náctkráte. Dne 25. února řekla: „Jdi
& napij se z pramene a umyj se
v něml“

Dítě ihned zamířilo k nedaleké řece
Gavě. Ale Zjevení dávalo znamení,
že'n'e tam, ale jinde má vodu hledat.

I začala Bernardetta rukou hrabat-i
v zemi; a hle, ukázala se voda z po
čátku kalná, potom však, kdyz dítě
čtyřikráte dlaní ji nabralo, čistá a
průhledná.

Konečně na úsilné naléhání zjevila
překrásná Paní své jméno: „Jsem
Neposkvrněné Početí“ Jméno to bylo
zcela nové pro nevědomou pastýřku;
proto po celou cestu k panu faráři
Peyramale opakovala si je ustavičně,
aby je nezapomněla.

Naposledy zjevila se jí nejsv. Panna
16. července. Do té doby naučila se
Bernardetta poněkud katechismu a
s vroucí zbožnosti přijala po prvé
Tělo Páně.

Nezmíníme se o divech, jichž je
vištěm stala se jeskyně Massabielská
se zázračným pramenem. Bernardetta
již tam neměla žádné úlohy. Chodila
ještě do školy a pak vstoupila do
služby u Sester v hospici, zůstávajíc
vždy prostou, pokornou a obětavou.
Vydala svědectví o Marii, a tím úloha
její skončena. S odporem odmítala
dary bohatých návštěvníků, a za je
jím příkladem činila tak i celá chudá
rodina.

Řeholnice.
Bernardetta dosáhla 22. roku. Sos

stry, u nichž pracovala, přes její chu
dobu přijaly ji do svého noviciátu sv.
Gildarda v Neversu.

Omilostněné dítko nejsv. Panny
mělo dokončiti svou cestu ke svatosti
'v utrpení a v ponížení, jimiž Bůh daří
ty, jež miluje.

Tu omezíme se na několik črt.
Bornardeta přichází do Neversu 7.

července 1866. V celé kongregaci
z toho velká radost. Požádáno, by
vypravovala řeholnicím o zjeveních
P. Marie. S nadšením naslouchaly



Srdce Ježíšova přiměje nás k častému
vzývání Jeho nejsv. jména! Nechť
častým vzýváním jména Ježíš vnik
nemc vzdy hlouběji v poznání a
lásku božského Srdce!

Pak splnili jsme podmínku, na níž
závisí účinnost našich modliteb. I ob
držíme, oč prosíme, poněvadž pro
síme ve jménu Pána Ježíše, a naše
radost bude úplná.

Příběh.

_ „Nejednou stěžují si jisté osoby,“
píše P. D., „že pobožnost k nejsv
Srdci není pro široké vrstvy lidové,
poněvadž jest příliš mystická, příliš
vysoká.“

„Ale nikoli: naopak s obdivem mů—
žeme pozorovat, jak snadno ji chápe
náš lid. Nejlepší způsob šíření této
pobožnosti jest šíření obrázků nejsv.
Srdce, poněvadž vidíme-li Srdce, bez
děky je musime milovat. Jednou řekl
mi stařičký rolník: „Otče, již od ma
lička miluji tuto pobožnost. U nás
doma visel na stěně velký obraz Srdce
Páně. Otcc můj ukazuje naň říkával:
„_Musímeto Srdce milovat. .. Vizte
trnovou korunu, plameny, kříž, ránu.
Mělo by to vše býti nadarmo?“

Za pobytu mého v L. přišel ke mně

MarieTesařova:

mladý muž. Svěřil se mi, jak ho
rmoutí, že Spasitel není dosti milován.

„Zde máte několik obrázků Srdce
Páně,“ pravím mu; „rozdejte je a tak
budete šířiti Jeho poznání a lásku.“

Přijal s radostí a Začal rozdávat.
Vešel do obydlí jistého dělníka, zná
mého svým protínáboženským smýš
lením a svou fanatickou záští ke
kněžstvu. Zastal však doma pouze
jeho ženu. Požádal ji, by zavěsila
obraz na čestné místo přímo nad
krbem. Ubohá váhala; znala prudkou
povahu manželovu; bude zuřit. Ale na
domluvy mladého apoštola. konečně
svolila. Obraz zavěšen.

Na večer vrátil se muž z práce.
S počátku si obrazu vůbec nevšiml.
Za chvíli přiblížil se ke krbu. Ubohá
žena trnula strachem. Muž pohlédl
na obraz. Hleděl dobrou chvíli...

Potom obrátil se k ženě.: „Kdo za
věsil zde ten obraZP“

Žena pověděla vše prostě, jak to
bylo. Muž se zamlčel. Co se dálo
v tomto tak nenávistném srdci? Zví
tězila tam láska Srdce Ježíšova. Děl
ník přistoupiv k ženě řekl mírně:
„Ode dneška budeme se spolu modlit.“

Dostál slovu, a záhy modlitba ra
zila cestu ke svatým svátostem.

Zjevení svaté Panny.
Jak světlý obláček v azurné výši
jsi zjevila se, Panno přesvatá,
jen soustrastí a láskou rty Tvé dýší
& u Tvých nohou růže ze zlata.
A Bernardetta, prostičké to dítě,
se noří ve Tvé lásky hlubiny,
svůj život celý v obět zasvětí Tě,
za Tebou chvátá v nebes výšiny.

A pramen, který láska Tvá nám dala,
ten hlásá světu Tvoji dobrotu,
ta zdrojem požehnání všem se stala,
vždyť plaší z duše bolest-, tesknotu.
Zde tisíce zas čerpají slast novou
a tisícům tu vrácen srdce klid,
a Královnou Tě dobrotivou zovou,
zde nadšeně tě pozdravuje lid:

Buď zdráva, zdráva, naše Paní bílá,
pros za nás stále Boha na nebi,
zde, kde Tvá láska stan si vyvolila,
svět celý vděčně Tebe velebí.
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Pastýřka.
Bernardetta. vlastně Marie Ber

narda, narodila se v Lurdech 7. ledna
1844. Byla nejstarší dcerou chudého
mlynáře Františka Soubirous a Lud
viky Castérotové. Měla dvě sestry a
pět bratří. Dítky byly celým jměním
chudičkých rodičů. Omilostněné dítko
Panny Neposkvrněné poznalo záhy,
co jest hlad a bída.

V 13 létech posláno na nějaký čas“
do blízkého Bartresu, kde pásla stáda.
Málo se učila, ale za to tím více pro
spívala ve vědě nejvzácnější —
V modlitbě. Po celý den modlila se
na svém růženci k nejsv. Panně.

Neuměla sice při růženci rozjímat,
ale její víra a láska nahradily vše.

Po návratu do Lurd začala se při—
pravovati na první sv. přijímání.
Nikdo nepovšiml si Bernardetty mezi
jejími malými družkami.

Právě v této době nastoupila zá
zračné zjevení v jeskyni Massabielské,
jež před celým světem měla oslaviti
pokornou pastýřku z Lurd.

Miláček nejsv. Panny.
Po prvé zjevila se Panna Maria

Bernardettě 11. února 1858. Při tře
tím zjevení žádala, by děvčátko denně
po čtrnáct dní přicházelo k jeskyní a
dodala: „Slibuji, že učiním tě šťastnou
ne na tomto světě, ale na onom.“

Bernardetta splnila věrně daný pří
kaz.

Nejv. Panna ukázala se jí osm
náctkráte. Dne 25. února řekla: „Jdi
& napij se z pramene a umyj se
v něml“

Dítě ihned zamířilo k nedaleké řece
Gavě. Ale Zjevení dávalo znamení,
že"ne tam, ale jinde má vodu hledat.
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I začala Bernardetta rukou hrabati
v zemi; a hle, ukázala se voda z po
čátku kalná, potom však, když dítě
čtyřikráte dlaní ji nabralo, čistá a
průhledná.

Konečně na ůsilné naléhání zjevila
překrásná Paní své jméno: „Jsem
Neposkvrněné Početí.“ Jméno to bylo
zcela nové pro nevědomou pastýřku;
proto po celou cestu k panu faráři
Peyramale opakovala si je ustavičně,
aby je nezapomněla.

Naposledy zjevila se ji nejsv; Panna
16. července. Do té doby naučila se
Bernardetta poněkud katechismu a
s vroucí zbožnosti přijala po prvé
Tělo Páně.

Nezmínímo se o divech, jichž je
vištěm stala se jeskyně Massabielská
se zázračným pramenem. Bernardetta
již tam neměla žádné úlohy. Chodila
ještě do školy a pak vstoupila do
služby u Sester v hOSpici, zůstávajíc
vždy prostou, pokornou & obětavou.
Vydala svědectví o Marii, a tím úloha
její skončena. S odporem odmítala
dary bohatých návštěvníků, a za je—
jím příkladem činila tak i celá chudá
rodina.

Řeholnice.
Bernardetta dosáhla 22. roku. Ses

strý, u nichž pracovala, přes její chu
dobu přijaly ji do svého noviciátu sv.
Gildarda v Neversu.

Omilostněné dítko nejsv. Panny
mělo dokončiti svou cestu ke svatosti
'v utrpení a v ponížení, jimiž Bůh daří
ty, jež miluje.

Tu omezíme se na několik črt.
Bernardeta přichází do Neversu 7.

července 1866. V celé kongregaci
z toho velká radost. Požádáno, by
vypravovala řeholnicím o zjeveních
P. Marie. S “nadšením naslouchaly



všecky. Potom však z ohledu na po
koru mladé čekatelky zapovězeno ře
holnicím dotazov'ati se Bernardetty.
Všechny poslechly a Bernardetta za
chovávala naprosté mlčení.

Jistá nová čekatelka, jež “jineznala,
prosila, _byjí ukázaly Bernardettu.

„Bernardetta? Tu jest.“
„To že je BernardettaP“ zvolala

mladá dívka udivena.

„Nu ano, slečno,“ odpověděla Ber
nardetta, podávajíc jí ruku s milým
úsměvem.

Po professi 30. října 1867 čekala
s několika spolusestrami na svoji „obe
dienci“.

„A Sestra Marie Bernarda,“ řekl
biskup k Matce Cenerální, „co s tou
učiníme?“

„Nevím, Excellenci, co s ní,“ edpo
věděla tázaná; „umí tak málo, vlastně
nic.“

„Nu a co tedy?“
„Racíteli dovolit, bude pomáhati

sestře v domácí nemocnici.

Bernardetta svěrila se později, jak
hluboce se jí dotkla pokořující poz
námka, ale přes to při nejbližším spo
lečném zotavení byla jako vždy vlídnou a sdílnou.

Když jistá řeholnice ukázala jí
obraz jeskyně Massabielské, řekla Ber
nardetta náhle: „Co děláme koště
tom?“

„Zametáme. “
„A potom?“
„Postavíme je kdesi do kout-a.“
„Hleďte, tak je i se mnou. Nejsv.

Panna užila mne a pak odložila do
kouta. Jak jsem šťastnal“

VKdysi v těžké nemoci přijala po
slední pomazání, ale uzdravila se.
„Pán Bůh mne nechtěl,“ řekla. „Do
stala jsem se až k bráně nebeské, ale
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Pán Bůh mi iekl: „Ode-jdi! Ješ 'čp řiliš
brzy. Musíš více trpět. “

„Utrpení,“
úřad. “

K nemocné Bernardettč přistoupilo
čtyřleté děvčátko. „Sestiičkoý“ ptalo
se, „vy jste viděla nejsv. Pannu?“

„Ano, mé dítě.“
„A byla krásná?“
„Tak krásná, že kde jednou Ji

spatřil, umřel by touhou opět Ji
uvidět.“

Smrt její byla tichá a svatá.

říkávala, „toť můj

Bylo to ve středu velkonoční r.
1879. Bernardetta seděla v lenošce.
Věděla, že smrt jest blízká, ale ne
rmoutila se, naopak těšila se. Vzala
do ruky svůj krucifix a přitiskla na
srdce. Ale nemohouc ho držeti, pro—
sila, by jí ho zavčsily na hruď. Potom
v návalu lásky rozepjala svou náruč
křížem vzdychajíc: „Můj Ježíši, mi
luji Těl“

Odpoledne prosila Matku asistentku
za prominutí všech chyb. Na to
s vroucí zbožnosti poznamenala se
sv. křížem a šeptala: „Svatál Maria —
Matko Boží -- pros za mne — ubohou
hříšníci — ubohou hříšnicif“

S těmi slovy odevzdala Bohu svou
duši. V nevýslovné kráse domu Otcov
ského spatřila opět Pannu Neposkvr
něnou.

Po smrti zjevena svatost služebnice
Boží: po tři dni čtyři řeholnice musily
bez ustání podávati k dotýkání rů
žence, medajiky a obrázky.

Její pohřeb byl skutečnou vítězo
slávou.

Proces beatifikační zal ájil Pius X.
dne 13. srpna 1913. Církev prohlásila
ji za blahoslavenou 14. čeívna 1925.
a konečně Pius XI. vřadil ji 8. pro
since 1933 v počet svatých. 11-W.



Před novým úkolem.
Je-li povinností každého křesťana,

aby chránil svou duši ode všech škod
livých vlivů, jež by mohly ohroziti jeho
náboženské přesvědčení, pak je dnes
první jeho povinností, aby ji chránil
od škodlivého vlivu protináboženského
i indiferentního tisku. Vždyť ten klade
nejnebezpečnější podkopy mravním &
náboženským základům duše!

Máme však takový list, který by
vítězně mohl čeliti tisku zhoubnému?
Který by se s ním svou jakostí mohl
měříti?

Díky Bohu, máme! Máme „Neděli“.
Máme list s výbornými články pouč
nými, informujícími o denních otáz—
kách palčivých, ale i s články zábav
nými.

Důležitost
tisku roste více a více. Pro tiskovou
propagandu zřizují se v některých“
státech zvláštní ministerstva. Tisku
a rozhlasu chápe se i moderní stát,
aby jeho vlády vešly co nejdříve ve
styk s nejširšími vrstvami lidu.

Je to jistě významný pokyn i pro
nás katolíky, kteří stále ještě více o
důležitosti a významu tisku mluvíme,
než v tomto směru jednáme.

Je radostno, že „Neděle“ od
hodlává se k činu a chce zakotviti
v každé farnosti. Nemá k tomu již
daleko, ale musí tlouci právě na nej
zatvrzelejši srdce, aby opravdu pro

„Ne (1ěle“ musí proniknouti u
nás do každé vísky, do každé katolic
ké rodiny. Musí se státi oblíbeným ča
sopisem rodinným, má-li se zastaviti
příval nevěry a v_lažnosti. Obsahem
i lácí je „Neděle“ toho schopna, jen
třeba pochopení se strany katolíků.
„N e d ěl e“ vyhovuje po každé strán
ce všem nárokům kladeným na dobrý
tisk.

Nechť splní se proto v tomto roce
heslo: „Jako není opravdové katolické
rodiny bez neděle se sváteční boho
službou a svátečním klidem, tak nechť
není katolické rodiny bez „N e d ěl e“
s čtením vpravdě svátečním.

Dr. J osef Foltynovský,
metropolitní kanovník olomoucký.

&význam

nikla i do těch posledních ještě nedo
bytých farností. Než vytrvalé a ne
ohrožené snaze a práci neodolá nic.
„Neděle“ pronikne všude! Nechť
však také tam, kde již je, posice její
zůstane pevnou i dnes, kdy hospo
nářská tíseň nás svírá všecky & kdy
někteří chtějí šetřiti na tisku. Potra
vu duše _neobmczujte. V dobách zlých
dobré duševní potravy je více potřeba,
než kdykoli jindy.

Zdař Bože, „Neděli“ i v novém
roce 1934!

František Světlík,
kanovník a poslanec.

Zasláno.
Chudáček Boží, divadelní hra o 4

jednáních od Fr. Valouška zachycuje
život sv. Františka, jeho působení na
současný život lehkemyslných boháčů.
Chudáček Boží — sv. František svou
pokorou a chudobou rozsévá símě
Pravdy. Cena 6 Kč (osob: 4 muži a

39

5 žen). — Druhá divadelní hra od
téhož spisovatele: Sv. Alžběta, hra
o 5 jednáních líčí příkladný život sv.
Alžběty na šlechtickém dveře a její
lásku k chudým. Odvlečena z hradu
je ponechána osudu a jako žebračka,
opuštěna svým mužem a bratry, na
lézá spokojenost &hledaný klid. Cena



(3.50 (osob: 9 mužů a 8 žen). ——Obě
divadelní knížky jsou nejlepší pro
divadelní sezonu adventní a postní,
a lze je obdržeti v Nakladatelství Spo
lečenské tiskárny v Přerově. Vřele di
vadelním ochotníkům doporučujeme.

Redakce.

jež by nemělo chyběli v žádné kato
lické rodině. Roztomilým způsobem
dává matce návod, jak by své dítko
již od útlého věku vedla k modlitbám
a úkonům naší sv. víry.- Kniha je
vázaná a vybavena množstvím roz
tomilých, barevných obrázků a stojí
pouze Kč 20.——..Vydaly ji Školské
sestry O. S. F., Praha XII., Korunní
třída č. 4. Všem matkám vřele dopo
roučí redakce.

Zasláno.
Právě vyšla knížka „Sepjaté ručky

0 sepjatých rukou“, velmi cenné dílko,

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 myšlenky,
všeliké city a žádosti, všeliké skutky i_slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za
den, Lev XIII. S. Congr. Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kur. brn. 1886 č. M.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a
uznání Boha otcem všech lidí a těchto za spolubratry
a na ,všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a tento den
členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého 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. (Po
každé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky
plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876).

Sladké Srdce Marie, budiž mou Spásoul
Pius IX. 1852)

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

Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrile a Metode, orodujte za nás a z a v š e c k ynárody slovanské, aby Vjednotu víry katolické bylishromážděniabyljedenovčinecajedenpastýřl

(Pokaždé odpustky 300 dní.

Hesloapoštolské:MilovatiBoha nade vsecko a bližního
jako sebe samého.

Úmysl'v b ř e z n u : V době této nezaměstnaní.

Tiskem a.svým nakl. vydává. Občanská. tiskárna. v Brně. -—Za redakci odpovídá Theodor Pavlík



Příloha „Školy božského Srdce Páně“ číslo 2. 1934.

Úmysly apoštolátu modlitby.
Modleme se, aby všichni Boha otcem a vespolek bratřími uznali.

' (Ustanoven a. žehnán Jeho Svatosti, papežem.)

1. Č. Sv. Ignáce, bisk. m. (107). ——Svatý Otec Pius XI. Přemáhání sobectví.
Obnova duchovního života. Zdar oxerciciím. Zamezení pohoršení.

2. P. Očišt'ování P. Marie. Hromnice. — Křesťanské matky. Pobožnost k bož
skému Srdci Páně. Věrné zachovávání přikázání Božích. Družiny mariánské.

3. S. Sv. Blažeje, bisk. m; (316). — Naši biskupové. Odvrácení nemocí a vše
likého zla. Pomoc Boží v nesnází. Pobožnost v rodinách.

4. N o d č 1e I. p 0 D e v i t n ik u. Sv. Ondřeje Kors. bisk. (1378) Pokoj
a mír mezi lidmi. Náprava zlých poměrů. Ochrana nevinné mládeže. Nemoc.

5. P. Sv. Háty, p. m. (252). —-Důvěra v pomoc Boží. Zbozna vvchma mladeze
Ženské kláštery. Potírání pohanské módy. Boj proti něstřídmosti.

6 Ú. Sv. Doroty, p. m. (280). -—Pravá láska k Bohu. Katolické školy. Ochra
na obce. Přemáhání sebe. Smíření nepřátel. Sestry Těšitelky nemoc.

7. St. Sv. Romualda, opata (l207).-— Představení řádů. Katelíci na Rusi.
Sjednocení pravoslavných s Církvi římskou. Povolání k. duchovnímu stavu.

8 Č. Sv. Jana z Mathy, řeh. (1613) ——-Obrácení hříšníků a nevěrců. Ošetro
vání nemocných. Padlí vojíni. Duše v očistci. Obrácení Angličanů.

9. P. Sv. Apolonio, p.m .(249). -—Útrpnost k chudině. Dobročinné ústavy.
Svaz katolických žen a dívek. Prenásledování katol. na Rusi. Nemocní.

10. S. Sv. Školastiky, abat. ř. bened. (543). — Řád svatého Benedikta. Šťastná
hodina smrti. Ženské kláštery bonedikt. a jejich školy. Pohrdání světem.

11. N e d ele II. p 0 D e ví t ník u. Zjevení P. Marie v Lurdech (l858).—
Zamezení hříchů. Úcta P. Marie. Poutníci lurdští. Poutní místa mariánská.

12. P. Sedmero bratří, služeb. P. M. -— Úcta P. Marie, prostřednice milosti.
Za rozkolníky a bludaře. Katolická mládež. Dar trpělivosvti. Zemřelí kněží.

13. Ú. Sv. Kateřiny Ricci,p (1590). ——Zamezení hříchů. Přemáhání nestříd
mosti. Odvrácení pohoršení. Odprošení Pána Ježíše za urážky.

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na zemi
nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi 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(ío)„ za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené a
neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky '100dní jednou za den, Lev XIII, S. Congr.
Indulg. 12. "prosince 1885. Diee. kuronda brn. 1886 č. ll.) ——Obzvláště Ti je obětují
za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za uznání Boha otcem všech
lidí a těchto za spolubratry- a na všechny úmysly,jež doporučenyjsou na
tento měsíc a tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce naseho svatélo Otce! Srdce
Ježíše a Marie! Zachiaň 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 plnomocné. Pius IX.

26.1istepadu l876.) — Sladké Srdce Maiie, budiž mou spásou! (Pokaždé odpustky300 dní. Pius
za nás! (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891)

Sv. Michaeliarchanděle,sv. Cyrillea Methode,orcdujte za.nás a zavšechny
národy slovanské, aby v jednotu víry byli shromážděni
aby'ljeden ovelnecajeden pastyr

Hesloapoštolské:Milovati Boha nadevšecko a bližního jakosebe samého

Úmy sl v b řezn u 1934: V době této nezaměstnaní. _ __



14. St. Popeleční středa. Sv. Valentina, kn. (306). ——Dar kajícnosti. Zachování
postu. Postní kazatelé. Horlivost ve službách Božích. Zemřelí kněží.

15. C. Sv. Faustina a Jovity, m. (121). — Svornost v národě našem. Povzne
sení mravnosti. Návrat odpadlíků do Církve svaté. Zemřelí rodiče.

16. P. Sv. Juliány, p. m. (300). ——Abychom si svaté víry vážili. Život podle
víry. Dar pokory a poslušnosti. Odvrácení nouze a drahoty. Zemřelí bratří.

17. S. Sv. Evermoda, bisk. prém. (1177). ——Řád premonstr. Katolické misie.
Šíření Apoštolátu modlitby. Pokoj a mír v republice naší. Zemřelí rodiče.

18. N e děl e I. p o s t ní. Sv. Simeona, bisk. m. (106). _—Naši biskupové.
' Horlivé obcování službám Božím. Hojní kajícníci. Postní kazatelé.
19. P. Sv. Cyrilla Alex., bisk. a učit. Církve. Sjednocení Církve východní

s, římskou. Učitelé náboženství. Vyučování na základě náboženství.
20. U. Sv. Eucheria, bisk. (778). -— Apoštolát nábožen. knih a časopisů.

Katolické školy. Obnova křesťanské společnosti. Zamezení krádeží.
21. St. Sv. Severina, bisk. m. (452). — Podpora katolických misií. Duše vočist

ci. Povolání do řehole. Dorost kláštera. Šíření katolického tisku.
22. Č. Nastolení sv. Petra v Antiochii. ——Sv. Otec Pius XI. Hodnostáři Církve

svaté. Obrácení židů a mohamedánů na víru katolickou.
23. P. Sv. Petra Damiána, bisk. a uč. Církve (1072). ——Ubozí křesťané na

Rusi. Katolická Církev v Číně a Japonsku. Spolek sv. Dětství Ježíšova.
24. S. Sv. Matěje, ap. Páně. — Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda. Utlačovaní

národové. Dobrý příklad rodičů. Záchrana mládeže.
25. Neděle II. postní. Sv. Valburgy, p. (799). — Pobožnost křížové

cesty. Pokoj Kristův v království Kristově. Obnova lidu křesťanského.
26. P. Sv. Nestora, bisk. m. ——Křesťanské dělnictvo. Práce nezaměstnaným.

Odvrácení mnohých neštěstí. Náhle zemřelí.
27. Ú. Sv. Leandra, bisk. (596). — Katolické školy a Spolek katolických učitelů.

Katolická Církev ve Španělsku. Návrat odpadlých do Církve svaté.
28. St. Sv. Romana, opata (450). — Dorost kláštera. Členové bratrstva bož

ského Srdce Páně a Apoštolátu modlitby. Nevyslyšené úmysly.

Obětování denního úmyslu.

Pane Ježíši Kristel .Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na zemi
nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával &nyní v nejsv. Svátosti oltářní po vší
zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětuji Tobě celý dnešní den, ani
sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené a
neposkvrněné Panny Marie, všelijaké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den, Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. 11.) — Obzvláště Ti je obětují
za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za uznání Boha otcem všech
lidí a těchto za spolubratry &na všechny úmysly, jež doporučenyjsou na
tento měsíc a tento den členům Apoštolátu modlitby. Pane Ježíši, zastřiž ochranou
svého božského Srdce našeho svatého 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 plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.) 

Sladké Srdce Marie, budiž mou Spásou! (Pokaždé odpustky 300 dní. Pius IX. 1852)
Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů bož. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní

jednou za den. Lev XIII. r. 1891.) '
Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás a z a v š e c h 11y

národy slovanské, aby v jednotu víry byli shromáždění
a byl jeden ovčinec a jeden pastýř.

Hesloapoštolské:Milovati Boha nadevšecko a bližního jakosebe samého.
Úmysl v březnu 1934: V době této nezaměstnaní.
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KATOLÍKÚM BRNĚNSKÉ DIECÉSE!
EICHLERÚV KANCIONÁLEK

CESTA K VĚČNÉ SPÁSE
VYDÁNÍ PRO ŠKOLY OBECN'Ě BEZ NOT

PŘÍLEŽITOSTNÁ KOUPĚ!
TISKNUTO NA KRÁSNÉM JAPANSKÉM PAPÍŘE,
VÁZÁNO v KÚŽI BARVY TŘEŠNOVĚ NEB ČERNÉ
v PĚKNÉM POUZDŘE - NEJVHODNĚJŠÍ DÁREK
NAŠÍ MLÁDEŽI K sv. BIŘMOVÁNÍ A KE KAŽDÉ
PŘÍLEŽITOSTI! '

CENA POUZE Kč 40'—

OBJEDNEJTE V NAKLADA'TELSTVI

OBČANSKÉ TISKÁRNY V BRNĚ,
STAROBRNĚNSKÁ UL. 19-21.



PŘÍLEŽITOSTNÁl.! POKUDZÁSOBA
KOUPĚ! STAČÍ

Z našeho antikvariátu :

Sebrané spisy našeho
morav. spisovatele-kukátkáře

Václava Kosmáka,
díl I.—XVII. & pokračování v dílu XIX.—XXI. (18. díl

V tisku, celkem 20 svazků)

místo Kč zon-_, poule za Kč 200-—

brož., vázáno V plátně Kč 380'—, V poloplátně se zlacenými
nápisy Kč 320'—, V_knih. vazbě již za Kč 300'—,

na měsíční splátky po Kč 30'-—.

Úplně dilo hanáckého kronikáře
K. Křena,

díl I.——XV.,

misto Kč 183-513, pou1e za Kč 120'-—,

brož., vázáno V plátně Kč 240'-—, V poloplátně se zlacenými
nápisy Kč 20250, V knih. vazbě již za Kč 18750,

na měsíční splátky po Kč 20'—.

Enpeduie

nakladatelstviOBČANSKÉ TISKÁRNY knihkupectví

v Brně, Starobrněnská 19-21.

Tiskem a svým nákl. vydává Občanská tiskárna v Brně. -—Za redakci odpovídá TheodorPaulik.
Dle výnosu Ředitelství pošt a telegrafů V Brně, ČÍS-44.382/Vl.ze dne 3J6. 1922je povoleno používání známek

novinových pro časopis: „Škola Božského Srdce Páně“. '
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Škola Božského Srdce Páně,
časopis pro katolíky, zvláště pro zbožné spolky &bratrstva.

Pořádá P. Petr Hlobil \! Rajhradě.

Na „Školu Božského Srdce Páně“ předplácí se na rok 12 Kč.

Jednotlivá čísla prodávají se po Kč 1'40.

Administrace a expedice jest v Brne,. Biskupskáulice číslo 1.

Obsah :

Nezaměstnaní. (Hlavní úmysl.) —Velepíseň neisvětěišího Srdce. II. díl. Píseň 47., 48., 49., 50. —
Kříž na ramenách. — Prozřetelnost Boží. —Neisladší Srdce P. Marie budiž naší ochranou. (Obrázek)
Srdce Ježíšovo, z iehož plnosti jsme všichni obdrželi. -Pozdrav sv. kříži. (Báseň,)— Drobné
zprávy ze života katolického. —Vezmi kříž svůj a následuj mne. (Obrázek) — Útěcha. (Báseň.)
Vzpomínky. (Báseň) — Obětování denního úmyslu.
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ŠKOLA
BOŽSKÉHOSRDCEPŘNĚ
nočník“ . LXÝÍH.' ' BRNO, BŘEZEN 5934. _ČÍSLO 3.
O Šrdcé Ježíše, tý šípy lásky svojí jen hojně vysilej serndo rodiny svojí, ať sluhů

Tvých se stráví jimi hruď, Ty Srdce Páně, naší láskou buď!

Nezaměstnaní.
Hlavni

Zdáse, že nezaměstnanost dnešní je
kletbou pro lidstvo! Ničí tak mnohé
síly a schopnosti lidské, které by jinak
prací &zaměstnáním se uplatniti mohly.
Touto nezaměstnanosti klesá 'mysl lid
ská, naplňuje lidi malomyslností, zlo

_hou a nespokojeností. Otupuje cit zod
povědnosti, brzdí radostné sebevědomí,
které člověka snaživého povznáší a
k činnosti povzbuzuje. A co nejhoršího
jest, nezaměstnanost je- původkyní
všeliké nepravosti. Či není to smutný
pohled, vidíme-li tu a tam lid stojící,
staří i mladí, kteří jsou bez práce a'

“bez vydělku, jak leptají, jiné křivě po
suzují, v hostinci vysedávají, všecko
kiitizují a též pobuřují jiné, .pokojné
lidí. A co otcové rodin si mají počíti,
jsou--1i jen prací živi a čekají na za
městnání, aby rodině své vydělali na
chléb! Maj-í to veliké starosti. Děti
volaji o chléb, _mají hlad a otec nemá
co by jim mohl dáti. Dětem je zima,
nemají teplého oděvu a otec jim ne:
může oděv koupiti, nemá práce, nemá
peněz! Co je příčinou této nezaměstna
nosti? Dřívější nadvýroba potřebných
věcí a nyní vázne obchod, průmysl,
továrny zastavily práci a jsou tudíž
tisíce a tisíce lidu bez práce, bez vý
dělku. Následek toho je všeobecná.
bída a hlad. Mnozí lidé se odvrací od
Boha, zanedbávají modlitbu a služby
Boží & honí se po zábavách a hřeší a;"
hřešíl Nezdá se vám, že ta nezaměst

úmysl.
nanost je metlou Boží, kterou Bůh
šlehá hříšné lidstvo? A poněvadž se
hřích rozmnožil po celém světě, trestá
Bůh nezaměstnaností, bídou &hladem
lid po Všem světě. 0 kéž by se lidé
poznali, kéž by pokání činili! Kéž by
se aspoň v této době k Bohu obrátili “
s Pánem Bohem se smířili, od hříchů
se očistili velikonoční sv. zpovědí &sv.
přijímáním! Kéž by všichni u Nejsv.
Srdce Pána Ježíše útěchu a pomoc hle-.
dali, aby t.y zlé poměry se k dobrému
obrátily. Z této bídy může jedině. Bůh

“sám odpomoci. Že sv..Ot_ci Piu XI.
nynější nezaměstnanost a .bída lidu tak
na srdci leží, je důkazem tento hlav'ní
úmysl .pro měsíc březen. Měsíc březen
zasvěcen jest sv. Josefu a_sv. _Bene
diktu. Oba-světci jsou vzorem ctnost
ného života, modlitby a práce. Sv.
Josef zaměstnával se prací tesařskou
a sv. Benedikt s bratřími prací kul
turní, proměňOval lesy, močály v půdu
úrodnou, a byl velikým dobro'dincem
netoliko pro své okolí, ale pro celou
západní Evrépu. Prosme božské Srdce
Páně, sv. Josefa a sv. Benedikta, aby
dnešní neblahé poměry se zlepšily,
lidé aby nalezli práci a zaměstnání a
tím odstranili bídu a nedostatek v ro
dinách a celých národech. Na ten
úmysl konejme modlitby a dobré
“skutky, abychom takto odčinili urážky
Bohu- činěné, které jsou též příčinou
nezaměstnanosti světové.

41



Velepíseň nejsvětějšího Srdce.
. 11. díl.

Jarolím St. Pavlík.
47.píseň.

Soror nostra. parva. est et ubere. non habet;
quid facieinus sorori nostrae in die, quando
alloquenda. est? —- Sestra. naše jest malá a
nemá. prs; co učiníme naší sestře v den, kdy
k ní mluveno bude? (Cant. 8, &)

Chrámová teď otevřena brána;
do ní vchází Joachim & Anna;
mezi nimi kráčí jejich dcera,
spanilá jak Venuš za večera.

Krásná jako lilie _stvol v 'trsu;
malá 'je a nemá ještě prsů;
chce se Pánu obětovati,
k němu lásku, věrnost chovati.

Blahopřejte mi; ač jsem tak mladá,
už mne szlil Pán, bych matkou byla
Synu jeho & jej porodila.

A já jemu sloužiti chci ráda!
Buďte i vy, malá děvčata,
na ctnost, lásku k Bohu bohatá!

48. p i s e ň.

Si murus est, aledificemus super eam pro
pugnacula argentea; si aedium est, compinga
mus illud tabulis oedrinis. — Jestliže jest jako
zeď, vystavíme na. ní bašty stříbrné; pakli je
jako dveře, obložím6 je deskami cedrovými.

(Cant. &, 9.)

Svět je zlý, a svůdců mnoho teď;
budiž, dívko, jako pevná zeď,
spásy nepřítel jíž neodolá;
andělé ji chrání dokola.
Zavři, světu srdce svého bránu,
nechť je. volná jenom 'Kristu Pánu;
dobře ostříhej své oči, uši,
at tvou 'nevinu světneporuší.

Dobře schováná jsi v klášteře
p_roti panující nevěře,
prostopášnosti a všemu hříchu.
Ve svatém ta-m pokoji a tichu
můžeš Pánu Bohu věrně sloužit,
powslouěení s Bohem tOužit.
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49. píseň..
Ego murus, et ubere. mea. sicut turris, cx

quo facto. sum com—meo quasi pacem reperiens.
— Já jsem jako zeď &prsy mé jako věže od té
chvíle, kdy jsem se stala. před ním jako pokoj
nalezající. - (Cant. 8, 10.)

Jako zdmi & věžmi obrnila,
Ježíši, své srdce tvoje milá.
Svůdců na ni útočilo dost,
ona zachovalá nevinnost.

V srdci'jejím'pokoj svatý vládne,
náruživosti v něm není žádné;
Božskému jsouc věrná ženichu,
není pokálena od hříchu.

Panno, jež se s Kristem v lásce snoubíš,
a svou hlavu věncem z myrty vroubíš,
štastná jsi; já blahoslavím tebe.

Do krásného destaneš se nebe,
zasedneš tám' k Svatebnímu stolu,
radujíc se s ženichem svým spolu.

50.píseň.
Vinca,fuit pccifico in ea, quae habet populos;

tradidit eam custodibus; Vinca.mea coram me
est. — Vinici má.pokojný v té, které. vládne nad
národy; odevzdal ji strážcům; vinice má je
přede mnou. (Cant. 8, 11. 12.)

Církev svatá Boží vinice,
pracují v ní kněží tisice;
bezpečná je; biskupové, kněží
Krista nevěstu vždy věrně střeží.

I tvé srdce je ta vinice,
z níž má Ježíš radost nejvíce,
víno láskyr pro nebeské hody,
když v ní zraje, dobrých činů plody.
Anděl strážný dává pozor na ni,
aby do ní hosté nepozvaní
nevnikli; on před škůdcem ji brání.
I ty opatruj ji svědomitě .
před tím, jenž tě láká ve své sítě,
ďáblem totiž, jinak zahubí tě.



Kříž na ramenách;
Postníúvaha.od Jarolíma St. Pavlíka.

Jak často už modlili se a konali kře
sťané křížovou cestu od toho času, co

, jí Kristus Pán sám konal a se modlil!
Prvni, která ji pilně vykonávala, byla
blahoslavená Panna Maria. Jak často
sledovala krvavé stopy svého Božského
Syna a rozjímala o tajemstvích umu
čení Páněl Mnozí, ba nesčetní poutníci
se řídili jejím příkladem, kteří zavítali
do Svaté země a mluvili o štěstí, že
“mohli překročiti ona všechna místa,
jež Vykupitel náš krví svou pokropil
a posvětil. Protože však všichni ne
mohou do.Svaté země putovati, hledali
křesťané náhradu v pobožnosti křížové
cesty, kterou rozdělili na 14 zastavení.
_Vduchu a na obraze viděli"teď milého
Spasitele's křížem na bedrách, brali
vřelou účast na jeho bolestech a uctí
vali svaté jebo' rány. I my jsme již
křížovou cestu přečasto vykonali. Trvá
sice dlouho, jet to- pobožnost kající,
je- však Pánu Bohu velmi milá a pří
jemná; on ji odměňuje mnohými mi
lostmi, obzvláště milostí dobré lítosti,
a církev ji'odměňuje velkými odpustky.

Kdo chce býti mým učeníkem, zapři
sebe sám, vezmi kříž svůj na sebe a

.následuj _mne! volá na nás Spasitel,
kříž nesoucí. Šimon Cyrenejský jej
nesl & Krista následoval; on však jej
nerad nesl, aspoň ze začátku, museli ho
k tomu donutiti. Známe příklady
z dějin, že ten neb onen skutečný kříž
dřevěný na svých ramenách nesl, jak se
vykládá o opatu ,Božetěchovi, jenž
z pokání nesl kříž až do Říma. Císař
Heraklius ziskal opět pravý kříž Kri
stův, jejž byli Peršané uloupili; na
vlastních ramenou nesl jej na Kalvarii,
do chrámu Božího hrobu. Napřed mu
bránila v tom neviditelná moc, nemohl
ani kroku udělati. Tu upozornil jej
biskup, že musí odložiti císařský ornát
a diadém; to on i učinil a teď mohl bez.
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překážkyr kříž svatý na své místo za
nésti.

Než Spasitel míní zde jiný kříž: kříž
„útrap &protivenství. Křížem byly ony
bolesti a muky, jež bylo svatým mu
čeníkům vytrpěti; křížem byly skutky
kajícnosti svatých vyznavačů, kteří
tělo své ukřižovali s jeho choutkami
a náruživostmi. Křížem byly boje
panen o zachování nevinnosti, čistoty
a neporušenosti. Kříž náš jsou ta pře
mnohá pokušení, jichž je nám pod
stoupiti. Svatý Pavel sám si na ně
stěžoval: Já nešťastný člověk, kdo
mne od nich osvobodí? Křížem naším
jsou nemoci a vady tělesné a stáří
samo. Křížemnaším jsouděti, starost
o živobytí, chudoba, nouze a nedosta
tek. Křížem jsou ty různé nehody,
neštěstí, ztráta jmění a dobrého jména,
š atňé zacházení, pohrdání a proná
s edování se strany našich spolubliž
ních. Pravý kříž je muž nedobrý, pití
oddaný, marnivý, útratný, zlostný,
nebo žena svárlivá, pomluvačná, nepo
řádná; je to tak zvaný domácí kříž.
“Křížemjsou povinnosti stavu a obtíže
povolání našeho, ta namáhavá práce a
vůbec celý boj o život. A zajisté jsou
ještě i jiné kříže, není možno všecky

_vypo čísti. Každý člověk má svůj kříž,
každý má jiný kříž; kříže jsou zrovna
tak rozmanité, jako ty na hřbitově.

My musíme kříž z ruky Boží přijati
jako Job, jenž řekl, když byl všechno
pozbyl: Když jsme dobré přijali z ruky
Boží, proč ne i zlé? Hospodin dal, Ho
spodin vzal, jméno jeho budiž po
chválenol Musíme právě tenkříž při
jati, jejž nám Pán Bůh uso'udil. I Ježíš
nesl onen kříž, jenž mu byl vůlí Otce
nebeského uložen. Zdaž-li nemám píti
kalicha, jejž mi Otec můj podal? tak
pravil. Kříž od Boha uložený hodí se
právě pro nás nejlépe.- Bůh ví, kolik



sneseme, on ví, co nám nejvíce je
k prospěchu.

Byl jednou jeden mnich, jenž byl
s utrpením svým nespokojen; mínil,
že jeho kříž je až moc těžký, druzí lidé
že jsou na tom lépe. Tu měl jednou sen,
nebo to bylo vytržení. Anděl jeden
vedl ho do sálu, kde byly na stěnách
opřeny rozmanité kříže, velké i malé.
Bylo mu dáno na s_rozumněnou,aby si,
poněvadž jeho vlastní kříž zdál se mu
býti těžkým, vybral druhý, jeden
z těch, co tu vidí. Mnich prošel sál,
zkoušel všecky kříže, ale žádný se mu
nehodil; vrátil se k tomu, jenž mu byl
určen, anděl mu totiž označil jeho
vlastní kříž. Mnich řekl: „Ja si přece
podržím ten kříž, který jsm dosud měl,
ten se mi hodí nejlépe.“

Milí čtenářové, nesmíme se domní
vati, že náš kříž je těžší než onen dru
hých lidí, že jsme na tom hůře než ti
ostatní. Než i kdyby byl skutečně
těžší, nejedná Se tu pouze otěrchu, ale
o sílu, o trpělivost, o pomoc Boží,
() různé okolnosti, jež nám i těžký kříž
dělají lehkým a snesitelným. Přísloví
jedno praví: Každý ví, kde jej bota
tlačí; každý má sám na sobě co nésti;
každý člověk má svůj kříž, každý má,
kříž, který se pro něho nejlépe hodí,
jakož i takový šat, který na něm dobře
sedí a se mu hodí. Buďme tedy se vším
spokojeni, co Hospodin na nás sešle
a řekněme s Kristem Pánem: Ne jak
já chci, ale jak ty chceš.

Snášení kříže je k našemu se osvěd
čení a zdokonalení nutným. Zrno se
přetřasá, aby neshnilo. Půda se r0z
rývá, aby plodiny nesla. Réva se oře
zuje, aby víno se lépe urodilo. Drahé
kovy se vystavují žáru ohně, aby se
očistily. Len se vochluje, aby z něho
bylo pěkné plátno. Tak jedná s námi
i Pán Bůh. Působí nám bolest, aby nás
uzdravil, vytříbil, očistil, posvětil &
zdokonalil. Proto sesílá na nas kříž.

Snášení kříže je pro nás velmi spa
sitelné a záslužné. V křížije naše spása,
nejenom v kříži Kristově, ale 1 v kříži

našem. Zdaž—linemusel Kristus všechno
toto trpěti a tak vejíti do slávy své?
poučovaLSpasitel učeníky emauzské.
Kříž je klíčem k bráně nebeské. Kříž
je poukázkou na pokladyvěčné. Lot
kříže má větší cenu, než cent modliteb
ních knížek, pravil jeden světecýBlaho
slavení jste, utěšuje nás svatý Petr,
když jste pro jméno Kristovo pohanu
utrpěli, nebot čest, slava, síla Boží &
duch jeho spočívá na vas. A Spasitel
sam dí: Blahoslavení truchlící, neboť
oni potěšeni budou. Jenom mnohými
útrapami můžeme vejíti do království
Božího. _Cesta do nebe je cestou kří
žovou. Těsna je brána a úzká je cesta,
jež vede k životu a málo je jich, kdo ji
hledají a naleznou.

Pan Ježíš nam nošení kříže a nasle
dování jeho bohatě odmění. Vidíme
to na Šimonovi Cyrenejském; on nalezl
pravou víru a nebeskou blaženost;
jeho synové Alexander a Rufus, kteří
šli s otcem a tedy i s Ježíšem, stali se
biskupy a jsou jako světci v nebi
s otcem sv m sloučení. Proto praví
sv. Petr: Pějmilejší, nedivte se sou
žení, kteréž se vam děje na zkoušku,
jakoby se vám něco nového přihodilo,
ale radujte se, majíce podíl v utrpe
ních Kristových, abyste i při zjevení
slávy jeho radovali se s plesaním.

Je to důkazem, že má nas Pán Bůh
rad a že dobře stojíme u něho, když.
nás nechává trpěti, když kříž na nás
sesíla. Co pravil archanděl Rafael
Tobiášovi? Protože byl jsi Bohu mi
lým, muselo toto utrpení přijíti na
tebe.

Chceme tedy, jakž to činí, Spasitel
v druhém zastavení, vzíti kříž na svá
ramena, nereptajíce, ani si nestěžu
jíce na Božskou prozřetelnost, chceme
jej i trpělivě nésti. Pouze kříž hříchů
chceme shoditi se sebe, čas veliko
noční je právě k tomu příhodný.
Cesta ke zpovědnici je zajisté též
cestou křížovou, ale ona nam přinese
velikou útěchu, odpuštění hříchů 'a
naději na věčnou blaženost.



Prozřetelnost Boží.
NapsalMgre. de Sěgur.

I.
Zdravý rozum již nám pověděl, že

jest Bůh. Ale praví ještě dále, že tento
velký Bůh pečuje o své tvorv, zvláště
o nás lidi, které obdařil rozumnou
duší a tak uschopnil, bychom Ho mohli
poznat, milovat Ho a Jemu sloužit.

Nikomu nenapadlo by pochyboval
o jsoucnosti Boží,kdyby nebylo zřejmo,
že o nás pečuje, že nás vidí a soudí,
a že trestá nás, dopustíme--li se zlého.
Samy zlé vášně, kdyby neměly proč
Boha popírat, rády by uznaly pravdu,
která by jim nijak nepřekážela.

Ale na neštěstí pro tyto zlé vášně
svědčí zdravý rozum a svědOmí, že
Bůh a Jeho Prozřetelnost jest jedno
a totéž. Prozřetelnost Boží jest Bůh
o nás pečující, nás soudící, nás od
měňující neb trestající podle toho,
jaké byly naše skutky. Jakmile jsme
dokázali jsoucnost Boží, dekázali jsme
zároveň i Jeho Prozřetelnost.

II. .
A skutečně jest Bohu nemožno o nás

se nestarat.
Kdo byl by v pokušení o tom po

chybovat, to dojista jedině proto, že
nemá správného ponětí o přirozenosti
Boží. Bůh není jak člověk, jenž do
končiv nějaké dílo, na př. sochu, stroj
a j., dále se o ně nestará. Bůh
ustání nás zachovává, nás tvoří; každé
chvíle na Něm závisíme; nyní, kdy
píši tyto řádky, neb později, kdy je
čteš, nám oběma dáva Bůh jsoucnost,
život, všecky mohutnosti těla.

'Obdivuhodný kon, jímž Bůh nás
tvoří, není jako kon pracujícího děl
nika; jestit' to kon ustavičně přítomný,
jehož schOpen jest jediný Bůh. Po
ch0pít ho nemůžeme, neboť jest to ta
jemstvi tvůrčí činnosti Boží; ale známe
ho dosti, bychom věděli, že závisíme
na Bohu naprosto v každé chvíli svého
života, v každé z našich myšlenek,_
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Přeložila-Hedvika Vávrová, r. S.C.J.
v každém z našich slov neb činů; ——
Jsme-li takto ustavičně na Bohu zá
vislí, Bůh vidí a soudí všecky naše
skutky; není Mu lhostejno, zda jedná
me dobře nebo špatně, poněvadž jest
nekonečně spravedlivý a dobrotivý.
Vidí vše: minulost a budoucnost právě
tak jako přítomnost; trestá, pášeme-li
'zlé, odměňuje, konáme-li dobro. Nuže,
to nazýváme Prozřetelnost-í Boží.

Prozřetelnost Boží jest tedy fakt
velmi jistý, jenž nezbytně vyplývá ze
samé jsoucnosti Boží.

III.
Ostatně i tu zdravý rozum přivádí

nás k víře a ukazuje, jak Bůh Svou
prozřetelností stará se o všecko tvor.
stvo.

Pověz, zda nepečuje otec o své dítky-?
Zda nechce býti jejich prozřetelnosti,
jež zajišťuje jejich přítomnost &připra
vuje jejich budoucnost? Zda netouží
ustavičně s nimi prodlévat, je podpo
rovat,. povznášet, je. na drsných stez
kách životních těšit a osvěcovat?

A zda nehledí zvláště matka, by
nikdy se nevzdálila od svých dětí?
Stále chce je míti na očích, chce dnem
i nocí o ně pečovat. Vzdálí- li se, s láskou
je sleduje, moalí se za ně z celého srdce,
zije v nich a s nimi, jest, pokud možno,
jejich. prozřetelností.

A Bůh, láska nekonečná, měl by
nás méně milovat než otec a matka?
Měl by postrádati oné něžné a usta
vičné péče, kterou vložil v srdce otcov
ské a mateřské? Nebude vždy a všude
provázet nás svou Prozřetelností On,
který v otci a matce podává nám živý
její obraz?

Ano, Bůh pečuje o nás, pečuje jak
přítel o svého přítele, jak pěstoun
o svého chovance, jak lékař o svého
pacienta, jak král o svůj národ a ti
síckráte ještě dokonaleji. Tyto všecky
druhy obětavosti pocházejí od Boha;



jsout to prostředky, jimiž projevuje se
Prozřetelnost Toho, jenž způsobem
nedostižným jest naším Králem, naším
Lékařem, naším Pěstounem a Přítelem.

Ale ti, kdo zde na zemi se o nás
starají, nemohou učiniti vše, co by
chtěli. Jejich péče o nás jest nezbytně
omezena a nejednou i znemožněna
vzdáleností, mdlobou, nevědomosti, ne
mocí a smrtí. Bůh však jest všude, jest
i v nás. On jest moudrost neskončená,
moc neobmezená, dobrota nevystihlá,
spravedlnost neomylná.. Jeho Pro
zřetelnost jest tedy všudy přítomná,
vždy pozorná &účinná, vždy plna ne
konečné něhy. Bůh jest nám tím, čím
chtěl by býti otec, čím matka svým
dětem. Sám prohlašuje v Písmě sva
tém, že pečuje o nás laskavěji než
matka: '„A -'kdyby matka zapomněla
na své děti, Já-nezapomenu na vás,“
praví Hošpodin-(Isai XLIX. 15.).

IV.

Mezi nevěrci XVIII. století vynikal
zvláště cynismem jistý baron Holbach,
jenž otevřeně hlásal, že nevěří v Boha
ani v jeho Prozřetelnost.

Jednoho “dne předložil své názory
jistému velmi vzdělanému knězi. -—
Tento vyslechnuv jej, odpovědělstruč
ným přiběhem: „Kdosi prede mnou
vložil do kalíška šest kostek a vsadil
se, že vyhodí tři šestky. A vvhodil.
Pravím mu: „Také štěstí není nemOž
né.“ Hodil po druhé -— a opět tři
šestkyql řekl jsem mu totéž. Vložil
kostky opět do kalíška a po třetí, po
čtvrté, po páté i po šesté vždy vyhodil
tři šestky. „Nemožno,“ zvolal jsem,
„ty kostky dojista jsou zfalšovány. .“
a byly Skutečně.“

„Pane barone,“ dodal kněz, -„vi
dím-li' ten nezměněný pořádek, který
vládne celou přírodo.,u vidím-li, jak
po celé věky od počátku světa krouží
hvězdy na nebi vždy týmže směrem; vi—
vidím-li,jak pravidelně střídají se doby
roční a jakými nezměněnými zákony
řídí se rostliny, zvířata a lidé; pomys—
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lim-li na tisíceré převraty, jež by
mohly a měly ten pořádek- porušit,
musel bych rovněž zvolat: „Příroda
je zfalšována. “ Vy dojista za nic na
světě nechtěl byste připustit, že ve hře
náhodou možná stokrát po sobě vy
hodit tři šestky.. Jak můžete tedy
pouhé-náhodě pi-ipisovat ten obdivu
hodný pořádek, tak patrný, vznešený
a složitý? Pane barone, jest Bůh, jest
i Prozřetelnost Boží; jest Bůh, .jenž
učinil všecko, jest Prozřetelnost, jež
vše zachovává. A vy nadarmo tvrdíte,
že příroda je zfalšovánal“

Téhož nevyvratného důvodu užil
Napoleon I. v jisté náboženské roz
mluvě s několika neznabohy. Císař
často uvedl jejich nevěru v rozpaky
jasností a originální silou svých dů
vodů. „Vidím-li,“ řekl, „v jakém ob
divuhodném pořádku—pracuje tento
tak daleký a složitý vesmír, v pořádku
lepším než všecky vaše i ty nejlepší
stroje, nemohu to připisovati pouhé“
náhodě. Musí pocházetiz rozumu vyš
šího a Všemohoucího-. Hledejte a vez—
měte na pomoc své přátele matema
tiky a filosofy; nevěřím, že najdete
rozumného rozluštění této záhady bez '
jsoucnesti Boží, bez jeho Prozřetel
nosti.

Řekli jsme již, že všichni lidé všech
věků klaněli se bytosti nejvyšší, kte
rou nazýváme Bohem a z tohoto spo
lečného přesvědčení veškerého lidstva
došli jsme k bezpečnému závěru: jest
Bůh. Téhož důvodu možno užíti i při
Prozřetelnosti Boží. Všichni lidé všech
dob věřili &věří v Prozřetelnost. Vždy
a všude idea Boha vede k určitémučin
nému kultu: víra v Boha plodí, jak by ne—
zbytně adoraci Boha, obavu ho urazit,
jemu se znelíbit, i potřebu vzdávati
mu úctu náboženskou. Nuže, to vše

. bylo by nejen zbytečné, ale i svrcho
vaně směšné a Zpozdilé, kdybyBOhu
bylo lhostejno, co- děje se na.zemi.
Z 'pověr nepravých vyznání právě tak,
jako z učení pravého náboženství vy



stupuje jistota, s kterou lidstvo věří
ve jsoucnost Boží, ve jsoucnost Boha
živého, všudy přítomného, jenž svou
svrchovanou vůlí vše řídí a pořádá.

'_Tak mluví zdravý rozum, od něhož
ani ty, drahý čtenáři, ani já nechceme
“se odchýlit. Věříme, v co věřili, věří a
věřiti budou všichni lidé, ti nejuče
nější i ti nejprostší. V této krásné a
četné společnosti není nebezpečí se
zmýlit.

VI.
_Jest tedy Prozřetelnost, t. ]. Bůh,

nekonečně svatý, spravedlivý a dobro
tivý, jenž laskavě pečuje o své dítky,
jenž těší se' jejich věrností,- soucit má
s jejich slabostmi, trpělivě snáší jejich
urážky, čekaje shov1vavě, až budou
jich litovat.

Někdy, vidíme-li, že zlých nestíhá
zasloužený trest, jsme „v pokušení po
chybovat o _Prozřetelnosti Boží anebo
.aspoň proti ní reptat. zapomínáme,
co právě jsem řekl, že Bůh jest dobro
tivý Pán Bůh, že jestOtcem milosrd
ným a milujícím, ano více ještě, že jest
láskou neskončenou a že jeho božské
Srdce vždy jest nám Otevřeno.A právě
proto jest Bůh i nejvýš shovívavý,
často popřává hříšníkovi dlouhého věku
by usnadnil mu pokání. Mohl by
okamžitě bíti; ale on miluje a nechce
smrti nevděčného syna, ale by se obrá
til a žil ten, který ho 'urazil. Kolik ne
věrců,vděčí této milosrdné shovívavosti
Boží svůj návrat k víře, svou věčnou
spásu!

Znal jsem jistou stařenu, která od
prvního mládí až do pozdního stáří žila
pohoršlivý život; ale ve věku 89 let
přivedl ji Pán k sobě velkým zármut
kem. Žila ještě rok v horlivosti a v po
kání; každé neděle přistupovala ke
stolu Páně, rozplývajíc se při tom nej
hlubší vděčností a hleděla oživiti své
hasnoucí síly, by nahradila promar
n'ěný čas . . . Znám ještě starce, který
rovněž vděčí svou spásu dlouhému
věku, dobrota Boží popřála mu ho,
ač ho zneužíval; ale po 79 letech začal
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svatě plniti své povinnosti křesťanské.
Podobné případy vyskytují se každo—
denně. Ale běda člověku, jenž nechce
lásky Boží, jenž pohrdá jeho shovíva
vostí! Ten pozná jedině jeho spra
vedlnostl

Bůh jest tak dobrotiv, že ráčí často
mlčky snášeti ony nešťastné pošetilce,
kteří přímo vyzývají jeho hněv.
Slavný člen francouzské Akademie La
Harpe, který byl kdysi přítelemVoltai
rovým, ale potom se obrátil, vypravujenásledující:

„Za nejhorších dnů francouzské re
voluce odvážil se jistý bídník vystou
piti na kazatelnu v kostele sv. Rocha
v.Paříži a tu obrátiv se směrem koltáři,
začal popírati Boha a metati _muv tvář
nejzuřivějšírouhání a ktleby; na konec
vysmíval se, jak Bůh prý je slabý, když
nemůže se mu za to pomstít a ostatně
prý je zřejmo, že není Boha.“

K tomu La Harpe duchaplně po
znamenává: „Ten nešťastník myslil,
že Bůh svou ctí je vázán odpověděti
na jeho výzvu. .jako by Bůh nemohl
ho jinde potrestati než v kostele sv.
Rocha, jako kdyby zanedbav tak vý
tečné příležitosti, již by jiné k tomu
nenalezl Vy, kteří se divíte, že Bůh
netrestá okamžitě, rózvažte hluboké &
vznešené slovo sv. Augustina: „B_ůh
jest shovívaoý, poněvadž jest věčný.
Jest dobře, že ten, jehož ruka bije pro
celou věčnost, s ranou nespěchá.“ La
Harpe měl k tomu dobrý _důvod.
Kdyby ho byl Bůh již v mládí po
trestal, kdy otevřeně rouhal- se tomu
komu později se kořil, neměl by času
k lítosti ani k odčinění svého po
blouzení.

Ale někdy přece Prozřetelnost Boží
vystupuje proti rouhačům hrozným
způsobem. Pán Bůh časem podává
světu ukázku. své spravedlnosti. Roku
1849 dva svůdcové lidu nejhoršího
druhu vycházeli z města Toulousu,
kde na jisté schůzi pojednávali, Ovšem
svým způsobem, o záležitostech zem—
ských. Vzdělaní v náboženství právě



.tak jako V politice, oba čistí ptáčkové
krátili -sicestu rouháním. Cesta nebyla
právě příjemná: lilo se & břmělo.
„Vysmívám se ti,“ vykřikl jeden z nich,
obraceje se k nebi. „Nebojím se tebe,
ani tvého hromu! Pomsti se na mně,
muzeš lil“ Sotva dořekl, zablýsklo se
a rouhač omráčený ležel na zemi. Po

.lekaný jeho druh klesl na kolena a
p'rosil o smilóvání. Potom vzav ne—
šťastníka na ramena, donesl ho pod
nejbližší střechu. Za několik hodin
přišel omráčený k sobě a pln lítosti
& zkroušenosti děkoval za tuto vý
strahu Bohu, jenž ho ranil, _abyuzdravil.

Rok na to jiný, hroznější výjev na
plnil jisté městečko okresu Eurského
spasitelnou hrůzou. Bylo to V neděli.

.Mezitím, kdy ve farním kostele zpí
vána mše svatá, V sousední krčmě
celá banda pijáků seděla u stolu. Ve
chvíli pozdvihoVání zavzněl zvonek na
kostelní věži. Hlahol jeho rozvzteklil
jednoho z pijáků. Celý proud rouha
vých slov vychrlilse z jeho úst proti
Bohu, proti nejsv. Svátosti, proti Matce
Boží & kněžím. Krčmář se_ ženou
marně hleděli- ho uchlácholiti. „Ne
bojím se vašeho Boha,“ křičel zuřivec;
„necht mi zabrání, může-li, vypít tuto
sklenici.“ Ale sotva přiblížil ji ke
rtům, náhle zaVrávoral a klesl mrtev.
Tentokráte Bůh přijal sázku.

Přijal též, ačpo delší lhůtě, sázku
ohavného Volt-aira. Týž den dvacet
let před svou smrtí psal jednomu ze
svých stoupenců: „Za dvacet let ten
hanebník bude míti snadnou práci.
Hanebníkem mínil Božského Spasitele.
Jak hrozné to bylo proroctví!

VII.

Vystoupí--li někdy spravedlnost Boží,
bý potvrdila naši Víru, přece mnoheni
častěji zjevuje se jeho dobrota otcov
ská, jeho líbezná Prozřetelnost. Tot
každodenní zkušenost těch, kdo oddá—
Vají _se dobrým skutkům.
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.mi ne 120, ale 75 franků.
Pán Ježíš, že bude milosrdný k těm,
.kteří jsou milosrdní? Neřekl-li:

Sv. Vincenc, z Pauly naučil se častou
nenadálou pomocí Prozřetelnosti Boží
naprosto V ní důvěřovat. Důvěra ta
ho nikdy nezklamala. Jednoho dne
žádal na bratru oekonomu domu Mi
sijního, jehož byl představeným, aby
mu přinesl 75 „franků, jich-ž potřeboval

' k jakési almužně. A„le velebný Otče,“
namítal bratr, „naše kasa je téměř

prázdná & potřeby domácí jsou ne
malé. Mám všeho všudy 120 franků.“
„Nuže,“ řekl vlídně světec, „přineste

Neřekl- li

„Dejte
a bude vám dáno'“ Ubohý bratr oeko
nóm marně se bránil. „Nebudeme-li
míti co jisti a čím se odívati, “ řekl
světec s úsměvem, „položíme klíče

Ipod dveře &půjdeme žebrotoů.“ Oněch
75 franků ihned rozdáno mezi chudinu.
Téhož ještě dne obdržel sv. Vincenc

.od neznámého dobrodince 12.000 fran—

ků s prosbou, by jich užito _bylo na
potřeby Otců misionářů. Velmi potě
šený bratr oekonom naučil se tak dů
věře v dobrotivou Prozřetelnost Boží.

Nikdy nesmíme se domnívat, že Bůh
nás opustil. Často, mvshme ll že vše
jest ztraceno, Bůh jest nám tak blízko.

P. Beauregard, právě tak proslulý
svóu výmluvností, jak milosrdnou lí s
kou k_ bližnímu, kázal v jistém pa
řížském kostele velmi dojemně 0 Pro
zřetelnosti Boží. Když se vrátil domů,
přišel k—němu neznámý muž, prose
o kratičkou rozmluvu. „Velebný pane,“
řekl, „byl jsem na vašem kázání;
mluvil jste překrásně; ale příliš jste
slavil Prozřetelnost Boží, v kterou ne
věřím. H'leďte, anebo spíše suďte sám:
jsem truhlářem, mám ženu a tři děti;
jsme poctiví lidé, pracujeme a nikdy
jsme nikomu neukřivdili.Přes to úpa
dek jednoho z mých dlužníků přivádí
mne na mizinu. Zítra mám platit 2000
franků a nevím, odkud je vzít. Prosil
jsem Boha, ale nevyslyšel mne a já
se raději utopím, než bych se dočkal
hanby a žaláře.“





Kněz hluboce dojat vstává, otvírá
psacístůl, vyndavá tobolku' a praví:
„Příteli, zde je 100 dukátů. Sám ze
sebe nemohl bychvám je dát, neboť
nejsem behat; ale před několika dny
měl jsem kázání 0 almužně atu kněžna
*** dala mi tuto sumu, bych ji udělil
tomu, kdo nejvíce potřebuje. Vaše
návštěva i vaše trapné položení uka—
zují mi jasně, co mám činit. Vezměte
si to tedy, zaplatíte své dluhy a“ ——
přitom něžně objal svého hosta -—
„věřte v Prozřetelnost Božíl“

Podobných příkladů mohli bychom
podati bez počtu.

Opakuji, že zkušenost i zdravý
rozum a úsudek svědčí zřejmě, že tam
nahoře bydlí Bůh všemohoucí, neko
nečně dobrotivý a spravedlivý, který
raní a těší, který tresce a odměňuje;
i docházíme takto jasné a samozřejmé
odpovědi na důležitou otázku: Jest
nahoře tam někdo, kdo' o nás pečuje?

VIII.
Ukončeme tuto rozmluvu otázkou

celkem zajímavou: Je-li jsoucnost Boží
a'jeho Prozřetelnost faktem tak jistým
a ;nepochybným, jak možno, že jsou
lidé, kteří v ně nevěří?

Snad řekli bychom správněji, že jsou“
lidé, kteří předstírají, že v něho nevěří;
neboť jak jsem již jednou pravil, po
chybuji velice, že našli bychom někde
na; zemi atheistu skutečně přesvědče
né'vho.Jest však možno a nejednou se
ipřihodí, že pohled na tuto velkou
pravdu zákalí se na chvíli neb částečně.

Mlhy, jež zatemňují náš zrak, vy
věrají z dvojího zřídla: buď z nezna
losti jedné z největších pravd našeho sv.
náboženství anebo ze zkaženosti srdce.

„_1.Náboženská nevědomost, jedna
z velkých pohrom naší doby, připisuje
Bóhu ony nepořádky, ona skutečná
zla, jež od něho nepocházejí & nijak
"seanedotýkají dobroty, svatosti a mou
drěsti jeho Prozřetelností. Slýcháme

nejednou: „Pečuje-li Bůh o nás a řídí-liceý svět, proč toliké neštěstí stíhá
lidstvo_P*f_—A při tom se zapomíná,

čemu učí víra a co jedině jest s to vy
světliti tuto hroznou záhadu. Zapo
míná se, že Bůh nikdy není původcem
zla, že zlo rozmohlo se na zemi ne
blahým působením zlého ducha, jemuž
člověk hříchem bídně se poddává,
místo aby, jak jest jeho povinností,
proti němu bojoval a nad ním zvítězil.
Zlý duch 'a naše hříchy zavinily naše
utrpení, ale nikoli "Pán Bůh. Bůh již
svou přirozeností jest nekonečná do
brota, nekonečná a čistá láska. Po
Skytuje nám přehojně všech prostřed
ků, bychom mohli se uvarovat hříchu
& odolati zlému duchu; bolesti však,
jimž nemožno uniknout, poněvadž jsou
následkem hříchu dědičného, Bůh zmír
ňuje ůtěchou svaté víry a jistou na
dějí brzké a věčné odměny. Bůh jest
tedy vždy dobrotivý a naše utrpení
nelze mu přičítat; v slzách, v nemocech
&v zármutku můžeme vždy opakovat
slovo křesťanské modlitby:

Otče náš-, jenž jsi na nebesích.“
Čím více kde jest vzdělán ve svém

náboženství, tím lépe chápe, že jsouc
nost zla na zemi shoduje se dokonale
s Prozřetelností Boží, ano nejednou
vidí v něm i pádný důkaz její, poně
vadž Bůh dovede zlo obrátiti v dobre.
Jak často nemoci a soužení prospěly
k posvěcení pravých přátel Božích!
"Kolik křesťanů objímá s láskou kříž
je tížící, poněvadž nesmírně prospívá
jejich dušil Kolika kajícím hříšníkům
bylo utrpení převzácným prostředkem
zadostučiněníl Tedy jsoucnostj, zla na
zemi není v odporu s božskou Pro
zřetelností.

..11 Ale třeba vyznat, že pochybo
vati o Boží Prozřetelnosti nemají velké
váhy, pokud prýští z prvního, právě
podaného pramene. Jinak jest však,
je-l-i jejich zřídlem zkažené srdce. Tll
temnoty iychle houstnou a duše je tak
hluboko otřesena', že kdyby bylo mož
ne v Boha nevěřit, záhy by k tomu
došlo. Srdce rychle stoupá do hlavy
a také opojení jest trvalejší a nebez
pečnějšínež opojení__víne_rn.-_Qpilec po
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prohýřen'é noci přichází záhy k sobě;
ale zhýralec, jenž zabředl _v bezbož
nosti, zůstává po léta v otupělosti ne
věry a někdy — žel Bohu ——nePPO'.
budi se leč na soudu Božím,

Buď ujištěn, drahý čtenáři, že z ti
síce osob, které útočí na náboženství,
které rou-hají se víře a naším svatým,
tajemstvím, kteří vysmívají se Bohu
a nevěří v jeho Prozřetelnost, není ani
jediné, která by k tomuto svému smýš—
lení neměla v hloubi svědomí moc
ného a závažného důvodu. To umíraje
vyznal jistý spisovatel, jenž žil na po
čátku XIX. století, a jemuž se dostalo
té milosti, že na konci života vrátil se
k Bohu. „Žil jsem bez Boha,“ pro
hlásil u přítomnosti svých dětí a
přátel, „rouhal jsem se jeho jménu a
jeho náboženství, popíral jsem Pro
zřetelnost Boží a vysmíval se jejím
tajemstvím. Ale milosrdenství Boží
přivedlo mne na lepší cestu. Maje za
chvíli objeviti se před svým věčným
Soudcem, prohlašují veřejně, že to
byly mé náružioosti a nikoli mé pře
svědčení, jež strhly mne na špatnou
cestu a byly příčinou, že žil jsem, jak
jsem žil, že mluvil jsem, jak jsem
mluvil, a psal, jak jsem psal. Hřešil
jsem mnoho, ale důvěřuji v nekonečné
milosrdenství toho, který kajícímu'
srdci vše odpouští.“

Jistý důstojník, rozmlouvaje s kně
zem, vysvětloval mu, že tisíceré pře-'
kážky nedopouštějí, by věřil v Prozře—
telnost Boží. „Chtěl bych věřit,“ dodal,
„ale to převyšuje mé sily. —-Nemohu“

„Nechtěl byste, bych poradil vám
neomylný prostředek k dosažení viry?“

„Ovšem,“ odpověděl důstojník u
diven. „Nuže, vyzpovídejte se!“ '

„Já se zpovídat?“, zvolal překvapen. 
„Tím se končí, ale nezačíná. .“

„A já dovoluji si tvrdit, že tím třeba
začíti. Věřte mi,"drahý pane, míním to
doopravdy. Zpovídejte se', Zpovídejte
se z hloubí své duše a uvidíte.“ '

Po několikadenním zdráhání důstoj
ník podlehl naléhání sluhy božího. Vý

konal dobrou zpověď generální, již asi
velmi potřeboval. A když vstal roz
hřešen a Se sebou smířen, tázal se kněz,
tiskna mu vřele ruku: „Nuže, věříte,
nyní v Boha a v jeho prozřetelnostP“

„Věřim,“ odpověděl důstojník dojat.
„věřím aspoň tak, jako vy. Všecky
mé námitky zůstaly ve zpovědnici“

Námitky ty, jak dojista tušíš, drahý
čtenáři, byly hříchy, jež tížily jeho svě
domí a pro něž z hloubi srdce si přál, by.
nebylo Boha, jenž by ho mohl trestati.

To jest — opakuji — příběh pře
mnohých nevěrců.

Závěr.

Žij, jak pravý křesťan, drahý čte—
náři, a nikdy ti nenapadne pochy
bovat o jsoucnosti Boží, 0 Jeho svaté
Prozřetolnosti.

Žij, jak pravý křesťan, klaň se vše
mohoucímu Stvořiteli, jemuž náležíš,
a jenž jen proto ti popřává několik
těch let na zemi, abys mohl si za
sloužit- účast na věčné blaženosti.
Každý den svého života vzdávej Mu
úctu své modlitby! Užij všeho, cokoli
tě potká v životě, ke splnění vů-le
Boží, vždy svaté a dobrotivél Trpíš-li,
spoj své utrpení s utrpením svého
Vykupitole Ježíše Krista a tak dodáš.
mu ceny, které samo sebou nemá;
jsi-li chud a lidmi opuštěn, vzpomeň
si, že Otec nebeský nikdy tebe 'ne
opustí a za chudobu křesťansky ne
senou slibuje ti nebeské království..
Těšiš-li se však zdraví a blahobytu,
necht vděčnost Spojí tě úzce s Bohem,
od něhož se ti dostává těchto darů.
Přeji ti srdce podobného srdcionoho
obdivuhodného muže, který uměl' tak
výborně přestáti všecky životní zkouš
ky: i velkého bohatstvíli velkého 'utr
pení a nedostatku. Minim' tu Joba,
který pozbyl celé sve pozemské'štěstí;
ztratili své dítky, své zdraví, jmění"
své i věrnost svých přátel a přece“
v srdci svém neměl jiné odpovědi než
slova: „Bůh dal, Bůh vzal; budiž jmé
no Jeho po'chva'lenol“ '
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Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni obdrželi.
, P. Bud. Rozkošný. T. J.

Když jeden z vojínů bodl Krista
Pána na kříži visícího V bok, hned
vyšla krev a voda (Jan 19, 34).

Sv. Otcové vykládajíce tato slova,
vztahují je na Církev sv. & praví, že
voda znamená křest, jímž býváme od
hříchů očištěni a stáváme se údy Církve
sv. &krev že znamená krev Páně, t. j.
jeho sv. tělo a krev, jímž býváme ži
veni V životě nadpřirozeném. Proto
praví sv. Jan Zlat., že Kristus Pán
z boku si učinil Církev, tak jako Eva
povstala z boku Adamova. Proto dle
slov téhož světce pravi sv. Pavel:
z.těl.a.jeho a z kostí jeho jsme a myslí
na-proklátý bok Krista Pána. Čerpají-li
údové Církve sv. život z boku Krista
Pána, z jeho Srdce, jistě z plnosti jeho
přijímají mnoho milostí.

Církev sv. není totiž viditelným
shromážděním mnoha jednotlivců roz
troušených. a žijících každý sám pro
sebe bez vnitřního pouta, nýbrž spo
jených nejužším svazkem, Duchem
svatým. Kristus seslal Ducha sv., jenž
od něho vychází a tento Duch “Š'
vchází do duší, kterým byly ve sv.
svátostech hříchy odpuštěny, spojuje
se s každým zvlášť, ale i spojuje tyto
údy mezi sebou, -a tito údové Církve
sv. jsou tělem Krista Pána, jenž jest
jejich neviditelnou hlavou. Každý
z těchto údů jest chrámem, V němž
Kristus Pán bydlí a všichni tito údové
jsou živými kameny velkého chrámu,
Církve sv., V níž bydlí s plnosti svého
boholidského života; V Církvi sv. jest
ohnisko všech milost—í,zde je výheň,
na. níž“ustavičně plápolá oheň, který
přišel zapáliti, oltář, na němž se usta
vičně obětuje. Kazatelna, z níž se
hlásá jeho učení, příbytek Boží, v němž
bydlí Duch sv. od něho poslaný, jenž
si volí své sídlo jak v jednotlivcích tak
i v celých národech &činí z nich nádoby
milosti, je to místo, kde teče pramen,
V němž své údy víc a víc čistí, aby se

52

kdysi před ním objevili jako nevěsta
bez poskvrny & bez vrásky. Co před
obrazovala velesvatyně ve Starém zá
koně, to se tu vyplnilo. Jako Kristus
jest plnost Boží, tak je Církev plnosti
Krista, toho, jenž vše ve všem na
plňuje. SV. Pavel praví: Posadil' ho na
pravici své V nebesích vysoko nad
Všecko knížectvo, nade Vší mocnost a
sílu, nade všecko panství a nad každé
jméno, avšecko poddal pod nohy jeho
a dal jej za hlavu nade všecko Církvi,
která jest tělem jeho a všecko ve všem
naplňuje. (Ef. 1, 20—23). Církev jest
tedy naplněna Kristem, jeho totiž
duchem, silou a moci, pokud totiž
Kristus skrze Ducha sv. V Církvi trvá
a jí řídí a věřící svými dary a silou
nadpřirozenou proniká, ten Kristus,
jenž stále všecko ve všem, t. j. vždy
Víc svým duchem naplňuje, až by vše
bylo spojeno v něm a skrze něho jak
mezi sebou, tak s Bohem.

Podobně praví sv. Pavel v listu- ku
Kolosským (2, 9. 10): Nebot V něm
přebývá všecka plnost božství tělesně
a vy jste V něm naplnění, nebot on je
hlavou všeho knížectva a vší mocnosti.
V listu ku Korintským nazývá dokonce
sv. Pavel Církev Kristem: Jako totiž
tělo jest jedno a přece mnoho údů má,
všecky pak údy těla, ač jest jich mnoho,
jen jedním tělem jsou, tak i Kristus
(1'. Kor. 12, 12), každý čtenář by čekal
slovo Církev ne Kristus, nebot Církev
má mnoho údů.

V Církvi poznáváme tedy Ducha
Kristova, Ducha tvůrčího (creator Spi
ritus), jcnž z nádob tuctu činí nástroje,
Vnichž se ukazuje vznešenost Kristova
a ze surového, nevykoupeného lidstva,
jako mistr z hrubé pralátky tento ves
mír uspořádal, tak tento Duch sv. po
řádá Církev Boží, která svými kořeny
sahá až do nejtajnějších záhybů srdce,
je posvěcujíc, a svým vrcholem do
týkájíc se nebe a spojuje takto tentýž



Duch sv. tajemným svazkem nebešta
ny s věřícími na zemi a s trpícími du
šemi v očistci, všechny pod jednou hla
vou, Ježíšem Kristem. Proto jest Duch
sv. opravdu Utěšitclem; neboť v něm
a skrze něho žije ustavičně Kristus
mezi námi, připravuje Synu Božímu
cestu do našeho srdce, do něhož při
chází království Boží.

Jako v Kristu člověčenství podstat
ným spojením s božstvím bylo Bohem
proniknuto, stalo se božským, ba sa
mým Bohem, tak také i vykoupení
lidé spojení Duchem sv. jsou vštípeni
jako údové jednoho těla ——jeho,
Kristova těla. Spojení jeho svatého
člověčenstvi s Bohem jest vzorem a
také působící příčinou spojení vy
koupené lidské přirozenosti s ním a
skrze něho s Otcem. Ve vtělení se ne
rozlučně spojilo božstvo s člověčen
stvím a nikdy toto spojení nepřestane;
i Církev sv., jsouc nerozlučně spojena
skrze Ducha sv. s Kristem, nebude
nikdy od Krista opuštěna; tak jako
věrný ženich neopustí nevěstu, tak ne
opustí Kristus Pán Církev, s kterou se
zasnoubil na kříži vydav sebe sama
za ni, aby ji posvětil, aby byla bez
poskvrny, nemajíe ani vrásky. (Ef. 5,
26). V Duchu sv. má záruku, že Kristus
Pán vždycky v ní bydlí, jest, ,údem
těla jeho, z masa jeho a z kostí jeho“
(Ef. 5, 29), ustavičně jsa při ní, sice ne
viditelně, a přece viditelně působí.
Skrze něho se stalo lidstvo účastným
božského života. Co se stalo ve svatém
člověčenství Kristovu, jest vzorem
toho, co se děje v každém křestanu:
ustavičně má růsti jeho tělo a. se zde
konalovati. Kristus v lidstvu a lidstvo
v Kristu, jedno tělo s ním a jedna krev,
miliony vykoupených ve všech sto
letích a miliony nebešťanů ve všech
prostorách nebeských -— všechno to
jedno tělo -—jeho tělo; duchovní tělo,
tajemné tělo, ale skutečné, ne obrazně
a mravní, jako nějaká Společnost. Jeden
Pán, jenž jest hlavou všech, jeden
Duch, jenž vše oživuje, jedna láska,
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která vše proniká — to je tělo Kri
stovo a toto tělo jest v Bohu a Bůh
v něm — Bůh všechno ve všem (1. Kor.
15, 28). Tu Bůh sestoupil k lidstvu,
aby v něm přebýval (Jan 1, 14), lid
stvo vystoupilo k Bohu, aby v něm
zůstávalo (Jan 15, 4): nebo se snížilo
k zemi, země se proměnila v nebeskou
předsíň, ve stánek Boha s lidmi (Zjev.
21, 3).

V tomto zázračném, milostném vtě
lení Boha v Kristu a Krista v Cí.,rkvi
tímto tajemným obnovením, vykoupe
ním, zbožněním lidstva v církvi a
skrze Církev celého viditelného tvor
stva jest obsažena nejvznešenějším
způsobem podstata každého nábožen
ství od nejjemnějších počátků ná
boženského vědomí až k jeho vrcholu
— k zbožnění lidstva a k zlidštění
božstva, t. j., v němž lidé se stali bohy
a bohové lidmi.

Tak jest Církev dle učení sv. Otců
královstvím Božím a Kristovým na
zemi, pokračováním jeho vykupitel
ského díla mezi lidmi, ústrojným tě
lem., v němž žije jeho Duch, jeho slovo
dále učí, jeho milost oblažuje, v němž
on sám na věky bydlí, je to takřka
druhé vtělení Krista, tajemné tělo,
které vyrostlo ze zárodku jeho pravého
těla a jest nerozlučně s ním spojeno.
Jako obraz Páně jest Církev božsko
lidským ústrojím, v němž proniká
viditelné s neviditelným, pozemské
s nebeským, lidské s božským. Jako
v něm božské s lidským jest podstatně
spojeno, tak také v Církvi má se
ustavičně spojovati časné s věčným,
lidské s božským. Protože obě strany
jsou spojeny v nerozlučnou jednotu,
není možno odloučení, jako jest jen
jeden Kristus, tak jest jen jedna vi
ditelně-neviditelná Církev, ne dvě
církve; božské se zjevuje v lidském,
lidské je proniknuto božským, živé
tělo, kde lidská víra a lidský způsob
života jest ovládán Kristem a jeho
duchem.



'V hříšných údech Církev nehřeší,
ale trpí V'IllCh; a ustavičně jako z vy
tryskujícího pramene vychází z ní
milost, která očišťuje a povznáší, až
bychom se“sešli všichni v jednotu víry
a poznání Syna Božího, v muže do
konalého, v míru plnosti Kristovy
(Ef. 4, 1,3),až bychom byli čistým od
leskem Kristovým.

Kristus podstatným spojením druhé
božské osoby s lidskou přirozeností se
stal Bohočlověkem, tak také Církev
pro skutečnou jednotu s Kristem,
s hlavou, s Duchem, jenž ji oživuje,
jest skutečně hohe-lidským zřízením.
Člověk Ježíš Kristus má vlastnosti
božské, jestcesta, pravda a život;
všecky milosti hlavy i všecky dary
Ducha sv. plynou na Církev, která je
proto sloup a základ pravdy (1 Tím.
3, 15). Bůh Otec vydal Bohu-člověku
svědectví: Tento jest můj milý Syn,
toho poslouchejte, a všichni, kteří ho
poslouchali, poslouchali Boha; tak i
Kristus jest s viditelnou Církvi, jíž
řekl: Já s vámi jsem až do skonaní
světa (Mat. 28, 20), a již slíbil svého
Ducha (Jan 14, 16), a všichni, kteří
slyší Církev, slyší ho a slovo Ducha sv.,
které z ní mluví. Petr nechtěl jíti k ní
komu jinému, leč ke Kristu, jenž je

Marie Tesařova:

Buď pozdraven, svatý kříži,
buď vroucně veleben,
svět s důvěrou se k Tobě blíží,
vždyt z Tebe Spása kyne jen.
A kdo se k Tobě s láskou vino
a v pláči v stín Tvůj utíká,
ten v zoufalosti nezahyne,
klíč kříže ráj mu odmyká.

díný má slova života věčného (Jan“
6, 69); tak také i my jen od Církve
přijímáme slova pravdy. Kristus ko
nečně jest tentýž Bůh-člověk včera,
dnes i na věky, at' ve stavu ponížení,
v hanbě, v bolestech, neb ve stavu
(slavení sedě na pravici Boží; tak i

_Církev jest týmž tělem Kristovým,
vyvolenou, nerozlučně spojenou ne
věstou (Ef. 5, 24) at', když bojuje a at'
je zatemnělá hříchy “svých údů, neb
cslavena, na níž není ani nejmenší
poskvrny. A jako jest Církev tělem
Kristovým, tak jest také plnosti toho,
jenž vše naplňujs (Ef. 1, 23), je to místo
zvláštního zjevení Božího, kde Bůh
zvláštní milosti uděluje, kde se nám
ustavičně vykoupení přivlastňuje,
jednotlivcům a celému lidstvu zpro
středkuje a celé lidstvo víc a více je
přibíráno do jednoty těla, v muže do
spělého, v míru plnosti Kristovy (Ef.
4, 13), kde Bůh je všecko ve všem.
(Ef. 3, 19).

Děkujme tedy často božskému Srdci
Páně, že jsme členy Církve, která z pl
nosti jeho přijala, milujme ji potupe
nou, hanobenou a snažme sc, abychom
i my'z plnosti Kristovy co nejvíce ob
drželi a z toho, co jsme obdrželi, i co
nejvíce pro život věčný vytěžili.

Pozdrav sv. kříži.

Vstříc září mu ta láska svatá,
jež na Tobě kdys zmírala,
& náruč Krista rozepjatá
všem otevřenou zůstala.

Ta hlava Jeho nakloněna
s čel zlíbati chce bolu stín,
by každá duše vykoupena,
té lásky spěla do výšin.

A Srdce kopí otevírá,
by útočištěm bylo všem,
dnes k Tobě každý s láskou zíra:
buď, svatý kříži, pozdraven!
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Drobné zprávy ze

Ach, ty děti!
Poslední letopisy Bílých františká

nek vykazují nejedno zábavné číslo.
Jedno na př. týká se kláštera Nuwara
Elya na Ceyloně:

Malý Arilando jest sotva tříletý
hošík. Ale matka nesmí nikdy-od něho
odejít. Tu spustí taký rámus, že všem
cingaléským sousedům až uši zaléhají,
zvláště těm, kteří přicházejí do kláš
tora.

Proto Loudi Mary, jeho matka, no
sívá' ho všude s sebou na zádech. Ve
svatvečer jisté slavnosti čeká trpělivě,
až na ni dojde řada ke zpovědi. Synek,
dobře zavinutý v kostkovaný šál,
spí klidně na ramenou. Zpovědník ne
povšiml si toho spícího svědka. Matka
po obdrženém rozhřešení vstává a
chce odejít. Tu náhle ozve se jasný
hlásek dětský, ale tak pronikavý, že
rozléhá se po celém kostele: „Ma
minko, tys neřekla Otci, že jsi mi dva
krát nabila . . . !“

Brabantská vesnička.

„Bois-Seigneur-Isaac“ jest za mi
lostivého léta jevištěm památných
slavnosti. A proč?

R. 1405 ukázal se tam zbožnému
rytíři Janovi Kristus Pán třikrát v zá
řící postavě, Zahalené pláštěm, ale tak,
že _dobře bylo vidět jeho krvácející
rány. Po prvé řeklo zjevení: „Viz, jak
krutě lidé se mnou zacházejí! Smiluj
se nade mnou a jdi pro lékaře, jenž
by mne uzdravili“ A když Jan odpo
věděl, že nezná takého lékaře, odpově
dělo zjevení: „Najdeš ho, budeš-li

_hledatl“ A ukazujíc na zraněné Srdce,
dodalo: „Pohled na tu ránu! Ta nej
více bolí . . .“ A když Jan ještě váhal,
řeklo zjevení: „Nemáš-li léku, polož
na mé rány aspoň svoji ruku! Tak se

života katolického. a:—

mi ulehčí! Čiň, co můžeš, a já se ti od
vděčím. A pak odpustím světu.“

Po druhé Kristus ještěvíce naléhal
„Což není nikoho, kdo by se mne ujal?
Což nemáte srdce, že lhostejně můžete
se dívat, jak se mé rány zapalují? Zda
pustiti mám uzdu svému hněvu na
ten hříšný svět, jenž hluchý jest na
moje steskyP“

Jan polekán svěřil se s tím svým
rodičům a pak s bratrem uzavřel se
v tajemném pokoji. Tu po třetí viděl
záhadné zjevení. I osmělil se říci:
„Najdu-li lékaře, ke komu mám ho
poslat? Nevím, kde jste a kde byd
líte?“

A zjevení odpovědělo: „Vezmi klíč
od kaple. Tam mne najdešl“

Při těch slovech otevřely se rytíři
oči. V nevýslovném pohnutí, jež sdílel
s ním jeho bratr, ač ničeho neviděl ani
neslyšel, zvolal, když zjevení zmizelo:
„Nyní vidím, že to byl sám Kristus
Pán. Ach, jak bolí ho rána v Srdci,
z níž vyřinul se proud krve! Zítra bude
umírati na oltářil“

Nazítří, když domácí kaplan slou
žil v zámecké kapli mši svatou, hostie,
sotva pGSVěcena, začla krvácet. To
se opakovalo po pět dní. Krev nabývala
až šířky prstu.

Vrchnest církevní dala celý případ
bedlivě prozkoumat. Trvalo to osm
let, za nichž poutníci doznávali nesčí
slných milostí duchovních i tělesných.
R. 1413 zázrak slavnostně potvrzen.
_Varchivech zámeckých chová se dosud
bulla papežská, potvrzující zázrak.
Korporále, nesoucí stopy božské krve,
každoročně bývá vystaveno úctě vě—
řících a neseno v slavném průvodu.
Za letošního milostivého léta jest
spasitelno připomenouti si tento do
jemný zázrak.
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Vojsko misionářské.
Přesná čísla Propagandy víry:
12.712 kněží & misionářů, 'z'nichž

8196 cizích, 4516 domorodých.
4919 bratří laiků; 4187 cizích, 732

domorodýc.h
30. 736 řeholnic; 12.944 cizích, 17.812

domorodých
73.815 pomocníků, katechistů a j..,

vsichni domorodí.
Význačnou část misionářů posky

tuje. Francie, na niž připadá 36%.

Vítek z F ontgallandů.
Jak známo, připravuje se v Paříži

beatifikační proces Vítka z Fontgal
landů. Tam též vycházejí Letopisy
jeho, jež podávají velezajímavé zprávy.
Jeho „budoucích kněží“ napočteno
419, seminaristů a noviců 402. V po
sledních dnech červnových vysvěceni
na kněze tři. kněží a čtyři misionáři,
kteří prohlásili, že chtějí v kněžství
zastoupiti malého Vítka. Hlavním
úmyslem při jich primici byla brzká
jeho beatifikace. „Loňské24. výročí jeho
prvního sv. přijímání “22. května sla
Veno po celém světě. Věnce bílých kvě
tin položeny na jeho hrob a kyticemi
rovněž bílými ozdobena jeho podobiz
na v Paříži v ulici Vitalskéč 3.7.

Ze všech stran světa docházejí do
Říma žádosti a prosby, by sv. Otec
záhy povznesl na oltáře dítě, které
tolik'milovalo Ježíška, nebeskou ma
minku papeže. '

Pout 'do „Říma boso.
Před nedávnem přibyla do Říma

poutnice za podmínek velmi“ zásluž
ných. '

Byla to ošetřovatelka ze severo
italského města Bergano, Maria Jo
hanna Benaglia, která z vděčnosti za
uzdravení vykonala ke cti Matky Boží
boso pout do Říma ——1146 km. Vy
dala se na cestu 7. cervence m. r. a po
více než celoměsíční cestě za nesne
sitelného vedra dokonalá svou pout
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k velkému povzbuzení všech, kdo ji
viděli. Denně ráno byla na mši svaté
a přijala Tělo Páně. Cestou zastavila
se ve všech památných svatyních.
Všude přijali ji laskavě; osoby světské
i řeholní hleděly jí usnadniti těžkou
pout. '

S vatá potní rouška v Cadouiu.
Devatenáctisté výročí našeho vy

koupení vystavuje _našíúctě vše, co
se vztahuje na umučení Páně. K těm
to vzácným ostatkům náleží ještě
potní rouška v Cadoniu, jež vystavena
veřejné úctě od 19. září 1933; '

Sudarium 'Capit'is Domini nesmíme
si másti se sv. prostěradlem v_Turině,
jež je majetkem domuSavcjského.

Za válek křižáckých biskup Puyský
Adhémar obdržel tento převzácnýosta-
tek', chovaný dotud v Jerusalemě.
Ustanovil jej pro svůj katedrální kos—
tel; ale události určily jinak.

Čisterciáckému opatsví v Cadoniu
dostalo se od 12. stol. tě milosti,
mohlo přechovávati sv. roušku. Přes
vrtkavé osudy zůstala rouška neporu
šeně na témže místě, kde Oddaně jí
vzdávána úcta a kde její ctitelé do
znali četných a nepopiratelných zá
zračných milostí.

Cadonin leží v pěkném údolí mezi
Bergeracem a Sarlatem. Krásné staro
slavné opatství se svým pokladem ná
leží k nejpřednějším místům poutnic
kým.

Tygr provází nejsvětější Svátost.
_ Stalo se to v jižní Americe. Předsta
vená jistého kláštera prosila domácího
kaplana, abyčasně ráno po mši svaté
zanesl umírajícímu Tělo Páně.

Vesnice, kde bydlil nemocný, byla
vzdálena od kláštera sice jen několik
kilometrů, ale musilo se jíti lesem.
Bylo ještě temno, kdy kněz vydal se
s Tělem Páně na apoštolskou pochůz
ku; šel sám; znal dobře cestu; a ostatně '
co by se mu mohlo přihoditi, když měl
s sebou božského a svrchovaného Prů
vodce?
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V lese pod stromy bylo temno jako
v tunelu. Sotva kněz přešel kus cesty,
spatřil náhle pod stromem ohromné
:zvíře, jehož oči svítily-v šeru jako dva
žhavé uhly. Byl to překrásný tygr,
jenž skrčen hotovil se ke skoku na
svou obět.

Kněz neměl pušky a kromě toho
:nemohl odložiti přesvaté břímě, aby
se bránil, Již myslil, že je ztracen, již
se cítil ' v drápech- krvelačné šelmy.

Ale přes všechnu hrůzu připomněl si,
:že nese svrchovaného Pána světa a že.
tygr stojí před svým Stvořitelem. Pln
živé víry řekl klidně zvířeti: „Jdi za
svým Páneml“

A tygr poslušně šel za knězem, ne
soucím jeho Stvořitele.

Dojista božský Spasitel neměl dosud
nikdy podobného akolythy. Král lesa
šel za ním poslušně jako beránek.

Když došli k chýši nemocného, tygr
zastavil se u prahu. Kněz vešel,'vy
zpovídal nemocnéhoa podal mu Tělo

—Páně. Potom vyšed z domu, rozhlížel
se-opatrně, zda tygr se někde neukryl.
.Ale zmizel beze stopy. Vycházející
slunce rozlévalo své zlaté p_aprsky po
celém tom překrásném kraji, kde In
diáni- žijí daleko od bělochů, zatím
kdy kněz vraceje se lesem, pěl z hloubi
srdce chvály Boží. .

Annály sv.- Dětství, březen 1932.
rzy.

Před nějakým časem uveřejněna
promluva, již měl ke karmelitkám
"v Lisieux Msgre Sloskan, apoštolský
administrátor Mohilevský. Jak známo,
teprv nedávno byl vypuštěn z dlouho
letého žaláře sovětského Zde několik
jeho slov.:

Když opouštěl jsem Řím, chtěje
„cestovati do Francie, řekl mi papež:
„Pomodlete se za mne v Lúrdech a'
v Lisieux!c Potom dodal, pohlížeje
s vděčnou úctou na obrázek sv. Tere
zičky, stojící na jeho psacím stole:
„Svatá Terezie -—ona má tajemství
mého zdraví.“ 1 putoval jsem tehdy
do Lisieux, bych se tu pomodlil na

5.8

' úmysl svatce, totiž za Rusko, tuto
milovanou dceru jeho otcovského srd
c'e, milovanou, poněvadž jest těžce
nemocná a zraněna.

„Když před několika měsíci, na vý
slovný rozkaz sv. Otce odjížděl jsem
z Ruska, ač nijak jsem se nestaral o
svoje osvobození, cestoval jsem přes
Rigu přímo do Říma. Vim, jak něžně
mnozí rodiče milují své děti. Ale láska
jich nedá se přirovnati k oné, jakou
projevil mi s_v.Otec při první audi
enci. Když na jeho přání vypravoval
jsem mu o svém dlouholetém vězení,
řekl mi s neodolatelným přesvědčením
a s nadlidským výrazem v. pohledu:
„Mám naději, že situace ta brzy se
v Rusku skončí. *

A toto hluboké přesvědčení náměst
ka Kristova proniklo 1mne. Otáže-li se
mne kdo v té příčině, i ,já odpovídám:
„Brzy.. Brzy se skončí? Nevím sice,
jak; lidské naděje není. A.le spolé
hám na božskou dobrotu a na mod—
litby a oběti, jež se všech stran na
ten úmysl vznášejí se k_nebi.- 

Papež mi doporučil, bych všude do
žadoval se modliteb zbožných duší;
bych vylíčil jim neštěstí Ruska, jež
není dostatečně pochopeno. V této
nesmírné říši 160 milionů není kněží
a téměř ani kostelů. Duše nežijí živo
tem křestanským, nepřijímají sv. svá
tostí. Vychování děti tone v nenávisti
k Bohu a ve všech neřestech; Synové.
jsou zrádci svých otcú. Nemohu vy
jádřiti, jaké pohnutí se mne zmocnilo,
když překročiv hranice, spatřil jsem 
drobné dítky nevinných tváří. Bohu
žel, v Rusku již dvou- a tříleté děti
mají výraz bolesti a vzpoury. Tam
nespatříme úsměv ani na jediné tváři.

Tam trpí se všemi možnými způso
by: hladem, nemocemi, nedostatkem
všeho druhu. S mnohými zacházeno
méně dobře než se mnou, a přece má
lem byl bych dvakráte zemřel hladem.
Abych nepodlehl, musil jsem žebrat
o drobečky chleba. Nemravnost šíří se
úžasně-, mohu vyznat, že duch nečis



toty tam přímo panuje — spiritus
fornicationis,

Člověk utonul by v tomto nečistém
kanále, kdyby ho nesílila milost Boží
svým ochranným dechem. Proto všude
dovolávám se pomoci kněží, řeholí a

ybožných osob, by naklonili milosr
denství »Boží ve prospěch té ubohé
země a s útěchou sklízím velkodušné
sliby mší svatých,-svatých přijímání,
modliteb & obětí. Seznam těchto sva
tých závazků a iniciativ posílám sv.
Otci, bych potěšil jeho srdce. Spolé
hám'mnoho na modlitby v Lisieux,
na přímluvu svaté Terezieod Ježíška,
již Církev svěřila tu velikou úlohu.
Neboť,pod její ochranou vzdělávají se
v římském Russicum Sanctae _There
:siae budoucí apoštolové Ruska.

Leč k pouti do Lisieux měl jsem
ještě pohnutku zcela osobní, poněvadž
vděčím tolik své- drahé malé světici.

Znal jsem ji sice již dávno, nebot
četl jsem její zivotopis v polském
překladu. I musím kajícně vyznat, že
tenkráte jsem ho nechápal. Dával
jsem přednost životům jiných světců.
Musil jsem se octnouti v těžkém utr
pení, bych pochopil hrdinství její
ctnosti a sílu jejího učení

Bylo to r. 1931 ve vězeňské cele
v sibiřském Turukansku, kde dostala
se mi do rukou její kniha „Histoire
d'une ame“, originál francouzský z r.
1910. Otevřel jsem jej. Již při prvních
stránkách vyřinuly se mi slzy z oči.
A dokončiv knihu zvolal jsem: „Soror
mea carissima! Sestro moje nejdražší?
Nemožno mi bylo jmenovat ji jinak. Od
té chvíle nebyl jsem sám. Tato milo
vaná sestra s nebes sílila mne ve
zkoušce; neviděl jsem ji, ale cítil u
sebe. Její dobročinná přítomnost byla
mou oporou. Sytil jsem svouduši je
jími slovy, naučil se francouzsky, ač
již dávno zapomněl jsem první po
čátky tohoto jazyka.

Jak miluji tuto svou sestru, svatou
Terezii! Soror meal —'Zahrnula "mne
tolika milostmi! Bez nadsazování mohu
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vyznat, že ustavičně zakouším její po
moci. Ona ukázala mi královskou cestu
duchovního dětství, ona probudila ve
mně i velkou touhu, kráčeti tou cestou
po celý život. Mám k ní důvěru dětin
nou. Od' jistého času nosím při sobě
ostatek její a několikrát denně tisknu
jej k srdci, zvláště za těžkých hodin.
Podle mnoha znamení poznávám, že
mé Spojení se světící není povrchní,
ale založené na božském Spasiteli.

Chci býti jejím knězem, chci v je
jím srdci čerpat ctnosti'kněžské. Ona
toužila po kněžství; i doufám, že přijme
přání ubohého kněze, biskupa, jenž
pro svou víru chce se dát 1»proklít.'

(Viz „Letopisy sv. Terezie“.)
Jak vidno, důvěra Pia X1. a Msgra

Sloskana neopírá se o žádné zvláštní
zjevení božské, ale o zjevení- samého
evangelia.

Zda neřeklPán Ježiš. „Začkoli prositi
budete Otce ve"jménu mém, dá vám. . .“

Nuže, této chvíle nesčíslné mcdlitby
&oběti stoupají k nebi za ubohé Rusko.
Není možno, by Bůh oslyšel tolikeré
zbožné volání.

Modlitba jest víc než cokoliv jiného;
jest velkym nám poskytnutým pros
tředkem spásy. Kde schází modlitba,tam všecko schází.

V těchto dnech slyšeli jsme o jistém
horlivém »knězi,jenž rozdával katolické
listy a časopisy všem rodinám své
farnosti. Ale kolikráte .při' návštěvě
zpozoroval, že nebyly ani rozřezány
a bezpochyby nikdy nebudou.

Jak možno přesvědčiti ty lhostejné
duše'o potřebě dobré katolické četby?
Jiný z našich spolubratří, jenž na po
čátku setkal se s podobným nezdarem,
odpověděl: „Nechte děti se modlit a
děti naučí rodiče se modlit. “

Taký je program apoštolátu „rů—
žence dětí“.

Povězme upřímně: Číny jsou ne
zbytné. Dobré noviny a časopisy též
jsou nezbytné, rovněž 1katolické školy;
ale modlitba jest nezbytnější než všec
ko ostatní. M. V.



Dobračka.
Dobračka.
Jméno to jí dali, hned jak přišla,

kuchařka, vrátný, topič, ano i sám
správce domu, ač křestní její jméno
jest Marie.

Dobračka? A proč?
Poněvadž se vším jest spokojena a

nikdy pánů nepomluví. Ale zvláště
proto,-že každodenně ráno v šest hodin
spěchá na mši svatou.

To nemůže pochopit nejen tlustý
topič, ale ani vrátný, ani sama ku
chařka. "

*

Ranní mše jest občerstvením duše.
Tento z rána tak málo naplněný

kostel jest jejím útulkem, jejím kli
dem, její radostí.

Vyhledala si místečko za pilířem.
Odtud vidí oltář, vidí i zlatý kalich
a bílou Hostii.

Tu jest doma; tu její srdce může
vše povědět.

„Tys mé všecko. Jen Tobě důvě
řuji. Tvorové -— tot pouhé třtiny
větrem se klátící. Jen Tobě chci na
slouchat! Jen na Tebe spoléhat! Jen
Tebe milovatl“

Po ukončené mši nerada odchází.
Ještě naposledy pohlédne na zářící
malby v oknech, na hasnoucí svíce,
na svatostánek, který osamotněl. . .
OpOuští ideál, vrací se do, šedé sku
tečnosti. Ale jako Mojžíše, když sestu
poval s hory, í jí sleduje světlo Boží.

Po ulici spěchá, neboť-v sedm hodín
začíná již služba.

Její pánové jsou pravými bohyvelkého obchodního světa.
Ach ano, obchodní svět!
Musí přinésti snídaní a noviny, roz-

manité denní listy.
V poledne obsluhuje a večer též.
V této době hospodářské krise lOZ

mluva u stolu jest velmi živá a horká.
Hovoří se o sněmu, o socialismu, o
komunismu. Mluví se i o penězích.
Systémy a důvody se hromadí. Hosté
mají své názory, s nimiž se nijak ne

tají. „Tak by se to mělo udělat . . . '
„Já bych dokázal.“ „Nechápu,jak.
možno.

Mladá panská — „dobračka“
je velmi diskrétní. Ale při podávání
jídel nemůže si zacpat uší.

Proto někdy, ač oči má skromně
sklopeny, chvilemi objeví se úsměv
na jejich rtech.

"A v hloubi duše své odpovídá:
„Ale, mílostpane, je-lí vaše rozře

šení tak správné, proč nehledíte je:
uplatnít?“

„Ale, milostívá paní, jsouli lidé tak
špatní, proč nehledite je polepšit?
Vaše děti neučí se náboženství, ne
znají chudiny, neví o dobročinných
dílech. . nic jim nedáváte, co by
v nich vzbudilo ideál. Každou písem
1'nou prosbu o příspěvek na kostel há
zíte do koše. Nechcete odbírati dobré
časopisy. Nechcete se ůčastnití dobro
činného bazaru. A za to po stolech .
povalují se prapodivné knihy a časo—.
PÍSY

,A peníze? Myslíte, že budete věčně
žití? Milostpán bývá často podrážděn,
mílostpaní mívá zvláště ráno pode-_
zielou barvu. A mladí pánové již tři
krát jen dívem vyvázli ze srážky
samochodů.“

Závěr: „chračka“ bývá roztržita
„Ale, mé dítě, již třikrát podáváte—

nám to kuře.“
„Ach, račte odpustítí,

paní.“
milostivá.

*

V šest hodin večer —-uši ještě plné
poledních a odpoledních rozmluv —'-»
spěchá s listy na poštu. Na zpáteční
cestě zastaví se v kostele.

„Můj Bože, jak mílo jest u Tebe.
si odpočinout ze všeho toho všedního
hluku! Jak milý jest Tvůj zákon!
Jak líbezná a silná Tvá láska! Mar-
nost nad marnost vše ostatní.“ '

Po skončené kratičké návštěvě před
Nejsvětějšim kvapí domů. Musí ještě
při obědě obsluhovat.

*
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Oběd jest vždy velmi.hlučný. Dojmy
a zkušenosti celého dne dostanou se
na přetřes. Pohlceny poslední noviny.
Japonsko, Čína, Hitler, Musoliny. Sa
movraždy. Neštěstí. Kam to dojde!
.A co ti diktátorové! Ach železná
pěsti Jak to skončí?

A již zaťaté pěstě dopadají na stůl
až sklenice řinčí.

*

Ale i tu „dobračka“ se usmívá, byt'
&'smutně. Vi, že jen to se sklidí, co se
.zasévalo, a že především nutno po
ilepšiti svědomí lidu. Ale jak polepšiti
svět bez náboženství? Podivné. Ti,
co vědí vše, nevědí nic! „A já, která
nevím nic, vím přece všecko. Nevědí
o Bohu, o kameni úhelním — o Ježíši
Kristu. Bez něho musí se budova
_zřítit.“

„Milé dítě, jste opět kdes v _obla
cích . . .“ .

„Ne, milostivá paní, tentokráte jsem
ve skutečnosti.“

Na večer, když dokončeny poslední
cigarety a dozněly poslední dělové
rány, namířené proti Všem vládním
systémům, „dobračka“ stoupá za
myšleně do sve podkrovní světničkyl
kde Spasitel ji čeká s otevřenou ná
rucl.

Jest to její svatyňka.
Než ulehne, chce se nadýchati zdra

vého povětří nebeských výšin, i béře
do ruky knihu některého sluhy Božího
a rozjímá z ní stránku.

Tot její nápoj.
Když pak ulehne, praví ke Spa

siteli: „Tvé jho- jest sladké a Tvé
břímě lehké. V ruce Tvé odevzdávám
svou duši. Jsem šťastná, poněvadž
v Tebe věřím a Tebe milují.“

. * '

V kuchyni jsou v ustavičném ob
divu.. Nechápou „dobračky“.- Topič,
který se hněvá na všecky zbohatlíky,
kuchařka, která se hněvá na správce,
který se hněvá na vrátného '— ne
mohou pochopit, jak oči jich mladé

družky mohou ustavičně zářiti štěstím.
Hledí dopátrati se jejího tajemství

Kombinují nejsladší domněnky.
„Ach, ne, mýlíte se. Mé tajemství

je zcela prosté. Vy nenávidíte, já
'miluji.“

A topič, kuchařka, správce i vrátný
s údivem na ni hledí.

Nechápou . . . Pierre ďErmite.
Obrázky ze života a umučení Páně.

Kniha tato velmi se hodí na četbu
v této postní době všem věřícím. Jak
začnou čísti, nepřestanou, tak poutavě
je sepsán život Krista Pána. Z pol
ského byla přeložena H. Wávrovou,
ctihodnou sestrou, velmi přesné a
vzletněl Nebude nikdo litovat, kdo si
tuto knížku objedná v Obč. tiskárně
V.Brně, Starobrněnská 19-21. Cena
laciná. Redakce.

Deoatenáctisetletá památka ustano
vení nejsv. S aátosti oltářní. Tato my“
šlenka došla v celém katol. světě ra
dostného ohlasu. O podronostech
oslavy sděluje se toto: Ve čtvrtek po
4. neděli postní, t. j. 15. března, ko
nati se bude adorační hodina ducho
venstva. V Římě shromáždí se veškerý
světský i řádový klerus odpoledne v ba
silice sv. Petra. Stejné slavnosti konati
se budou po celé Itálii a ostatním ka
tolickém světě. V neděli 18; března
je adorační hodinka pro lid. V ímě

“se bude konati opět v basilice "sv.
Petra. Obou adoraci v Římě zúčastní
se Sv. Otec a sám je povede, aby tím
velký význam tohoto náboženského
projevu co nejvíce zdůraznil. Na Ze
lený čtvrtek (29.-března)bude vyzván
celý katolický svět ku přijetí sv. svá
tostí, aby tak poděkoval Nejvyššímu
za ustanovení nejsv. svátosti a kněž
ství. V četných diecesích již začaly
přípravy pro všechny udané tři dny
krásných oslav. Zejména v biskup
ských-městech má býti vzácného j—u
bilea vzpomenuto s co největší horli
vostí, příkladností a-p'obožnosti;

Našinec;
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,1000letě jubileum poutního místa
Mariánské Pustevny, čili Mária Ein
sieden ve Švýcařích připadá tohoto
roku 1934. Bylo to právě před 1000
lety, totiž roku 934, kdy blahoslavený.
E b e r h a r (1 ze Štrasburku přeměnil
dosavadní společnost poustevnickou
na klášter podle řehole sv. Benedikta,
kteřížto rrnichové jsou až dodnes
strážci této velepamátné jubilejní sva
tyně. Prvni původ poutí einsiedeln
ských sahá až do století- IX., kdy tu
poustevničil _sv.Meinrad. Poutní místo
toto bylo navštěvováno císaři a krály,
papeži, patriarChy, arcibiskupy, bisku
py atd. Mezi vznešené tyto návštěv—
níky čítá se též náš Otec vlasti, císař
a král Karel IV. Odnesl pak odtud
vzácnou památku, totiž . posvátné
ostatky sv. Zikmunda a Mauritia,
které umístil v našem pražském dómu
svatovítském. V pokladnici klášterní
pak ještě-dnes se ukazují dary, jež
tam učinil náš zbožný panovník; —
Jubilejní slavnosti započnou nedělí
dne 6. května 1934 a skončí nedělí
dne 14. října 1934. Zvláštním slav
ným způsobem bude se konati dne 14.
září 1934 výroční památka, jak po
svátná kaple byla zázračným způso
b'em posvěcena samým naším Spa
sitelem Ježišem Kristem. -—'.Švýcarské
Mariánské Pustevny nejsou u nás ne
známý. Národní poutě Lúrdské sebraly _
nejedenkráte svou cestou tímto směrem
Naši alpští turisté neopomenou dojista
letos toto malebné místo poutní na
vštíviti. Zajimave jest, že i v tomto
vzdáleném místě je. neustálý zpověd
ník, mluvíci československý. Je to
novicmistr tamějšího kláštera be
nediktinského, který má obzvláštní
dar řečí. Mluví dosti dobře česky, jen
poněkud s polským přízvukem.

Pro dobu svatopostní doporučujeme:
„Život blah. Gemmy Galgani“, jak jej
sepsal P. German, její zpovědník. Je
to dílo uchvacující mystikou, jež vzbu
dilo v Itálii neobyčejnou pozornost,

\

takže v krátkém čase bylo několikráte
vydáno & přeloženo též do jiných ja—
zyků. U nás vydaly; životopis blah
Gemmy Školské sestry O. S. F., Praha
XII., Korunní 4. (Kč 16.-—).Vydal)r
též „Svatou hodinu“, dojemná po-bo-ž—
nost k utrpení Páně, jak jí sám Božský
Spasitel bl. Gemmě nařídil. (Kč 2.--—)
„Krátkou pobožnost křížové“ cesty“"
(30 hal.).
. Ukončeni Milostioého roku. V březnu.
tohoto roku bude 19001eté jubileum
ustanovení nejsv. Svátosti oltářní a
kněžství oslaveno co nejdokoňaleji
Římský klerus shromáždí se 15. března
11Sv.'0tce Pia XI. V neděli 18. března
budou eucharistické bohoslužby po
celém světě a v Římě u sv. Petra za
přítomnosti Sv. Otce. Ve čtvrtek dne
22. března bude u- sv. Petra adoračni
hodina. Vyvrcholení oslav má býti po»
celém světě na Zelený čtvrtek dne
29. března, kdy'bude všude generální.
sv. přijímání. Nutno se proto všude—.
na to připraviti už nyní a včas věřící.
lid „na tu slavnost upozorniti.

Čechoslováci uctívají, roucho Páně„
uschoaáaane' o Argenteuil- u Paříže
Celý svět zná roucho Páně, ježse chová
v Trevírech v Německu na řece Mc
sollo; málo však poměrně lidí ví, že
i naše přátelská Francie se smí hono—
siti podobným vzácným pokladem. V'
Árgenteuili totiž u Paříže chová se od
nepamětných dob posvátná relikvie?
zvaná „Tunique de Notre Seigneur“,
t. j. Roucho Pána Ježíše Krista."Do—
stalo se tomuto předměstí pařížskému"
této starobylé relikvie za císaře Karla:.
Velikého. Všemocnému tomuto „vladaři
křesťanského Západu učinila tento tak
vzácný dar byzantská císařovna Irena,
Měl pak Karel _Veliký v Argenteuilř
dceru, jež byla abatyší tamního klá—
štera. Této odevzdal křesťanský tento
císař vzácnou tu památku na opatro
vání &tak se tedy stalo, že Argenteuil'i
honosí“se velikou touto vzácností až
do dnes; V minulém století byla pro:
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posvátné roucho Páně vybudována ve
liká, prostranná, třílodní svatyně —
s příční lodí, které se dostalo od Sv.
Otce titulu Basiliky. Dle výnosu bis
kupského ordinariátu ve Versailles —
kamž Argenteuill patří ——bude letos

posvátné roucho Kristovo vystaveno
věřícím a poutníkům k veřejné úctě.
Výstava tato započne na Veliký pátek
dne 30. března 1934 a potrvá až do
svatodušního pondělka dne,-1. května
1934. V Argenteuilli, která je velikým
městem, čítajícím na 80.000 obyvatel,
je velmi mnoho našich vystěhovalců,
hlavně ze Slovenska. Počet jejich se
odhaduje na 1000 duší. Naši Argen
teuilští krajané založili si i katolický
spolek sv. Cyrila a Methoděje, jsou
horlivými návštěvníky bohoslužeb,
pročež ustanoven jim i zvláštní den ku
pobožnostem a k uctění posvátné
„Tuniky“ Páně. Bude to na Pondělek
velikonoční dne 2. dubna 1934. Přijde
tam zvláštní kněz z naší Čsl. republiky,
aby jim posloužil sv. svátostmi v naší
mateřštině, jim tam i kázal, jakož i
jiné pobožnosti vykonal. Argenteuill
jest již v jiném departementu a v jiné—
diecési než Paříž, třebas není od tohoto
velkoměsta příliš vzdálen. Jede se tam
z města drahou neb tramvají asi čtvrt
hodiny. .Slovenské naše pobožnosti se
těší neobyčejným sympatiím věřících
Francouzů, našim krajanům pak jsou
milým poutem ke staré vlasti.

Dr. R. Zháněl.

M. T.:

Naříkáš, že v cestu žití
dal ti osud tolik běd,
že jen trny místo kvíti
nabízí ti celý svět?
Prodíráš se jenom bídně,
v trní vázne chabý krok,
marně hledáš, kdo by vlídně
postavil se tobě v bok.

Z Rajhradu. Celkový přehled čin
nosti ctih. sester Těšitelek bož. Srdce
Páně úhrnem ze všech osmi filiálních
domů:
Během roku bylo ošetřováno

celkem nemocných . . 1.344
Z těchto nemocných bylo:mužů ......... 244žen .......... 957dětí .......... 143
Domácnost byla obstarávána 219
Hmotně bylo podporováno 690
Nemoci byly: různé zápaly 242

případů, tuberkulosa 96, stáří
145, rány 105, chřipka 83,
spalničky 34 a různé jiné, jako
rakovina, dna, rheumatismus,
vysýchání míchy, záněty ner
vů atd. 554 případů.

Služba u nemocných konána:
v půldnech....... 5.834
v službách trvajících méně

než půl dne . . . 26382
v nočních službách . . . . 1.043

Výsledky duchovnícinnostimezi
nemocnými & v jejich okolí:

Z ošetřovaných nemocných
bylokatolíků...... 1.270
jinověrců &bezvyznáni . . 74

Vclikonočních sv. přijímání 728
Zaopatření sv. umírajících 391
Návratů do církve svaté ' 110
Pokřtěno větších dětí . . . 35
Napraveno -manželství . . . 7

Útěcha.
Žel —' tak málo lidí v světě
chápe. cizí bolesti,
ještě méně, u nichž kvete
kvítek sdílné radosti.

Než rci vděčně: Bohu díky,
kudy kráčíš, vidíš kříž,
pohled na. něj tiší vzlyky,
trpíš-li, jsi Kristublíž.

Nuže, jdi, má dušemilá,
pozdrav Krista na kříži,
zde tvá útěchai síla,
kříž ti nebi přiblíží.
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A. .M. Kadlčáková:

Vzpomínky.
Za večera, kde je která Každá duše v mysli kluše
v mysli lidské myšlenka, do neznámých do světů,
vzlétne tiše v nebes říši staré, mladé, všecky svádí
z každinkého srdénka. tichý večer když je tu.

V trudném žití boly vznítí K vzpomínání, rozjímání
neštěstí a starosti, volá všecky jeden hlas,
v lásce, štěstí, s milou zvěstí co již zašlo, život našlo
nese úsměv radosti. vzpomínky jak přišly zas.

Za večera dnes jak včera
myšlenky se vynoří
a tvou duši neohluší,
až tě spánek umoří! '

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 myšlenky,
všeliké city a žádosti, všeliké skutky 1 slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za
den, Lev XIII. S. Congr. Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kur. brn. 1886 č.11.)

Obzvláště Ti je obětuji za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z &
nezaměstnané, aby našli práci a na všechnyúmysly,jež dopo
ručeny ' jsou 'na tento měsíc a tento den členům Apoštolátu modlitby.

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

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

Svatý Josefe, vzore & patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás!
(Odpustky 100 dní jednou za den. Lev X-III.1891.)

Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrile-a Metode, orodujte za nás a z a v š e c kýnárody slovanské, aby v jednotu víry katolické byli
shromážděni a byl jeden ovčinec &jeden pastýři

Heslo apoštolské: H l'e d ej m e p r ác i!

Úmysl v dubnu 1934: Aby ovoce svatého roku všude uzrálo!

Tiskem &svým nákl. vydává. Občanská tiskárna. v Brně. — Za. redakci—odpovídá.Theodor mm:



, Příloha. „Školy božského Srdce Páně“ číslo 3. 1934.Umysly apoštolátu modlitby.
Modleme se za nezaměstnané!

(Ustanoven &,žehnán Jeho Svatosti, papežem.)

. Č. Sv. Rudesinda, bisk. (909). — Nezaměstnaní. Dar sebranosti mysli. Bohoslovné
ústavy. Povolání do řehole. Naši spolupracovníci.

. P. Bl. Anežky České, řeh. (1282). ——Pokoj a mír V naší republice. Pobožnost
k božskému Srdci Páně. Mariánské Družiny. Časté sv. přijímání.
_S.Bl. Bedřicha, ř. prem. (1177). — Pouti na Sv. Kopeček. Návrat pobloudilých
kněží. Řád premonstrátský. Napravení mládeže. T rodiče.
N e d ěl e 3. v p o s t ě. Sv. Kazimíra, krále (1438) — Za ochranu našeho státu.
Zdar duchovním cvičením. Dar poslušnosti a pokory. T spolubratří.
P. Sv. Perpetuy a Felicity, muč. (203). -— Statečné v-yznávání víry: Dar oběto
vání sebe. Nemocní a umírající. Svaz katolických žen "a dívek. 
Ú. Sv. Jany M. Bonemo, p. — Duchovní péče o nemocné. Odvrácení drahoty.
Kongregace Těšitelek. Klášterní škcly a ústavy. T kněží.
St. Sv. Tomáše Akv., uč. Círk. (127/0. ——Bohoslovné ústavy. Katolické školy.
Dar zbožného rozjímání. Katoličtí. učenci. Poučování věřících.
Č. Sv. Jana z Boha, zakl. ř. (1550). -— Řád Milosrdných bratří. Nemocní a umí
rající. Spolek sv. Dětství. Šíření víry. Dar poznání sebe. Pokání.
P. Sv. Františky Řím., vd. (14/10).-— Zbožné a mravné vychování dítek. Pod
pora katolického tisku. Křesťanské vdovy a sirotci. Šíření katolického tisku.
S. Sv. 40 vojínů, muč. (320). -— Naše armáda. Pravé vlastenectví. Statečnost
našich vojínů. Padlí a Tvojínové ve válce. Katolíci zemí protestantských.

.Ne (1ěle 4. po stní. ——Sv. Vincence, muč. (630). — Za církevní smýšlení.
Lidové misie. Jednoty duchovenstva. Katolická Omladina.

12. P. Sv. Řehoře Vel., pap. a uč. Círk. (604). — Sv. Otec Pius XI. Za církevního
ducha. Řád benediktinský. Katolíci v severních krajích. Umírající.

13. Ú. Sv. Nicéphora, bisk. (828). -— Sjednocení Církve východní s římskou. Apoš
tolát sv. Cyrila a Motcda. Náhle zemřelí. Pronásledování křesťanů na Rusi.

14. St. Sv. Matildy, cís. (968). -'—Smíření národů. Odvrácení války. Zbožnost v ro
dinách. Horlivá návštěva služeb Božích. Katolické školy.

15. C. Sv. Longina, muč. (SO). — Obrácení hříšníků a nevěrců. Apoštolát modv'vr
litby. Úcta nejsvětější Svátosti. Časté sv. přijímání. Umírající.

Obětování denního úmyslu.
Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božskýmůmyslem, 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 myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den, Lev XIII, S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. 11.) — Obzvláště Ti je obětují
za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a n e z a m č 5 t n a n e, a b y
našli pr áci a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a
tento den členům Apoštolátu modlitby. ' „

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého 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 plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.) — Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odpustky
300 dní. Pius IX. 1852.) — Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů bož. Srdce, oroduj
za nás! (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)

Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrille &Methode, orodujte za nás a z a v š e 0 h n y
národy slovanské, aby v jednotu víry byli shromážděni
&byljeden ovčinec a jeden pastýř.

Hesloapoštolské:Hledej me práci!
Ú m y sl v d u b n u 1934: Aby ovoce svatého roku všude uzrálo!
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16. P. Sv. Klementa M. Hofbauera, vyzn. (1820) Úcta sv. patronů. Čechové ve
Vídni. Jednota sv. Metoda. Horlivost pro čest Boží.

17. S. Bl. Jana Sarkandra, m. (1620)———Horliví zpovědníci. Úcta tohoto světce.
Pouti na sv. Hostýn. Trpělivost v soužení. Dar živé viry.

18. Ne d ěle smrtná. Sv. Eduarda, kr. -— Pobožnost k umučení Páně. Apoš
tolát modlitby. Aby všichni Vykonali pobožnost velikonoční.

19.P. Sv. Josefa, pěstouna Páně. ——Úcta sv. Josefa. Živnostníci a dělníci. Jed
noty sv. Josefa. Družiny mužů a jincchú. Kněží.

20. Ú. Sv. Cyrila Jelus. ., bisk. a uč. Cirk. (381) ——Naši velepastýři. Příprava dítek
ke sv. přijímání. Dar čistoty srdce a bázně Boží. ') brat-ří.

21. St Sv. Benedikta, patr. řeh. (543) ——Řád benediktinský. Spolek šíření víry.
Povolání studujících do řádu benediktinského. Misie benediktinské.

22. C. Sv. Viktorin,a muč. (48.4) ——Duchovní čtení a umučení Páně. Spolek obě
tavých duší. Obhájci víry a Církve sv. Katolické misie.

23. P'. Sedmero bolestí P. Marie. Arcibratrstvo bolestné Panny Marie. Spolek ar
máda sv. kříže. chrcdinci pc=vátných míst v Palestině. T rodiče.

24. S. Sv. Gabriela, archanděla. ——Modlitba: Anděl Páně. Bratrstva mariánská.
Vzbuzení apoštol. kněží. Apcštolát sv. Cyrila a Metoda.

25. N e d ěl e k v čt n á. ——Účast na službách Bczích. Úcta k posvátným obřadům.
Obrácení hiišníků. Dar kajícncsti. Dobré sv. zpovědi.

26.P. SV. Haštala, ]. stol. m. -— SV. Otec Pius XI. Usmíření Boba. Časté svaté
přijímání. Školní mládež. Dar zdraví. Bratrstva růžencová.

27. Ú. Sv. Rtpeita bisk. v 8. stol. -—Naši velepastýři. Jednoty duchovenstva.
Odstranění zlé příležitCSti. Za Boží ochra n'u. Duše v očistci.

28. St. Sv. Jana Kap. (1260) ——Hcrliví kazatelé. Obrácení bludařů. Požehnání
polním pracím. Ilojní kajícníci. Dar kajícnosti.

29. Č. Z o l e n ý č t v rt e k. -— Úcta nejsvětější Svátosti oltářní. Dar živé víry. Hojní
kajicníci. BratrstVo věčného se klanění nejsvětější Svátosti oltářní.

30. P. Veli k ý p át e k. Láska k ukřižovanému Spasitoli. Uctívání sv. kříže. Pro
následovaní křesťané na Rusi, v Mexiku a jinde.

31. S. Bílá so bota. Obnova křesťanskéhoslibu. Obrození života skrze Krista.
Víra naše ve vzkříšení. Příprava na hod. Boží.

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
zemí 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, všelijaké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den, Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda bin. 1886 č. 11.) -— Obzvláště Tije obětují
za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za n e z a m ě s t n a n e., a b y
n a šli p r á c i a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc
a tento den členům Apoštolátu modlitby. Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého
božského Srdce našeho svatého 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 plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1870)

Sladké Srdce Marie, budiž mou Spásoul(Pokaždé odpustky 300dní. Pius IX. 1852._)

Sv. Josefe, vzore &patrone ctitelů bož. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dníjednou za den. Lev XIII. r. 1891.) ŠĚáĚačbŠvehúw Nigga =
Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás a z a Vš e c h n v

národy slovanské, aby v jednotu víry byli shrOmážděni
&byl jeden ovčinec &jeden pastýř. '

Heslo apoštolské: H 1e d ej m e p r á c i.

_Úmysl v dubnu 1934: Aby ovoce svatého roku všude uzrálo!
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K UCTENÍ SLAVNE PAMATKY
našeho velikého snisovatele-kritika,buditele moravského lidu

VÁCLAVA KOSMÁKA

SNÍŽILI. jsme CENY jeho SEBRANÝCH SPISÚ:

Díl I. Fouňa, svobodný pán z Nadutína. Str. 508 z K“
Díl II. Na lehčím chlebě. Str. 565 - - - 
Díl III. Pošetilci. — Lidský zvěřinec. Str. 576 - 
Díl IV. Kukátko. Str. 570 - - - - - - 
Díl V. Povídky'. (Cestopisné obrázky.) _Str. 668
Dil VI. Kukátko. Str. 402 - - - - \ - —
Díl VII. Chrz. Str. 514 - - - - - - - - - 
Díl VIII. Ztracená. Str. 376 - - - - - — - 
Díl IX. Kukátko. Str. 432 - - — - - - - 
Díl X. Povídky. Str. 452 - - - - - - 
Díl XI. Myslivec Anton a jiné povídky. Str. 536
Díl XII. Eugenie. Str. 404 - - - - - - 
Díl XIII. Ženit se či neženit? Str. 516- - - 
Díl XIV. Potkala ji štěstí. Str. 484- - - 

Díl XV. Boží mlýny. Z odvěkých bojů1 myslivcůs pytláky, práva 5 násilím. Str.
Díl XVI. Kukátko. Str. 514 - - - - - 
Díl XVII. Radostné cestování. Str. 592. - - - - 
Díl XVIII. Básně a řeči. Str. 402 - - - - - - 
Díl XIX. Životopis Václava Kosmáka. Z pera Dra

Pavla Vychodila. Str. 656 - - - - - 
Díl XX. Kukátko. Str. 494 - - - - - - 
Díl XXI. Otrávená růže. Str. 478 - - - - 

č 17.— na Kč 10.—
č 17.— na Kč 10.—

Kč 12.— na Kč 8.—
č 12.— na Kč 8.—

Kč'12.— na Kč 8.—
Kč 15.— na Kč 10.—
Kč 18.— na Kč 12.—
Kč 14.— na Kč 8.—
Kč 16.— na Kč 10.—
Kč 16.— na Kč 10.—
Kč 19.— na Kč 12.—
Kč 15.— na Kč 10.—
Kč 18.— na Kč 12.—
Kč 17.'— na Kč 10.—

!
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Kč 12.—“ na Kč 8.—
Kč 12.— na Kč 8.—
Kč 12.— na Kč 8.—
Kč 12.— na Kč 8.—
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N Kč 16.— na Kč 10.—
Kč 17.— na Kč 10.—

'Kč 17.— na Kč 10.—

ÚPLNĚ DÍLO _ 21 svazků _ - - - - - - - z Kč316.— na Kč200.'—

I

NN

brož., Vá z á n 0 ve vkusné plátěné vazbě se zlatými nápisy 0 Kč 9.—
za svazek více, úplné dílo Kč 389.—, V poloplátnč více 0 Kč 6.—
jednotlivě, v celku za Kč 326.—, v pevné knihovní vazhě bez nápisů
0 Kč 5.— za svazek více, 21 svazků již z 3 Kč 305.—.

DODÁME NA MĚSÍČNÍ SPLÁTKY PO Kč 20._, 30.— až Kč 50.—, DLE
FINANČNÍCH MOŽNOSTÍ.

TAK UMOŽNÍME VŠEM VRSTVÁM NAŠEHO LIDU ČETBU DÍLA bezvadně
výchovného, vzácného po stránce literární a cenného v úpravě.

KOSMÁKÚV ODKAZ DO VŠECH KNIHOVEN!

\



_
Buditelská a literární činnost Václava Kosmáka našla brzy učenlivého a

horlivého žáka .i následovníka v knězi Fr. K. K ř e n o vi (František Zgoda).
Naše Haná, kde Fr. K. Křen řadu let na různých farách působil, vděčí svému
hanáckému „bardovi“ téměř za národopisnou historii. Povídky a črty Křenovy,
kde humorným způsobem dovedl vykresliti typickou postavu hanáckého „'stréčka“,
v mnohém podobají se Kosmákovč kukátkům.

ZAŘAĚTE VEDLE SPISÚ VÁCLAVA KOSMÁKA TÉŽ

SPISY FR. K. KŘENA DO SVÉ. KNIHOVNY:

Díl 1. Z hanáckých gruntů a mlýnů. Str. 334 místo Kč 12.— pouze Kč 8.—
Díl II. Veselé hanácké příběhy. Str. 320 - místo Kč 11.— pouze Kč 8.—
Díl III. Pod hanáckým nebem. Str. 320 — - místo Kč 11.— pouze Kč 8.-——
Díl IV. Příhody hanáckých strýčků. Str. 350 místo Kč 13.-—pouze Kč 8.—
Díl V. Strýčkovy rozumy. Str. 348 - - - místo Kč 13.— pouze Kč 8.—
Díl VI. Z hanáckých rodin. Str. 320, - - - místo Kč ll.—xpouze Kč 8.—
D_ílVII. Z kraje hanáckých palem. Str. 344—místo Kč 13.— pouze Kč 8.—
Díl VIII./Na té naší Hané. Str. 352 - - - místo Kč 13.— pouze Kč 8.—
Díl _IX. Z niv Ječmínkových. Str. 360 -, -,míst0\Kč 13.50 pouze Kč 8.—
Díl X. Obrázky k desateru. Str._372 - - místo Kč 14.—-—pouze Kč 10.—
Díl XI. Obrázky ze životaýStr. “340 - - - místo Kč 12.50 pouze Kč 8.—
Díl XII. Rozmysli si, Mařenka, rozmyslí. S. 356 místo Kč 13.50 pouze Kč 8.—
Díl XIII. Do světa. Str. 396 - - - - - - místo Kč 15.——pouze Kč 10.—'
Díl XIV. Vážněi žertem. Str. 332 - - - - místo Kč 12.— pouze Kč 8.—
Díl XV. Žicotopis Fr. K. Křena. Str. 104. místo Kč 6.— pouze Kč 4.—

13 PL N E DÍL 0 _ 15 svazků _ místoKč183.50pouzeKč120.—
brožováno, v á z áno ve vkusné plátěné vazbě se zlatými nápisy
0 Kč 8.— za svazek více, úplné dílo Kč 240.—., v poloplátně 0 Kč 5.50
více jednotlivě, v souboru za Kč 202.50, v pevné knihovní vazbě bez
nápisů o Kě-4.50 za svazek více, 15 svazků Kč 187.50.

SNÍŽILI JSME PODSTATNĚ CENY děl našich dvou lidových spisovatelů,
abychom umožnili největší rozšíření jejich literární tvorby., plné
poesie moravského venkova, a tím zdůraznili výchovný Významnesmrtelvv:ného odkazu našich obou knezr-buditelů 70—80. let minulého století.

NA MĚSÍČNÍ SPLÁTKY PO Kč 20._, 30._ a so.-_.

OBECNÍ, SPOLKOVÉ 1 SOUKROMÉ KNIHOVNY
NAJDOU V TĚCHTO SPISECH VHODNÉHO

DOPLNĚNÍ

Tiskem a svým nákL vydává Občanská tiskárna v Brně. — Za redakci odpovídá TheodorPaulik.

Dle výnOSu Ředitelství pošt a telegrafů v Brně, čís. 44.382NI. ze dne 3.!6. 1922jeěpovoleno používání známeknovinových pro č'asopis: „Škola Božského Srdce Páně
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Škola Božského Srdce Páně,
časopis pro katolíky, zvláště pro zbožné spolky &bratrstva.
Pořádá P. Petr Hlobil v Rajhradě.

Na „Školu Božského Srdce Páně“ předplácf se na rok 12 Kč

Jednotlivá čísla prodávají se po Kč 1'40.

Administrace a expedice jest v Brně, Biskupská ulice číslo ].

Obsah:
Aby ovoce sv. roku všude uzrálo. (Hlavní úmysl.) — Veleplseň neisvětěišiho Srdce. II. díl

Píseň 51., 52. — Radost velkonočni. —Vzkřišenl. (Báseň.) Homilie na Bilou neděli. — Společenské
království neisv. Srdce Ježíšova. — Nová světice Bernardeta Soubirousová. (Obrázek) —Drobné
zprávy ze života katolického.
denního úmyslu.

— Zasláno. — Zavzni, písni skřivánčí! (Báseň.) — Obětování

LITERATURA;
Prvni katolický český hlubotiskooý

časopis „Katolické misie“ právě vyšel.

A byli jsme opravdu velmi-příjemně
překvapeni. Především bohatostí textu
prvního dvojsešitu, který mluví o snaze
redakce vyhověti “conejdokonaleji přání
sv. Otce o misijní činnosti a sám tex
tový obsah upoutá pozornost čtená
řovu; každá stránka Katolických misiív
zanechá V duši světlou stOpu nadšení
pro misie, povzbudí k obětavosti a
pobídne k dobrému. Úplnou novosti
jest koutek dětských přátel misií &
oznámené misijní romány a povídky
na pokračování. Nač docela zvláště
jest třeba Upozorniti, bylo naznačeno
v nadpisu naší Zprávy. Katolické misie
vycházejí jako první katolický český

časopis hlubotiskový. Jest skutečnou.
rozkoší listovati krásně ilustrovaný
sešit Katolických misií, a roste naše
sebevědomí a důvěra, že nám náleží
budoucnost. Odvážný a přece nutný“
krok zdokonalení Věstníku Díla šíření
viry — a tím jsou Katolické misie —
jest projevem naší síly a naší důvěry“
v lepší zítřky katolického života v na
šem národě. Katolické misie vycházejí
zatím ve stejných obdobích jako vý
cházival Věstník Díla šíření víry a přes
dokonalejší výpravu zůstalo předplat—
né nezměněno, t. ]. 10 Kč na rok. Ne
pochybujeme, že Katolické misie bu—
dou časopisem každé katolické rodiny.
Přihlaste se za odběratele na adresu.
administrace Katolických misií, Praha
IV., 36. — Vřele doporučujeme.

DOPORUČUJEME:
3—10mpánské vlněné látky 140 cm šíře

na celý oblek pouze za Kč 62-—, 3-50 m

dámské látký 115 cm šířena celé
dámské šaty pouze za Kč34'—.

Zasílápřimo továrna na vlněné zboží. B

|.. Kra IIS, Wrna Moravě.
Pište ihned! Za málo peněz se dobřeošatíte!



ŠKOLA
BOŽSKÉHOSRDCEPÁNĚ.
ÝRBCNíKvam. BRNO, BUREŠ—1934. ýčísm 4.
O Srdce Ježíše, ty šípy lásky svojí jen hojně vysilej sem do rodiny svojí, ať sluhů

Tvých se stráví jimi hruď, Ty Srdce Páně, naší láskou bud'!

Aby ovoce sv. roku všude uzrálo.
. Hlavní

Letos 2. dubna ukončí se svatý rok,
památka 195etletá našeho vykoupení.
Byla to štastná, svatá myšlenka osla
viti po 19 stech letech bolestnou smrt
Vykupitele našeho a vykoupení všeho
lidstva. Památka tato měla naše myš
lení od světských, marných věcí od
vrátit a obrátit se k našemu věčnému
cíli, totiž ke spáse naší. V tomto roce
měli jsme si dobře uvědomiti nesko
nalou lásku Spasitele našeho Ježíše
Krista, abychom jemu s obětavou lás
kou sloužili. Pro nás hříšné s nebe se
stoupil Syn Boží, sebe samého ponížil,
poslušným se stal až k smrti a to k
smrti kříže, aby nikdo, kdo v něho
uvěří, nezahynul, ale měl život věčný.
Sám vzal na sebe hříchy nás všech,
zraněn pro nepravosti naše, potřen
pro hříchy naše, zsinalostí jeho uzdra
vení jsme. Z lásky k nám dal se Spa
sitel na kříž přibíti, aby všecky lidi
přitáhl k sobě. Nikdo jiný neměl ta
kovou lásku k nám, jako Ježíš Kristus,
který se vydal ukrutnému mučení a
bolestné smrti, aby nás od věčných
trestů vysvobodil. Nezasluhuje proto
Spasitel náš, abychom jej nade vše
milovali, jemu se obětovali a jemu slou
žili? To vše jsme si měli ve svatém roce
dobře uvědomit a lásky božské pamět
.iivi býti. Tot ovoce svatého roku.

úmysl.

Kromě tohoto požehnání pro jednot
livé duše, doufá sv. Otec, že svatý
tento rok přinese Církvi sv. příslušnou
ji svobodu a národům svornost a pravé
blaho. Mnohého ovoce tohoto svatého
roku bylo již částečně dosaženo a pře
jeme si, aby dobrý výsledek byl hoj
nější a trvanlivější. Dobrým ovocem
svatého roku bylo by, aby věřící dle
učení a dle sv. víry živi byli, pamět—
livi jsouce Toho, jenž pravil: Já jsem
cesta, pravda a život. Kdo věří ve
mne, byť by i umřel, živ bude a já
jej vzkřísím v den poslední. Živá víra
roznítí v duši naději, roznítí lásku k
milovanému Spasiteli, jehož Srdce je
plno lásky k nám. Tato víra naše musí
býti živena slovem Božím a nebeským
chlebem, o němž praví Spasitel: Ne
budete-li z toho chleba jisti a z kali
cha píti, nebudete míti života v sobě.
Víra vaše má býti živena častým při
jímáním nejsv. Svátosti, která jest
ustavičnou památkou smrti Krista
Pána. Kdo jí mé tělo a pije mou krev,
bude míti život věčný a já jej vzkří
sím v den poslední. Nikdy nezapomí
nejme, jak draze je vykoupena duše
naše; nikdy nezapomínejme, za jakou
cenu duše naše je vykoupena, ne zla
tem a stříbrem, ale předrahou krví
Beránka nevinného. Nejkrásnějším ovo—
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cem svatého roku bude obnova, ob—
rození života křesťanského. A proto
dle úmyslu a přání sv. Otce Pia XI.
chceme tento měsíc se modliti, obě

tovati a kajícností zadostučiniti, aby
dobré ovoce svatého roku bylo trvalé
po všem světě křesťanském. Kéž utvrdí
v nás Bůh, co v nás způsobil!

Velepíseň nejsvětějšího Srdce.
II. díl.

Jarolím St. Pavlík.
51.píseň.

Quae habitus in hortis, amíci auscultant; fac
me “audire vocem tuam. — Tobě, kteráž pře
býváš v Zahradách, přátelé naslouchají; dej
mně slyšetí hlas tvůj. (Cant. 8, 13.)

Ty, již pojí ke mně lásky svaz,
nech mne slyšeti tvůj krásný hlas,
když se modlíš a když písně zpíváš,
a tak radost v posluchače vlíváš.
Tobě naslouchají andělé,
a je jim tak při tom vesele;
každé tvoje slovo, každý tón
libě zní jak na kapličce zvon.
Ty tak ráda chodíš do zahrady,
růží kde jsou krásných celé řady;
ty víš, to jsou tvojích ctností vnady.
Než to jsou i růžencové růže;
každá lásku k Bohu zvýšit může,
s milým Spasitelem spojit ůže.

52. píseň.
Fuge, dílecte mi, et assimilaxe oapreae hin

nuloque cervorum super m0ntes aromatum.
— Uteč, milý můj, jako srna & kolouch jelení
na, horách vonných. (Cant. 8, 14.)

Pryč jen od světa a od hříchu!
, pojď se mnou, Božský ženichů,

tam, kde necítit už těla tíži;
smrti hodina se ke mně blíží.

Vzhůru, vzhůru k nebes výšinám!
Křídla svojí duše rozpínám.
Vale, marný světe, já jdu tam,
kde mne nezaslepí světa klam.
Když tvá vůle zemřít poručí,
ráda letím ve tvé náručí,
milý Ježíši; vždyť jsem já tvoje.
Konec trápení & konec boje!
Smrti se má duše nepoleká,
nebot věčná radost na mne čeká.

Konec velepísně.

Radosť velkonoční.
Jarolím St. Pavlík.

Jak jednotvárným a nudným byl
by každý rok, kdyby žádných svátků
nestálo v kalendáři. Byl by jeden-den
jako druhý. Jak milé jest, že nám. ka
tolická církev dává příležitost, během
roku sláviti rozmanité svátky. Ony
jsou příjemnou změnou všedního ži
vota; zabraňují, abychom neklesli pod
tíží vezdejších starostí, abychom v
práci neumdleli; pozdvihují nás z pra
chu pozemského a dávají nám pocítiti
už napřed nebeské radosti; ony oza
řují náš život pozemský. Kdoby nás

chtěl připraviti o náboženství, ten by
nám vzal i ty krásné slavnosti, tu
největší radost.

Když už každý svátek je nám zříd—
lem čisté a svaté radosti, tak je to ob
zvláště Hod Boží velkonoční, největší
svátek v roce. Přechod z největšího
smutku do největší radosti zrovna nás
překonává. Chrám Páně oděl se v rou
cho nejslavnější, stříbro a zlato třpytí
se na rouohách kněžských. Jasně a ra
dostně znějí zvony, varhany jásají,
církev neumdlévá ve Zpívání alleluja.
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Sama přírcda se raduje, probouzejíc se
ze zimního Spánku, Skřivánci jásají
a vítají blížící se jaro. Slavnost veliko
ncční je slavností nejradostnější.

Komu platí ta naše radost? Ježíši
milému.My se radujeme nad
jeho zmrtvýchvstáním. Ach, co všecko
nebylo mu trpěti! To se nedá nikterak
popsati. Teď však všecko šťastně pře
stál. Dokonáno jest, zvolal už na kříži.
Ta tam bolest, teď následuje klid,
dokončena práce, teď následuje cd
měna. Radujme se nad vítězstvím,
jehož dobyl Pán Kristus. Když David,
překonav obra Goliáše, vítěz z boje
vracel se domů, přišly mu naprotiv
panny s tamburinami, s plesáním a
zpěvem, takže Saul Davidovi záviděl.
Pán Ježíš přemohl obra daleko moc
nějšího, knížete temností. Jakž bychom
se neměli nad tím radovati? Radujeme
se i nad svým vykoupením. Za času
královny Estery měli býti všeci židé
vyhubeni. Spiknutí to však se nezda
řilo; zlý Aman byl oběšen, židům
život a svoboda vráceny. Veliký jásot
rozlehl se u židů, u5pořádali velikou
slavnost a poslali sobě navzájem po—
krmy z hodů radostných. Celé město,
čteme v knize Ester, plesalo a radovalo
se; židům zdálo se, že vzešlo nové
Světlo, radost a čest a plesání. 1 nám,
křesťanům, vzešlo nové světlo, nový
den, když nás Kristus na kříži vy
koupil a od hříchu, smrti a pekla vy
svobcdil. Kristus, vítěz nad smrtí,
původ světa obnovy, mocnou rukou
mocně zdrtí kruté pekla okovy, Zpí
váme v kancionále. Proto se musíme
radovati a velkou slavnost konati.

S námi se raduje celé nebe a celá
země. Raduji se a n d ěl é. Dosud byli
samojedinými obyvateli nebeskými,
padem zlých andělů mnoho míst se
v nebi uprázdnilo; teď mají býti vy—
plněna, nové zástupy občanů nebes
kých ubírají se do království věčného,
novouspolečnostobdržíblaženíduchové.

Radujíse spravedliví sta
rého zákona. Ach, jak dlouho

bylo jim v předpeklí čekati, jak tou
žili po svém vysvobození a vykoupení,
po jasných výšinách nebeských, po
patření na Boha. Jak často se modlili:
Rosu spusťte, nebesa, s hůry a oblaky
dštěte spravedlivého! Země kéž se
otevře a vypučí Spasitele! A teď je
Spasitel už tu, už zemřel na kříži;
duše jeho sestupuje do předpeklí, aby
zvěs ovala Spravedlivým jejich vy
koušení! O, jaká radost! Jako se vě
zeň raduje, když'je puštěn na svobodu,
tak se oni radovali. Cit-íme s nimi ra
dost tu a pějeme alleluja.

Radují se apoštolové nad
vzkříšením Božského Mistra. Nezkla
mali se V něm. V poslední byla jejich
věrnost, trpělivost, víra a naděje těžké
zkoušce vystavena. Čas zkoušky je u
konce; Spasitel žije opět; měl pravdu,
když jim předpověděl své vzkříšení:
Hle, my vystupujeme do Jerusalema
&tam se všechno vyplní, co psali pro
roci o Synu člověka; nebot bude po
hanům vydán, zle s ním bude naklá
dáno, bude bičován a uplván; potom
jej usmrtí a na třetí den vstane opět.
Tenkrát nechápali těch věcí; teď chá-_
pou všechno, teď věří, že Ježíš musel
zemříti, aby lidstvo vykoupil; teď
jsou pro něho celí rozohnění.

S apoštoly radují se spolu z b o ž n e
ženy. S láskou lnouce k Spasiteli,
plakaly-velmi, když ho viděly v bo
lestech a mukách, měly s ním sou
strast, neopustily ho, ještě pod kří
žem vytrvaly u něho a zůstaly seděti
u jeho hrobu a po sobotě hned tam
zase šly, aby tělo jeho pomazaly. Za
tu věrnost čekala jich odměna; měly
první spatřiti vzkříšeného a zvěsto
vati ostatním radostné poselství o
jeho zmrtvýchvstání. I šly, vypravuje
svatý Matouš, s velikou radostí od
hrobu a běžely, aby to zvěstovaly
jeho učedníkům.

Radostmá i žena Pilátova,
jež se namáhala, aby Ježíše osvobo
dila. „Neměj nic s tím spravedlivým,
neboť jsem k vůli němu ve .snách
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strašně trpěla“ Jistě zaslechla též
zprávu, že onen Spravedlivý, jehož
nemohla smrti ubrániti, vstal z hrobu.

Radujese dálekající lotr; je
teď opravdu v ráji, jakž mu to Ježíš
slíbil. Asistoval mu při krvavé oběti
na kříži; teď mu bude asistovati při
nebeském průvodě, tentokrát v bělo
stkvoucím rouše oslavy. — Raduje se
římský hejtman, jenž byl zvo
lal pod křížem: „Vpravdě tento byl
synem Božím“ Teď má nový důkaz,
že Ježíš je skutečně Synem Božím. _
_Radujese Josef z Arimatie,
jenž ve své vlastní hrobce poslední
útulek popřál muži, jímž všichni opo
vrhovali a za zločince ho považovali.
Milosrdnost jeho došla skvělé od
měny; hrob jeho se proslavil, zahrada
jeho stala se svatyní, k níž putují
křesťané z celého světa.

Nejvíce však se raduje blaho—slavená Panna Maria. Komu
šlo utrpení Ježíšovo více k srdci jak
jí? Zato se měla nejvíce & nejspíše ze
všech nad jeho vzkříšením radovati.
Když patriarchu Jakubovi donesli
Zprávu, že Josef, jeho syn, je na živu,
bylo mu, jak kdyby se byl probudil
z těžkého sna; byl radosti celý pře
konán a zvolal: „Dostačí mně, když
žije jenom syn můj Josef. “Už si ne
chtěl více stěžovati, že ho oloupili
o nejmilejšího syna, nemyslel více na
ty mnohé slzy, jež byl pro něho vy
cedil, byl spokojený, věda, že Josef
ještě žije. Tak asi bylo u srdce Matce
Boží, když uzřela opět syna svého
živého. Když nemocné dítko zase

ozdraví, ach, jakou radost má jeho
matka; jakou radost by' teprv měla,
kdyby jí dítko zemřelé zase oživělo.
'Jak se asi radovala vdova v Sareptě,
když vzbudil Eliáš syna jejího k ži
votu! A žena sunamitska, když sy
načka jejího už zemřelého odevzdal jí
prorok Elizeus opět živého! Kdož je
v stavu vylíčiti radost vdovy naimské
a ženy Jairovy, když Spasitel vzkřísil
dítky jejich k životu. Takovou a ještě
větší radost měla mila Matička Boží
nad shledáním se svým Synem. Proto
pěje církev hned na Bílou sobotu při
vzkříšení: „Regina coeli laetare, alle
luja -- raduj se, nebes královno,
alleluja, neb ten, jehož jsi nosila pod
srdcem, alleluja, vstal opět z mrtvých,
jakž byl předpověděl, Allelujal“

Ježíš je vlastní syn Panny Marie;
kromě něho má ještě přijaté děti; to
jsme my, křesťané. Ach, jak mnohé
z těch dětí onemocní těžce na duši, ba
zemrou zrovna pro nebe, upadnuvše
do hříchu smrtelného. Zdaž-li bychom
neměli jí dáti náhradu za bolesti, jež
vystála, &jí novou radost velkonoční
připraviti, anžto opustíme hříchů hrob
nečistý a zapáchající a vstaneme k no
vému životu milosti? O kéž by tak
všichni učinili v tomto čase veliko
nočním! Co prospějí krásné veliko
noce, když se neslaví spolu vlastním
duchovním zmrtvýchvstáním a živo
tem novým? Kéž se tedy vyplní, oě
prosíme v jedné písni velikonoční:
„Kriste, jenž jsi pro porobu lidstva
složil božskou zář, dej, at povstanouce
z hrobu, věčně zříme tvoji tvář.“



Marie Tesařova:
Vzkříšení .

Vstalť jest Kristusl Všecko jásá,
stromků tiché šumění
všemu světu zvěst tu hlásá,
slaví Pána vzkříšení.

Slavné jitro velkonoční!
Slunko zemi celuje,
duše, nový život počni,
Bůh nás nejvýš miluje.

Hlásaji to Krista rány,
jež mu září na těle,
k záruce jsou lidem dány,
skví se V záři přeskvělé.

Bůh se s láskou na svět dívá,
Krví Syna zrosený,
srdcem víří radost živá,
slaví Boží vzkříšení.

Vstalť- jest Kristus! Není smrti
5 Ním-li budem spojeni — —
pouta hříchů Ježíš drtí,
chystá duším vzkříšení.

Homilie na Bílou neděli.
Jarolím St.

0 dvou událostech vypravuje evan
gelium Bílé neděle; jedna se sběhla
v neděli velkonoční, druhá osm dní
nato, tedy na Bílou neděli, jak my ji
teď nazýváme. Jedná se o dvojí zje
vení Božského Spasitele; při prvním
chyběl apoštol Tomáš, při druhém byl
přítomen.

Ze strachu před židy zavřeli se svatí
apoštolové. Vzkříšený Vykupitel vešel
k nim zavřenými dveřmi. Před Pánem
Bohem nemůže se nikdo uzavříti;
Mnohý člověk zamyká dveře, chtějo
něco zlého učiniti; hledá tmavý kout,
čeká na tmavou ncc. Ale noc je před
Bohem tak jasnou jako den a žádná
závora nemůže mu přístup zabrániti;
všude je svědkem našich skutků. Ne
hřeš tedy, když jsi sám. Neboj se však
svou víru, své náboženské přesvědčení
veřejně ukázati. Mnohý křesťan je
jenom doma při zavřených dveřích
křesťanem;
pozoru, aby se neukázal nábežným,
venku vyjc s vlky a dělá se, jak by
mu bylo náboženství jen věcí privátní
či soukromeu. Kdo mne vyzná před
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venku se však má na"

Pavlík.
lidmi, toho i já vyznám před Otcem
svým, jenž je v nebesíoh; kdo se však
za mne bude styděti, za toho bude se
i Syn člověka styděti.

Spasitel pozdravil apoštoly slovy:
Pokoj vám! On nám přinesl pokoj,
en nás smířil s Otcem nebeským. Pra
vý pokoj duše lze nalézti jen u Spa
sitele; dosáhneme ho však jen tenkrát,
když se smíříme s Bohem ve svátosti
pokání a odpuštění hříchů obdržíme.
Bez zpovědi není pokoje. Proto dýchá
Ježíš na apoštoly a uděluje jim moc
hříchy odpouštěti, an praví: Přijměte
Ducha svatého; kterým odpustíte
hříchy, cdpouštějí se jim (totiž i v ne
bi.) Mír velikonočnínajdou jen ti, kte
ří vykonají zpověď velikonoční; pakli
ji zanedbají, nejsou jistě spokojeni &
štawstni, třebas by se i vrhli do víru
pozemských rozkoší a svědomí uspali.
Pakli se teď neprobudí, probudí se
plni hrůzy na onom světě jako lidé,
když troubí na oheň, na místě, kde
není žádného pokoje, ale věčný ne
pořádek. Každý necht zjedná si pokoj
duše, pokud je ještě čas.



Tomáš nechtěl apoštolům uvěřiti,
když mu vypravovali, že se jim Ježíš
ukázal, že tedy vstal z mrtvých; proto
mu říkáme: nevěřící Tomáš. Slabá jeho
víra byla ovšem chybou, ale druzí
apoštolé též nebyli bez chyby. Nikdo
není naráz svatým, ale po troše.
Tomáš měl na sobě i dobré vlastnosti.
Celou duší byl oddán Kristu Pánu,
miloval jej z celého srdce, byl ochoten
u něho _vytrvati, s ním zemříti; neboť
čteme o něm, že pravil k ostatním
apoštolům, když Ježíš dal najevo, že
chce jíti do Judey, aby Lazara vzbudil
k životu: Jděme tedy a umřeme s ním!
Když byl Ježíš zajat, odsouzen &
ukřižován, byl Tomáš celý bez sebe;
netrpělo ho to doma, chodil sem tam
a naříkal o milovaného Mistra. Bolest
jeho byla spolupříčinou, že nechtěl
lehko druhým uvěřiti, když mu vy
pravovali, že viděli Ježíše. Jeho malo
věrnost je tedy z části omluvitelná.

On však chybu svou zase napravil;
neboť když jej Spasitel při druhém
zjevení vyzval, vložiti prsty do jeho
ran, nestál na tom, už i tak věřil, že
je to skutečně Ježíš, ba on i vyznal
víru v Božství Ježíšovo Způsobem
každou pochybnost vylučujícím. Padl
před ním na kolena a zvolal: Pán můj
a Bůh můj! _—Možná, že jsme i my
pochybovačností zhřešili, důvěru v Bo
ha pozbyli, zrovna zázrak očekávajíce
od něho. Napravme to, anžto víru
v něj opět vzbudíme, k čemuž na
Bílou neděli _—výroční to den prvního
přijímání -—máme pěknou příležitost.

Tomáš napravil svoji chybu i 'svou
horlivou apoštolskou činnosti. V těs
ném prostoru jídelny jerusalemské dal
najevo svou nevěru; a v širém světě
hlaholila potom posauna jeho víry,
když po seslání Ducha svatého vyšel,
aby hlásal evangelium Peršanům, Mé
ďanům, Hyvkánům, Baktrům a na
posledy Indům a posléze je svojí krví
Zpečetil. Tak můžeme i my svoje pře
stupky následující horlivostí napra

viti. Všecko se dá ještě dohoniti, co
jsme dříve promeškali.

Nevěra Tomášova více nám. pro
spěla jak víra zbožných žen; neboť ta
okolnost, že nechtěl tak lehko uvěřiti,
tím více nás utvrzuje ve víře. Aspoň
nemůžeme apoštoly obviňovati z leh
kověrnosti; jejich svědectví pro
zmrtvýchvstání Páně tím spíše padne
na váhu. Dnes je hodně takových,
kteří nechtějí věřiti, co katolická cír
kev k věření předkládá. Tomáš uvěřil,
když měl důkazy pro pravdu zmrtvých—
vstání v ruce. Katolická církev též
podává takové důkazy; též nechce víru
slepou po nás, ale rozumnou Vyšetřo
váním a zkoumáním přišli již mnozí
z jinověrců k poznání pravdy kato
lické církve. Mnozí však nedělají ani
pokusu k přezkoumání, oni jen na
dávají.

Jiný pochybuje opět, zdali je všecko
pravda, co katolická církev učí. Ta
kový nechť se sebe etáže: Kdo věří
katolické církvi? Jsou to snad jen
děti a zbožné ženy? Zdaliž to nejsou
i muzi, a sice nejenom neučení, ačkoliv
i tito mají zdravý rOZuma nejsou na
hlavu padlí, ale 1vzdělaní, kteří studo
vali? Nezasluhují naší důvěry? Právě
nejučenější mužové byli věřícími. Ne
chci mluviti o slavných teologech, jako
na příklad byl Augustin, Ambrož,
Jarolím, Jan. Zlatoůstý, Albert a mnozí
jiní, jež ctíme jako učitele církevní;
podotýkám výslovně, že i učení mu
žové ze stavu světského byli věřícími,
jako na příklad Nevton, Kepler, Velta,
Ampér, Linné, Pasteuramnozí jiní;
a třebas někteří z nich nepatřili ke
katolické církvi, tak byli přece ve své
víře věřícími.

Pozoruhodný jest výrok Spasitelův
ke konci evangelia bílonedělního: Pro

-tože jsi mne uviděl, Tomáši, uvěřil jsi,
blahoslavení,- kteří neviděli, a přece
uvěřili! My se můžeme počítati k těm
blahoslaveným, nebot my nevidíme
Spasitele ve velebné Svátosti, ale přece
věříme, že je tu; za tu víru. obdržíme
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Musíme věřiti i na mnohé
kterých nevidíme, protože

jsou zde; Nevidíme elektrické síly
v drátě, nevidíme svých myšlenek,
.a přece nikdo nebude jich popírati.

Konečně máme v tomto evangeliu
i důkaz pro to, že nejenom Písmo svaté,
jak míní protestanté, nýbrž i ústní
podání je pramenem viry. Neni všecko
napsáno, co musíme věřiti nebo konati;
svatý Jan podotýká: Ježíš konal sice

odměnu.
jiné věci,

Společenské království nejsv. Srdce Ježí

i mnohá jiná znamení (zázraky) před
očima svých učedníků, jež nejsou na
psána v knize této. Apoštolové a
evangelisté neměli tedy úmyslu celé
křestanské učení napsati. Pán Ježíš
neporučil apoštolům, aby psali, ale
aby učili. Co však je napsáno, má nás
ve víře utvrditi, že Ježíš Kristus je
Synem Božím; skrze víru v něho
budeme míti život ve jménu jeho,
totiž věčný život v nebi.

ŠOVH.
P. Jindřich Ramiěre T. J.

I. Královská důstojnost Ježíše Krista.
1. Ježíš Kristus jest Král.

Ježíš Kristus jest Král.
Tvrdice to, nezapomínáme bývalé

sporné otázky, zda Ježíš Kristus,
pokud na zemi dlel, měl nad všemi
požemskými říšemi i časné svmhované
panství. Někteří učitelé obávali se
připisovat Spasiteli tuto svrchovanost,
by nezatemnili lesk oné božské chu
doby, jíž přišel nám dát tak dokonalý
vzor.

Ale obava ta zdá se bezpodstatnou;
neboť jak možno, by svaté člověčen
ství Kristovo, povznesené od první
chvíle své jsoucnosti k důstojnosti
božské, postrádalo svrchovaného pan
ství nade vším tvorstvem? Leč o to
nám tu neběží. My chceme zírati na
Ježíše Krista tak, jak nyní jest, a ne
jakým byl za svého krátkého pozem
ského života. Hledíme naň ne v pro
pasti ponížení, ale ve skvělosti slávy.
On chudobu, s níž na zemi se za
snoubil, a která, podle půvabného vý
razu Chudáčka z Assisi, provázela Ho
až na kříž, by v jejím náručí mohl
umírat, t'u nemohl vzíti s sebou do
nebe. Tam ujal se veškeré slávy a
všech pokladů nebeského Otce, moci
Jeho podrobeno jest vše na nebi i na
zemi.

Ostatně zmíněni učitelé nepomýšleli
nikdy _upírati Spasiteli, byt' i jen na
dobu Jeho smrtelného života, onu
svrchovanost, které se tu pro Něho
dovoláváme. Neboť“chceme-li ukázat
nepopiratelnou pravdivost své thése,
k tomu postačí, by byl v držení svrcho
vanosti duchovní, již ovšem žádný
kiest'an nechtěl by Mu nikdy upírat.

Důkazy, o něž tuto svrchovanost
opíráme, dovozuji zároveň i Jeho
svrchovanost časnou, i skýtají tak
naší položce dvojí jistotu. Ale tento
nadbytek evidence není nezbytný.
Duchovní svrchovanost Ježíše Krista
úplně postačí. A skutečne není-li po—
chyby, že Ježíš Kristus měl naprostou
autoritu nad králi a národy země,
jest rovněž neméně jisto, že nikdy
nechtěl užíti této autority v řádu čistě
přirozeném. Všecky příkazy, jež nám
dal, všeckyinstituce, jež stvořil, vzta
hují se na statky věčné, jedině hodné
naši vážnosti. Zbývá jen otázka, zda
ty příkazy a instituce týkají se pouze
jednotlivců v jich soukromém jednání,
aneb zdai společnosti ve své hromadné

sobit; nuže, naše terení vztahuje se
Zvláště na tento druhý bod, poněvadž
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jediný shoduje se s elementárními zá
sadami křesťanského života.

I.

Víra zavazuje nás uznávat-i v Ježíši
Kristu dvojí přirozenost v jediné oso
bě. Jest člověkem nám pcdobným, ale
zároveň jest i Bůh; a člověka Bůh mají
jedinou a touž podstatu a tedy i totéž
božství. Ježíš Kristus člověk jest Bůh,
a Ježíš Kristus Bůh jest člověk. V něm
božství přivlastnilo si vlastnosti a sla
bosti lidské, ale udělilo zároveň této
lidské přirozenosti svá práva a své vý
sady. To popírati znamenalo by popí
rati víru křesťanskou a zabřednouti ve
zjevný blud.

A nyní otáže-li se kdo: „Ale zda
není panství nad veškerenstvem, na
prostá svrchovanost nade vším tvor
stvem nezbytnou vlastností božskouP“
Patrně ano; je-li jen jediný Bůhatento
Bůh jest tvůrcem veškerenstva, pak
musí býti i jeho naprostým svrchova
ným pánem. Tedy vtělil-li se a udělil-li
všecky své vlastnosti a všecka svá
práva přirozenosti lidské, s kterou se
spojil, musil nezbytně uděliti jí i svoji
svrchovanost.

Tu není střední cesty: buď musíme
pepříti božství Ježíše Krista anebo
uznat, že i jako člověk jest králem
všeho, co žije, králem jak společností
občanských, tak i rodin a jednotlivců.
Pouze jemu přísluší určit, v jakých
mezích chce užíti této své autority;
ale samu autoritu omezovat nemůže,
nemá-li se zřeknout svého božství.

Této výsady rovněž nemůže se zříci,
nechce přetrhati vazby nás s ním spo
jující. Syn Boží stav se člověkem, stal
se nezbytně i hlavou lidstva. Na lid
skou přirozenost, již povznesl k důs
tojnosti božské, nabyl zvláštního tím
práva; spojilť se s ní mnohem ůže než
s ostatními tvory.

Společný střed tvorstva, skvoucí
článek pojící dílo Všemohoucího s jeho
božským Původcem, cíl všech záměrů
a prací Prozřetelnosti Boží, jest ve
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smyslu mnohem pravdivějším a prá
vem mnohem světějším hlavou lidstva,
nejvyšším cílem záměrů Božích nad
lidstvem, měřítkem našeho pokroku
a svorníkem našich určení. Není-li tím,
není ničím. Neboť domnívati se, že
vtělený Bůh jest v lidstvu pouhým
případkem, znamenalo by zachovati
si z víry křesťanské vše, čeho třeba,
aby božské Moudrosti připisovali čirý
nesmysl.

Ale je-li Ježíš Kristus tím, co jsme
řekli, jak možno připustiti, že společ
nosti občanské mají právo se mu od
cizit? Nemá snad působnost těchto spo
lečností rozhodného vlivu na osudy
lidstva? A kdyby Ježíš Kristus byl
pro ně nickou, jak mohl by býti lid
stvu vším? Proto nemožno, by s věrou
křesťanskou shodovalo se t. zv. ze
světštění Společností občanských, ne
máme-li na každém kroku naraziti na
nesmysl.

To pochopíme ještě lépe, kdy roz
vážíme, jaké poslání dal Bůh svému
Synu, když poslal ho na svět. Není-lí
králem společností, nemožno, by do
konale splnil svoji úlohu.

Proč přišel na zem? Jeho jméno to
hlásá. Nazývá se Ježíš; a jméno to je
mu dáno, aby spasil lid svůj (t. j. celé
lidstvo) od hříchu a jeho následků.

Proto nemožno, nemá-li se zprone-
věřit svému jménu a poslání, by od
řekl se potřebné moci k vyvrácení
panství hříchu a k založení království
zákona Božího. Tážeme se: zda ne-
může směr občanských společností v té.
příčině mnoho vykonat anebo účinně
překážet? A nevšímají-li si ty společ
nosti zákona Božího, zda jednotlivé
vůli dcstane se dosti pomoci k věrnému:
jeho plnění? Nemohou snad nepravosti
libovolně po něm šlapat? A veřejná.
lhostejnost, společenské výsady udě—
lené právě tak duchu vzpoury, jak
věrné oddanosti, zda neskýtají jim
velké moci a smělosti, věrnost ochro—
movat a jí překážet? O tom nemůže.
býti pcchyby.



HDL JFJI |

\—

aš?

Nová světice Bernardeta Soubirousová.

Před 76 lety zjevila se Panna Marie v jeskyni
messabielské v Lurdech Mleté pasa-čce Bemardebě
Soubirousové. Těchto zjevení bylo v době od 11.

února, do 16. července 1858 celkem 18.

(Prohlášena. za svatou dne 8. prosince 1933).
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Tedy vymykati civilní společnosti
duchovní autoritě Bohočlověka, zna
menalo by autoritu tu omezovat a se
domnívat, že tvorům dovoleno s nej
vyšší mocí, jež vložena do jich rukou
vystupovat nejdražšímu dílu Srdce
Božího.

Nebylo potřebí, by Všemohoucí v té
příčiněprojevil svou vůli. Stačilo poslat
na svět _Syna,by všichni lidé a všecky
společnosti podrobili se jeho nejvyšší
autoritě. Od chvíle, kdy nepopiratelně
znaky zjevují v něm Boha, musí nej
_prostší zdravý rozum uznati v něm
svrchovaného Krále. Víra nemůže sta
noviti žádný princip, z něhož by logika
nevyvodila důsledku. A souvislost mezi
důsledkem a principem jest tak zjevná,
že není k tomu ani světla víry zapo
třebí. Evidenci této neodolá ani mos
lemín, ani pohan. Tento ovšem ne
uznává jediného Boha, a onen nepři
pouští, že Bůh má revného sobě Syna,
ale první i druhý musil by uZnati
obé, kdyby pravdivost obou dogmat
“byla dokázána, poněvadž 'Společénské
království Bohočlověka jest nezbyt
ným jich důsledkem.

11.

A Bůh tak si cení slávy svého Syna,
že nechtěl pouze položiti základy této
svrchované moci nad společnostmi lid
skými. Zalíbilo se mu, jistým způso
bem vlastní rukou vzdělat-i tu bu
dovu a zjeviti její skvělost a kráSu
vlastními ústy. _

Dřív než poslal milovaného Syna na
svět, oznámil lidem, po jakém zna
meni ho poznají. Nuže, mezi všemi
rysy, jimiž načrtnut obraz Mesiášův,
mezi všemi výsadami, jež jsou mu přia
psány, bez odporu nejvýznačnější
jest jeho společenské království.

Naslouchejme, jak ústy žalmisty
Páně líčí Bohočlověk svoje poslání:
„Hospodin pravil ke mně: Syn můj jsi
Ty, já dnes „zplodil jsem Tebe. Požádej
ode mne a dám Ti národy v Tve' dědic
tví, a v Tvé vladařství končiny země.
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Budeš je spravovati prutem železným a
rozbiješ je jak nádobu hrnčířskou“

Jak vidíme, Bůh poddává n a r o d y
moci Synově; by však nebylo pochyb
nosti o rozsahu tohoto datu, žalmista
sám vyvozuje závěr. Obrací se k těm,
kteří jistým způsobem zosobňují hro
madnou existenci společnosti i praví
jim: „A nyní, králové, srozumějte: Po
drobte se, kdo soudíte zemi.“ (Ž. II.)

V jiném žalmu líčí David dobrodiní
a moc tohoto Krále. Ukazuje, jakým
mírem daří svůj lid, jak jest Spravedliv
ke všem, jak milostiy zvláště k chu
dým a zarmouceným. Kdo nepoznává
tu Krále—Spasitele? Kdo ,'iný než on
kraluje trvale jak slunce? lí kralovstvi
zasahuje všecka pokolení? (Ž. LXXI.
5.) Nuže, tento Král tak velký, tak
laskavý, tak pokorný a mocný bude
panovati od moře až k moři a od řeky
až do končin. země. A_ budou se mu
klanět všichni národové, všichni ná
rodové budou mu sloužit.“ (Ž. LXXí.
8, 11

Leč ne pouze Davidovi zjevil Bůh
budoucí království vtěleného Syna.
Není ani jediného proroka v Israeli,
jenž by nebyl povolán zírati naň a hlá
sati Jeho slávu. Isaiáš ukazuje naň
jako na horu, jež převyšuje všecky pa
horky (t. j. všecka pozemská knížectví).
A všichni národové spěchají k němu
řkouce: „Pojďme a vystupme na horu
Páně, do domu Boha Jakubova. Naučí
nás svým cestám a my kráčeti budeme
po jeho stezkách, neboť zákon vyjde ze
Sionu a slovo Hospodinova z Jerusa
lema. On bude soudit národy, a lid,\
uchvácen jeho slovem, zamění meče
v pluhy a kopí v srpy. I přestanou mír-'
rodově válčit proti sobě.“ (Is. ])

Jaké je to proroctví! Království
Spasitelovo vylíčeno všestranně: Jest
to království pozemské; neboť prostírá
se na zemi a vévodí všem velkostem
pozemským; ješt to království spole
čenské, nebot zasahuje všecky národy
a dává jim své zákony; jest to
království duchovní, neboť orgánem



jeho jest slovo Boží; království to
skýtá společnos m pozemským nej
vzácnější podmínky blahobytu, míru,
a jednoty.

Syn Amosův opominul jen jediné:
nemluví o nekonečném trvání této říše,
„jež započata v čase, má dovršiti se
na věčnosti. Ale závěrečný ten rys
najdeme u Daniele v onom skvělém
vidění, kde obrazem čtyř živočichů
líčí čtyři světové říše, jež předcházeti
budou království Syna Božího. Když
“pád posledního a nejhroZnějšího z nich,
'symbolujícího říši římskou, dodává:
„,I spatřil jsem na oblacích Syna člo
věka; předstoupil před Věčne'ho. jenž
'dal mu moc, čest a království. Všichni
národové, všechna pokolení a všichni
jazykové budou ho poslouchat. ] sdíleti
bude se svatým lidem Hospodinovým
království a moc. 1 nebude pod nebem

.říšc, jejíž velkost by mu nenáležela.
Vláda jeho jest vládou věčnou; a všichni
králové budou mu sloužit a ho poslou
-chat.“ (Dan.. VII. 13.)

III.
Co proroci ukazovali jako ukryté

v pokladech božské moudrosti, to
Ježíš Kristus zjevuje uskutečněné ve
--svéosobě. On tak pokorný a nepřítel
vší okázalosti, on, jenž činí zázraky,
by unikl lidu, jenž chce ho králem pro
hlásiti, ' hle, jaké svědectví vydává
pravdě této své důstojnosti královské,
__jejížslávu však odmítá: „_Dána jest
.mi všeliká moc na. nebi i na zemi!
(Mat. XXVIII. í8.)

Všimněme si posledního slova: „Vše
liká moc na zemi“.Pokus se, kdo chceš,
uvésti ve shodu svědectví tak jasné a
naprosté s nedostatkem moci nad spo
lečnostmi pozemskými. A jinde praví
Spasitel bez jakékoli výhrady a vý
jimky: „Všecko jest mi dáno od Otce
mého. “ A ve chvíli, kdy sklání se
k nohám apoštolů ke službě nejpokor

nější, dí: „Nazýváte mne Mistrem a
Pánem a dobře pravíte; jsemt' zajisté.“

Není tedy Ježíš Kristus nejvyšším
Knězem Nového zákona, ale jest i
Králem králů. Kdyby neměl jiné moci
královské než pouze duchovní, jež
v jedno Splývá s kněžstvím, nebyl by
všemohoucí. Kdyby nepanoval po li
bosti, leč jedině duchům blaženým,
postrádal by veškeré moci na nebi i na
zemi. Jest tedy skutečným králem, krá—
lem duchovním i pozemským, králem
duší a těl, králem národů i jednotlivců.
Jiní králové mají vládu jen od něho;
panují, pokud on chce, a jsou přísněji
vázáni říditi se jeho zákony než jich
vlastní ministrové.

Proto uznati Ježíše Krista za svého
svrchovaného Pána, říditi se ve všech
stycích jak občanských, tak i politic
kých zásadami sv. evangelia, utíkati
se k němu ve vsech potřebách, děko
vati mu za úspěch, zadostčiniti za
urážky, páchané veřejně proti jeho
božské velebě, podporovati rozvoj jeho
království na zemi — také jsou od
chvíle vtělení povinnosti panovníků
a národů.

* * *

„Ježíši Kriste, uznávám Tě za Krále
světa. Všechno, co bylo stvořeno, pro
Tebe je stvořeno. Jednej tedy se mnou
podle svého práva!

Obnovuji svůj křestní slib a odříkám
se zlého ducha i vší pýchy jeho i všech
skutků jeho. Slibuji, že budu žíti jako
řádný křesťan. Zvláště se zavazuji, že
vynaložím vše, aby zvítězilo právo
Boží a Tvé sv. Církve.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti
své nepatrné skutky, aby všechna srdce
uznala Tvé svaté království a Tvůj
pokoj aby zavládl na celém světě.
Amen.“ (Plnomccné odpustky jednou
denně. Pius XI. 21.-.II 1923.)
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K soaiořečeni blahosl. Bernardetky.

Dne 6. prosince konala se v Římě
první schůze t. zv. anti raeparatoria
s hledem ke kanonisaci b . Bernardet
ky. Po ní byla praeparatoria a koneč
ně generální, jež byla konána u pří
tomnc sti sv. Otce; po vyslechnutí
náhledů všech členů sv. Kongregace
ritů Jeho Svatost prohlásil Svou nej
vyšší autoritou pravdivost zázraků a
určil kanonisaci.

Snad nejednomu ze čtenářů je ná
padno, proč svatořečení Bernardetky
postupovalo volněji než u sv. Terezie
z Lisieux? Nevyrovná se miláček Mat
ky Beží mladé svaté karmelitce?

Tu těžko soudit. Sám autor „Ná
sledování“ varuje nás před sporem
o slávu a zásluhy světců.

Pravá cdpovčď bude dojista ta, že
Bůh jen proto urychlil svatořečem sv.
Terezie, by záhy rozšířilo se po světě
její učení o „cestičce lásky“. Za tím
účelem dovolil, by učinila tolik zá
zraků, že právem se považuje za jednu
z největších divotvůrkyň svaté Církve.

Poslání blah. Bernardetty —- pro
buzení pobožnosti k nejSvět. Panně —
počalo již dlouho před její svatou
smrtí, a proto její oslava nebyla
potřebnou k šíření pobožnosti k Matce
Boží;

Tím však nepozbývá svého kouzla
tichá pastýřka Bartreská, pozdější ses
tra Marie Bernarda. Dodejme však,
že co ztrácí s jedné strany, získává
s druhé. Její tělo zůstalo neporušené,
jak podnes viděti možno v kapli sv.
Gildarda v Neversu. Tu znovu a znovu
můžeme se zahleděti V tu l-íbeznou
tvář, na níž odráží se edblesk Nepo
skvrněné Panny.
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J
Zákon proti rouhání.

V Nizozemí vyhlášen zákon, zapo
vídajicí rouhání. Zákon trestá vězením
jednoročním neb pokutou aSpoň 100
florinů nejen všecky, kdo veřejně
slovy neb ilustracemi urážejí nábožen
ský cit, ale i ty, kdo veřejně na vidi
telných místech píší slova a věty neb
kreslí obrazy, jež svým rouháním raní
náboženský cit veřejnosti.

Zákon ten je ovocem Spontánní
reakce proti bezbožnému tisku komu
nistů. Jich deník Tribuna uveřejnil—
minulého roku řadu drzých článků
proti Bohu, náboženství & Církvi. To
pobouřilo veřejnost nejen katolickou,
ale i protestantskou a katolický tisk
zahájil otevřený boj, vyzývaje při—
slušneu vrchnost, aby takovému řádě—
ní učinila přítrž.

Prvním výsledkem tohoto boje bylo—
zmizení komunistického listu, jemuž
souhlasně uzavřeny všecky knihovny,
čítárny i kiosky. Ale na tom nebylo
dosti. Katoličtí poslanci druhé sně
movny podali návrh zákona proti
rouhání; zákon přijat všemi stranami.
kromě socialistů &ovšem i komunistů.

Dojemný příběh kněžského povoláni.
Nedávno v alpské vísce italské Tor—

cegno mladý kněz, tamní rodák, Don.
Almire Faocenda slavil první mši sv.
u přítomnosti všech obyvatel vesnice.
i okolí.

Původ tohoto povolání kněžského
jest velmi dojemný. V listopadu 1915
obklopena vesnička nepřátelskými zá
kopy a přední osobnosti odvedeny do
zajetí. K ůtěše vesničanů zůstal pouze
kaplan, který však též záhy odveden.

.Tuše' svůj osud, učinil důstojný kněz
opatření, aby v případě náhlého jeho
uvěznění uchráněny byly svaté Hestia—



ve svatostánku před zneuctěním. Vy
bral si nevinného a bystrého sedmi
letého hošíka, kterého vycvičil, jak
rozdati má věřícím pozůstalé svaté.
Hostie. Malý Almire splnil tuto úlohu
ke spokojenosti všech. Od oné chvíle
datuje se jeho povolání.

Katolická universita () Miláně.

Dne 8. prosince 11přítomnosti ital
ského následníka trůnu a ministra
osvěty otevřeno v Miláně nové sídlo
katolické university nejsv. Srdce. Zdví
há se nedaleko bývalého kláštera sv.
Ambrože. Universita nejsvětějšího Srd
ce čítá v různých fakultách a vyšších
školách 1426 studujících. Založena by
la před 11 lety a otevřena téměř v téže
době, kdy kardinál Ratti, arcibiskup
milánský, povolán na stolec sv. Petra.

V sakristii.

Jistý kněz vypravuje: „Právě jsem
skončil zpívanou mši svatou v jistém
kostele, jehož farnost dala svaté Církvi
již dvacet kněží. Jeden z nich jest
osmnáctým knězem svého rodu. Mla
dá vdova přicházíke mě do sakristie.
Přivádí hocha.

„Důstojnosti,“ praví mi, „hle, to
můj synek. Je mu 12 let. Račte ho
přijati do svého malého semináře;
slyšela jsem, že děti jsou tam výborně
vychovány.“

„Ale tento jest dojista váš nejstarší?“
,Ano, nejstarší z pěti dětí.“
,.A vy jste vdovaP“
„.“Ano
„A nebudete ho jednou potřeboval ?“
„Mé dítě náleží především Bohu.“
„Nuže dobře. Přijmu horpříští rok.“
„Ach, lépe hned. Chodí do světské

školy; bojím se, že průběhem roku
odvrátí se od jeho povolání.“

„A učí se dobře?“
V té chvíli přichází pan kaplan.
„Důstojnosti, Odpusťte, ale řekněte

mi, co soudíte o tom hochu?“
„Tot můj žák, výborný, velmi na

- daný.“
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„Tedy ho přijímám. Syn chudé
vdovy stane se knězem lásky.“

Dům dobrého tisku.

V Paříži oslavoval „Dům dobrého
tisku“ sté výročí narozenin svého
zakladatele P. Vincence Bailly, assump
tionisty, a 501eté výročí založení vý
tečného deníku „Křížeíí, jehož heslem
jest: „Přijď království 'l'vél“

Na třicet biskupů sešlo se k děkovné
mši svaté v basilice nejsv. Srdce na
Montmartru 1. prosince 1932, kterou
sloužil generál Otců assumptionistů P.
Guénard u přítomnosti papežského
nuncia a kardinála Verdiera. Nesčíslné
množství zbožně se modlící plnilo roz
lehlé prostory památné basiliky. Zvuk
varhan a stříbrných trubek zvyšoval
slavnostní dojem, jakým působil po
hled na velebný věnec biskupů, jenž
v kněžišti obklopoval zářící Hostii.

V slavnostní promluvě začal kardi
nál Verdier heslem „Kříže“: Adveniat
regnum tuum! Toť heslo velikého díla,
které dnes oslavujeme. Toto přání
nebeského Otce bylo a bude vždy
heslem a modlitbou všech, kdo milují
Otce a Syna. Jen proto jsme na světě,
bychom Boha milovali a Jemu sloužili;
mámet uskutečniti na zemi království
Boží. Panny, Bohu zasvěcené, misioná
ři, pokomí faráři našeho venkova
i nejvyššíPastýři volají k Bohu denně
svými činy a modlitbou: „Přijď krá
lovství Tvél“

Ale v díle Božím jsou dělníci zvláště
vybraní. Dostavili se k práci v hodině
těžké a začali požehnaněji & plodněji
pracovat. K nim náležejí ti, jichž pa
mátku slavíme.

Bylo to po osudné válce r. 1870.
Celou zem zastíral závoj pokoření a
smutku, byla vypleněna a zpustošena.
Hroznější však pohled naskýtal se
zraku mnicha -—apoštola: vzrůstající
materialismus šířil a budil v širokých
vrstvách lidových náboženskou lho
stejnost. I sešli se řeholníci assumptio
nisté, by Společně osnovali výbojný



plán válečný: chtěli zameziti postupy
satanovy a dopomoci k vítězství Boží
mu království._

Z těchto klášterních schůzí zrodilo
se dílo, jež dnes slavíme. Dosud nebylo
jednoty mezi katolíky; odtud tolik
slabosti, rozdrobenosti a sklíčenosti.
I nastala potřeba jednotou uvědomit
si svou sílu, dobyvatelsky vytáhnout
na bojiště, otevřeně vrhnout se na
nepřítele, demaskovat zednářství a
nebezpečné idee revoluční zastoupiti
učením sv. evangelia.

Bylo potřebí povolati k životu dílo,
jež by ukázalo, že zbožnost, dcera
náboženství, má zaslíbení života čas
ného i budoucího. Prvním krokem byla
obnova křesťanské "výchovy, druhým
válka proti lidským ohledům. Svět
usiloval dosud zatlačit náboženství do
sakristie ——proto rozhodnuto hrdě na
Božím výsluní rozvinouti svůj katolic
ký prapor. Pořádány slavné veřejné
pouti a sjezdy a konečně došlo k zalo
žení „Dcmu dobrého tisku“. Pokolení,
jež dosud hltalo nezdravou a zkaženou
četbu, podána četba zdravá, živá a
sytá. Nejprve nastoupil „Poutník '
svou cestu, později časopis „Kříž“ a
konečně deník „Kříž“, jímž zahájena
nová epocha. Od té doby katolická
Akce měla svůj orgán, jímž každo
denně i nejodlehlejší dědiny mohly se
ůčastniti života církevního & cítiti se
dítkami Církve katolické.

A přece s jakými nesmírnými obtíže
mi bylo „Kříži“ zápasit! Ale nikdy
neustoupil od zájmů sobě svěřených.
Zrak jeho hleděl neodvratně na řím
ského Kormidelníka & vždy hrdě zve
dal prapor Církve. Proto svatá Církev
ústy nejvyššího Pastýše oslavila to
velké dílo & žehná mu, svolávajíc po
žehnání Boží na život, práci i „Dům
dobrého tisku“.

D 0 d a t e k : Ke čtenářům „Kříže“
náležela i sv. Terezie z Lisieux, rozsé
vačka růží. Byla ještě maličká, když.
dočetla se v „Kříž' o vrahu Pranzini,
jenž byv odsouzen na smrt, nechtěl
o knězi ani slyšet. Žalem sevřelo se:
srdce malé Terezie. I začala se vroucně
modlit za jeho obrácení a vykonala
za něho několik malých obětí, které jí
stály nemalé přemáhání. Prosila pak
Pána Ježíše, by dal jí znamení, od
pustili vrahovi. Nazítří dočetla se
v „Kříži“, že Pranzini, jenž dosud'
tvrdošíjně odpíral milosti Boží, vy—
stupuje na popraviště, náhle obrátil se
ke knězi, požádal ho 0 krucifix, jejž.
dojat políbil. To bylo ono znamení„
jež jí Bůh dal, že Pranzini se obrátit
a došel odpuštění.

Podle poslední, statistiky čítá Berlín.
3 miliony protestantů s 240 modliteb
nami. Katolíci v počtu 400.000 mají
72 farnosti s 223 kněžími. Židů 'jest.
172.000 se 41 synagogou.

Pozoruhodné jest, že všichni kato—
líci ůčastní se činného života katolic—
kého.

Veledůležitá zpráva.
Rok 1933, označující 19 věků od

smrti a vzkříšení „Pána našeho Ježíše
Krista, byl, jak svátý Otec oznámil
rozhlasem, svatým rokem jubilejním,
milostivým létem. Rok ten, jenž přine
se nesmírné poklady modliteb a du
chovního bohatství, byl zahájen dne
2. dubna 1933 nedělí smrtelnou &—

skonči se dne 2. dubna 1934 v pondělí
veliko noční.
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ZASLÁNO.

Dnešní doba se vyznačuje vystup
ňovanou péčí o výchovu dětí. Čím kri
tiětější přítomnost prožíváme, tím více
těšíme se blahou nadějí, že mladé po
kolení bude nositelem lepší budouc
nosti. Bohužel skutečnost ukazuje, že
dorůstající mládež nesplňuje, co jsme
od ní očekávali. Chyba je u kořene:
dnešní výchova dětí všímá si téměř
výlučně kultury těla, zatím co život
duše je opomíjen. A přece budoucnost
lepších dní záleží v první řadě na vý
chově duše dětské.

Dokavad náboženský motiv ——a
zvláště motiv eucharistický — nestane
se základem a středem rodinné vý
chovy, marně'budeme očekávati zlep
šení mravních i sociálních poměrů.

Půvabný obrázek výchovy dítětelíčíknihaJežíškovosluníčko.
Je to životopis francouzského dítka,

malé, šestileté Lucictty; životopis pro
zářený nejen smavou radostí vese
lého dítěte, nýbrž i hřejivou láskou &
příkladnou moudrostí matky ——vy
chovatelky. A proto bude kniha stejně
milá jak dětem, tak i matkám.

Dr. Čeněk Tomíško použil k čes
kému vydání jako pramene francouz
ského díla P. Viktora Marmoiton S.
J.: „Lucette“, které letošního roku
dosáhlo již 39.000 rozebraných exem
plářů. V Italii, ba i v Japonsku mají
již několikáté vydání. Doufáme, že
„Ježíškovo sluníčko“ i u nás co nej
více se rozšíří, aby započalo blaho
dárný apoštolát mezi dětskými dušemi.
Kniha zvláště se hodí jako dárek k
prvnímu sv. přijímání (místo obvyk
lých obrazů), k sv. biřmování, jako
odměna pilnosti a při jiných příleži
tostech.

Cena této knížečky velmi úhledné
je mírná 5 Kč. Vřele doporoučíme.

Vydaly Školské Sestry O. S. F. v
Praze-Král. Vlnohrady.
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Liturgická příručka. pro ministranty'
právě vyšla nákladem Legio An
gelica družiny hochů ministrantů
v Praze II.-320, Emauzský klášter.
Str. 128, oktáv, cena Kč 5.-—. V po-
sledním čase nevyšlo nic tak prak
tického pro hochy v ohledu nábožen
ské výchovy jako právě tato pří»
ručka. Je sice určena pro ministranty,_.
ale její obsah je takového druhu, že
se hodí každému katolickému chlapci,
ano i dOSpělí v ní najdou mnoho, co
sami ještě nevědí. Je to vlastně rozbor
a výklad všeho, co se vztahuje ke
mši svaté. Zvláště vzorně je praco
vána vlastní Mše svatá, kde se
nachází nejen vlastní ministrance, ale
i vše, čeho je zapotřebí k missa
recitata, k tomu pak přesnýa
podrobný návod podle římského před
pisu k skutečnému ministrování a při
jednotlivých částech i stručný litur
gický výklad. -—-Zvláštní ceny na
bývá příručka tato dalšími předpisy
pro ministranty dva, je zde provedena
i celá Mše svatá s asistencí zpívaná, i
zvláštní privilegium, kde může se
slaviti Mše svatá s jedním knězem a
akolyty a thuriferářem. Jsou vloženy
i 2 mše s notami pro chorální zpěv,
zvláštní obřad zasvěcení hocha v mi
riistrantskou službu. I slovníček celé
spousty cizích liturgických výrazů;
je zde ovšem i stručné uvedení ne
znalých v organisační konstrukci mi
nistrantské družiny, které se říká
Legio Angelica. Uměleckávý
prava knihy po stránce typografické
je vzorná. Kresby mladého umělce J.
Langa překvapují svým jemným po
jetím. Knížečka je milým překvape
ním a, přejeme jí velikého rozšíření..
Tiskla Československá akciová v Praze.

Rozšiřuite katolický tisk !!!



A.M.Kadlčáková:

Zavzni, písni skřivánčí!
Zavzni, písni skřivánči, Zpívej jemu nad hlavou
v našem luhu zase, od rána až k noci
ať se jaro kýžené a svým zpěvem radostným
vrátí v luzné kráse! spěj mu ku pomoci.

Ať se vrátí přes hory Ať se cítí blaženým
v probuzenou zemi, na tom orném lánu,
a hruď lidskou naplní kde on seje obilí
míru nadějemi. a ty pěješ Pánu.

Zažeň z duše každičké Pánu Bohu milému,
vše, co v ní dnes bolí jenz nás láskou živí,
a rolníka při práci v písni sladké vyZpívej
potěš zase v poli. moc i jeho divy.

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 nevyjímajeůc), za příkladem nejsv.
Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky,
všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za
den, Lev XIII. S. Congr. Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kur. brn. 1886 č.11.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a
trvání 0 vo ce svat ého roku a na všechnyúmysly,jež doporučeny
jsou na tento měsíc a tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Mariel Zachraň církev, vlast naši a národ náš československý!

sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Po
každé odpustky 300 dni; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky
plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876).

Sladké Srdce Marie, budiž mou Spásoul (Pokaždé odpustky 300 dní.
Pius IX. 1852)

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

Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrile a Metode, orodujte za nás a z a v š e c k y
národy slovanské, aby v jednotu víry katolické byli
shromážděni a byl jeden ovčinec &jeden pastýř!

Hesloapoštolské:Láska ke Spasiteli.
Úmysl v květnu 1934: Maria, matka Páně a matka našel

Tiskem a.svým nákl. vydává Občanská. tiskárna. v Brně. -—Za. redakci odpovídá. Theodor Pavlík.



, ___„_._„__ Příloha „Školy-božského Srdce Ptáčci—“číslicí&. 1934.

Umysly apoštolátu modlitby.
V dubnu modleme se za trvání ovoce sv. roku.

(Ustanoven & žehnán Jeho Svatosti, papežem.)
1.N. Hod Boží velikonoční. — Víra v naše vzkříšení. Duchovní radost. Návrat

k Bohu. Oživení víry. Sjednocení církve východní.
2. P. Po 11d ěl 1 v e 1i ke 11o č n í. Vytrvání v dobrém. Vykonání velikonoční sv.

zpovědi a sv. přijímání. Pronásledování křesťanů na Rusi a v Mexiku.
3. Ú. S. Marie Egypt. (li-31).— Dar prave lítosti. Vytrvání v dobrém předse

vzetí. Pokoj Kristův v říši Kristově. Obrácení protestantů.
4. St. Sv. Isidora, bisk. (GI-36).——Naši velepastýři. Poznání pravého povolání.

Vládcové národů. Církev katolická v Číně a Japonsku.
5. Č. Sv. Vincence Fer. (1419) ——DONst duchovní. Misie mezi pohany. Potlačení

komunismu. Obrácení Buddhist-ů v Indii. T rodiče.
6. P. Sv. Viléma, opata (1202). — I. pátck. Pobožncst k božskému Srdci Páně.

za řeholního duclza. Dobrý příklad kře-it'enů. Církev na východě." ,
. S. B!. Heřmana Jos., ř. prom. (1233). —-Bdělost nad smysly. Život dle víry. Ucta

Redičky Boží. Za povolání k misiím. T bratří.
. N 9 d ěl 0 bílá, ]. po Ve ! i k. Sv. Alberta, bisk. (1214). ——První sv. přijímání.
Pevná důvěra v Boha.. Za čistotu srdce. Za odvrácení překážek.

.P. Sv. Celestina, pap. (4.32). _—Sv. Otec Pius XI. Návrat odpadlíků do Církve
synté. Přcdstawní duchovní. Dobrodinci katolických. misií.

10. U. Sv. Mcehfildy, abatyše (1312). — Ženské kláštery. Ošetřování nemocných.
' Rozkvět církevních studií. Včasné zacpatřoní nemocných. 1- spolubratří. ,

11. St. Sv. Lva Vel., pap. (1161)— Vítězství sv. Církve. Náboženská bratrstva. Ucta
andělů strážných. Ti', kteří umírají bez sv. svátostí.

12. Č. Sv. Julia I., papeže (352). — Dar víry. Návrat lidu k Bohu. T rodiče. Apoštol
mezi dělníky a chudinou. Domorodí seminaristé.

13. P. Sv. Hermenegilda, m. (586). — Dar trpělivosti. Odvrácení drahoty a všeho
' zleho. Za větší horlivost katolíků pro misie. T kněží.
14. S. Sv. Justina, muč. (167). -— Úcta sv. kříže. Přemáhání vášní a náruživostí.

Dobré skutky prostředkem obrácení. Obrácení Anglie.

(b\l

?D

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

nejsv. Srdcem svým Bohu ehvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní po vší
zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní den, ani
sebe menší částky jeho nevyjímajeůc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené a
neprskvrněné Panny Marie, všeliké úmysly & myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den, Lev XIII, S. Congr.
lndulg. 12. pre-since 1885. Diec. kurcnda brn. 1886 č. 11.) — Obzvláště Ti je obětují
za Tvou svatcu církev a její nejvyšší hlavu, z a t r v ání o v o c e s v at é h o
roku a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a tento den
členům Apcštclátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého 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 plnomocné. Pius IX.
26. list( padu 1876.) — Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odpustky
300 dní. Pius IX. 1852) — Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů bež. Srdce, oroduj
za nás! (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891)

Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás a z a v š e 0 h n y
národy slovanské, aby v jednotu viry byli shromáždění
a byl jeden ovčinec a jeden pastýř.

Hesloapoštolské:Láska ke Spasiteli.
Ú my sl v květn u 1934: Maria, matka Páně a matka naše!



15. N e d ěl e II. po Veliko no ci. Sv. Petra Genz., řeh. (1247). —-Povolání do
řehole. Obhájci katolických zájmů a Církve sv. Obrácení židů a mohamedánů.

16. P. Sv. Paterna, bisk (555). ——Požehnání polních prací. Láska k chudině. Sta
tečnost a vyznání víry. Katolické vychování mládeže. Láska k Církvi.

17. Ú. Sv. Aniceta, pap. m.- (168). — Sv. Otec Pius XI. Radost-né konání povin
ností. Odvrácení nebezpečí představení v kinech. Konvertité. ,

18.St.Slavnost sv. Josefa, ochránce sv. Církve. — Uctasv. Jo
sefa, ochránce Církve sv. a křesťanských rodin. Pobožncst k Duchu sv. Tbratří.

19. Č. Sv. Lva IX., pap. (1059). ——Podpora katol. Bulharům. Aby věřící rádi a
zbožně obcovali mši svaté. Spolek Dětství Ježíšova.

20. P. Sv. Anežky z Montpel., p. (1316). — Oživení duchovního života. Svěcení
neděli a svátků. Bratři a sestry v misiích. Snášení protiverství.

21. S. Sv. Anselma, bisk. (1100). — Umění státi se svatým.. Nebezpečí bolševiků.
Katoličtí lékaři v misiícb. Vysoké školy. Nepřátelé Boží.

22. N e-d ěle III. p o Vel i k. Sv.. Sctcra a Kaja, p. m. (296). ——Smíření různých
stran.. Spravedlnost a pokoj mezi národy. Povolání misionářek.

23. P. Sv. Vojtěcha, bisk. m. (997). ——Benediktinské kláštery. Obrácení Anglie.
Katolická akce. Lid protestantský. Apoštolát sv. C. a M. Umírající.

2/1. U.vSv. Jiří, muč., (333). ——Požehnání polím. Zachování úrody. Spása Ruska a
mládeže. Návrat rozkolnílfů do Církve katolické.

25. St. Sv. Marka, evang. P. (BS). ——Odvrácení živelních pohrom. Horlivost katol.
pro misie. Charitas nástrojem obrácení pohanů.

26. Č. Sv. -Kleta a Marcelína p. m. (89). Oddanost ke sv. Otci. Za odvrácení pře-'
kážek katol. misií. Naše semináře. Dar poslušnosti.

- 27. P. sv. Petra Kanisia, T. J. (1597). ——Podpora spolku šířoní víry. Za pevnou
- důvěru božského Srdce Páně. Katolické ško-ly. Ženské kláštery.
'28. S. Sv. Pavla z Kříže, zakl; ř. (1795). —- Duchjkatolických spolků. Za obrácení

IndůýZa rozmnožení misionářů. Družiny mariánské.
' 29. Ne děl e- IV. po Veliký Sv. Hugona, opata (1109).— Povolání do stavu
i řeholního. Za ochranu Církve svaté v Číně. Šíření katolických knih a novin..
30. P. Sv.- KateřinySen., p. (1380). — Příprava _na májovou pobožnost. Živí a T

členové Bratrstva božského Srdce Páně & Apoštolátu modlitby.

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

nejsv. Srdcem svým“Bohu chvály jsi vzdávaba 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 příklademnejsv. Srdce blahoslavené a
neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutkyi slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den, Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. 'Diec. kurenda brn. 1886 č. 11.) —-—Obzvláště Ti je obětují
za Tvou' svatou církev a její _nejvyšší .hlavu, z a t rv á ní 0 v o c e _sv at é h o
r o ku -_a :na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a tento
den členům Apoštolátu modlitby. Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského
Srdce našeho svatého 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 plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1870)

Sladké Srdce Marie,_budiž mou Spáso-u!(Pokaždé odpustky 300 dní. Pius IX. 1852.)
Sv. 'Josefe, vzore a patrone ctitelů bož. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní

jednou. za den. Lev XIII. r. 1891.) ,—
Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrille a Methode, erodujte za nás aiz a v š e 0 h ny

národy slovanské, aby v jednotu víry byli shromážděniabyljedenovčinecajedenp'astýř. '
Hesloapoštolské:Láska ke Spasiteli!
Úmysl v květnu 1934: Maria, matka Páně a matka naše!



K UCTĚNÍ SLAVNÉ PAMÁTKY
našeho velikého spisovatele-kritika, b 11dite l e morav sk éh o lidu

VÁCLAVA KOSMÁKA

SNÍŽILI jsme CENY jeho SEBRANÝCH SPISÚ:

Díl 1. Fouňa, svobodný pán z Nadutína. Str. 508 Kč 17.— na Kč 10.—
Díl II. Na lehčím chlebě. Str. 565 - - - - Kč 17.——na Kč 10.—
Díl III. Pošctilci. — Lidský zvěřinec. Str. 576 - - Kč 12.— na Kč 8.—
Díl IV. .Kukátko. Str. 570 - - - Kč 12.— na Kč 8.—

Díl V. Povídky. (Cestopizsné obrázky.) Str. 668 Kč 12.— na Kč 8.—Díl .VI. Kukátko. Str. 402 - — - - - - Kč 15.— na Kč 10.—-
Díl VII. Chrt. Str. 514 -  na Ixc 12.——
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Díl VIII. Ztracená. Str. 376 - - - - - - — Kč 14.— na Kč 8.——
Díl IX. Kukátko. Str. 432 - - - - - - — Kč 16.— na Kč 10.—
Díl X. Povídky. Str. 452 - - - - - - Kč 16.— na Kč 10.—

Díl XI. Myslivec Anton a jiné po vídky. :Str. 536 Kč 19.— na Kč 12.—Díl XII. Eugenie. Str. 404 - ' - - Kč 15.— na Kč 10.—
Díl XIII. Ženit se či neženit? Str. 516 - - - - - Kč 18.— na Kč 12.—
Díl XIV. Potkala ji štěstí. Str. 484 - - - - - Kč 17.— na Kč 10.—
Díl XV. Boží mlýny. Z odvěkých bojů myslivců

s pytláky, práva 3 násilím. Str. 611 - - - z Kč 12.— na Kč 8.—
'Díl XVI. Kukátko. Str. “514 - - - - - - - - 2 Kč 12.— na Kč 8.—
Díl XVII. Radostné cestování. Str. 592. - - - - - z Kč 12.— na Kč 8.—
Díl XVIII.Básně a řeči. Str. 402 - - - '„ - - - z Kč 12.— na Kč 8.—
Díl XIX. Životopis Václava Kosmáka. Z pera Dra

Pavla Vychodila. Str. 656 - - - - - - z Kč 16.— na Kč 10.—
Díl XX. Kukátko. Str. 494 - - - - - — - - z Kč 17?— na Kč 10.—
Díl XXI. Otrávená růže. Str. 478 - - - - - - z Kč 17.—- na Kč 10.—

ÚPLNĚ DÍLO _ 21 svazků _ - - . - - - . z Kč316.-—nav/Kč200.—

brož., Vá z á n o ve vkusné plátěné vazbě se zlatými nápisy 0 Kč 9.—
za svazek více, úplné dílo Kč 389.—, v poloplátně více 0 Kč 6.—
jednotlivě, v celku za Kč 326.—, v pevné knihovní vazbě bez nápisů
0 Kč 5.——za svazek více., 21 svazků již za Kč 305.—.

DODÁME NA MĚSÍČNÍ SPLÁTKY PO Kč 20._, 30._ až Kč so.—, DLE
FINANČNÍCH MOŽNOSTI.

TAK UMOŽNÍME VŠEM VRSTVÁM NAŠEHO LIDU 'ČETBU DÍLA bezvadně
výchovného, vzácného po stránce literární a cenného v úpravě.

KOSMÁKÚV ODKAZ DO VŠECH KNIHOVEN!



Buditelská a literární činnost Václava Kosmáka našla brzy učenlivéboa
horlivého žáka i následovníka v. knězi Fr. K. K ř e n ()vi (František Zgoda).
\aše Haná, kde Fr. K. Křen řadu let na různych iarách působil, vděčí svému
hanáckému, .bardoviá téměř za národopisnou historii. Povídky a črty Křenovy,
kde humorným způsobem dovedl vykresliti ty pickou postavu hanáckého „_stréčka“.
v mnohém podobají se Kosmákově kukátkům.

ZAŘ.-ADTE VEDLE ŠPISÚ VÁCLAVA KOSMÁKA TÉŽ

SPISY FR. K—KŘENA no SVÉ KNIHOVNY:

Díl I. Z hanáckých gruntů a mlýnů. Str. 334 místo Kč ].2.——pouze Kč 8:—
Díl II. Veselé hanácké příběhy. Str. 320 - místo Kč 11.— pouze. Kč 8.—
Díl III. Pod hanáckým nebem. “Str."320 - - místo Kč 11.——pouze Kč 8.—
Díl IV. Příhody hanáckých strýčků. Str. 350 místo Kč 13.— pouze Kč 8.—

.Díl V. Strýčkovy rozumy. Str. 3'4-8- - - '- místo Kč 13.— pouze Kč 8.—
Díl VI. Z hanáckých rodin. Str. 320 - - - místo Kč 11.— pouze Kč 8.—
Díl VII. ,Z kraje hanáckých palem. Str. 344 místo Kč 13.— pouze Kč 8.—
Díl VIII. Na té naši Hané. Str. 352 - - - místo Kč 13.— pouze Kč 8.—
Díl IX. Z niv Ječmínkových. Str. 360 - - místo Kč 13.50 pauze Kč 8.—
.Díl X. Obrázky k desateru. Str. 372 - - místo Kč 14.— pouze Kč 10.—
Díl XI. Obrázky ze života. Str. 340 - - - místo Kč 12.50 pouze Kč 8.—
Díl XII. Rozmysli si, Mařenka, rozmyslí. S. 356 místo Kč 13.50 pouze Kč 8 —
Díl'XIII. Do světa. Str. 396 — - — - - - místo Kč 15.— pouze Kč 10.—
130 XIV. Vážněi žertem. Str. 332 - - - - místo Kč 12.—-pouze Kč 8.—
ÍDíl XV. Životopis Fr. K. Křena. Str. 104. místo'Kč 6.— pouze Kč 4——

Ú P L N É D Í L 0 -——15 svazků — místo Kč183.50pouzeKč120.—
brožováno, váz áno ve vkusné plátěné vazbě se zlatými nápisy
0 Kč 8 — za svazek více.,úplné dílo Kč 240.—, v poloplátně 0 Kč 5.50
více jednotlivě, v souboru za Kč 202.50, v pevné knihovní vazbě bez
.nápisů 0 Kč 4.50 za svazek více, 15 svazků Kč 187.50.

SNÍŽILI JSME PODSTATNĚ CENY děl našich dvou lidových spisbvatelů,
abychom umožnili _největší rozšíření jejich literární tvorby, plné
poesiemoravského venkova,'a tím zdůraznili výchovný význam nesmrtel
ného odkazu našich obou-kněží-buditelů TO.—580.let minulého století.

NA MĚSÍČNÍ SPLÁTKY PO Kč zn.—, 30._ &go.—.

OBECNÍ, SPOLKOVÉ I SOUKROMÉ KNIHOVNY

NAJDOU v TĚCHTOSPISECH VHODNÉHO
DOPLNĚNÍ

Tiskem a svým nákl. vydává Občanská tiskárna v Brně. —-Za redakci odpovídá TheodorPaulík.
Dle výnosu Ředitelství pošt a telegrafů v Brně, čís 44.SB!/Vl.ze dne 3.'6. 1922je povoleno používání známek

novinových pro časopis: „Škola Božského Srdce Páně\
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Škola Božského Srdce Páně,
časopis pro katolíky, zvláště pro. zbožné spolky a bratrstva.
Pořádá P. Petr Hlobil v Rajhradě.
Na „Školu Božského Srdce: Páně“ předplácí se na rok 12 Kč
Jednotlivá čísla prodávají se po Kč 1'40.
Administrace a expedice jest v Brně, Biskupská ulice číslo ].

Obsah: _
Maria, Matka Boží — matkou naší. (Hlavní úmysl) — Zrcadlo. ——Pozdrav Královně máje.

(Báseň.) —Maria, Prostřednice vší milosti. — Královna máje. (Obrázek) — Srdce ]ežišovo,.
živote náš a naše vzkříšení. — Čemu se učíme ve škole Božského Srdce? ——Nový světec.
Jan Bosco. (Obrázek) — Přišlo jaro. (Báseň.) — Drobné zprávy ze života katolického. —
Obětování denního úmyslu.

ZASLÁNO.
Evropané () Číně a v Japonsku

usedli nejsou jisti životem! Japonsko
žádá, aby se Čína připojila k útoku
proti Evropanům. V ruském Charbině
bylo zapáleno mnoho obytných aúřed
ních budov. Půjde Ruskoproti Číně?
Žluté nebezpečí stává se stále hrozi
vějším.

Bude se Opakovati historie bez—
příkladného ianatismu, o němž za
chovaly se úřední zápisy velitelů ev
ropských vojsk potlačujících krvavé
povstání v Číně r. 1900? Čtěte román:
„Ve spárech Žlutého Draka“, v němž
dle těchto úředních zápisů líčeno jest
nejen pronásledování Evropanů, ale
který vypráví o hrdinské smrti po
křtěných. Číňanů, o pronásledování
kněží a řeholnic, o zapalování kostelů
a nemocnic. Román lásky čínského
kavalíra k hrdinné Evropance, vysta
vené útrapám pronásledování, alíčení
osudu lásky kozáckého vojína k „čín
ské chudinké dívce, probíhá..celým ro
mánem a činí jej zajímavým a na
pínavým, vedle líčení čínských slav
ností a obyčejů. Román napsal vy
nikající romanopisec A. Krasnickij,
přeložil spisovatel A. Hetzl, ilustruje
malíř-umělec K. Rélink. Toto dílo
obohatí každou knihovnu, nebot není
to román podřadného druhu. Román
bude vycházeti týdně v sešitech po
Kč 1.50. Vydává jej Knihovna lido
vých románů v Č. Budějovicích. Žá
dejte sešit na ukázku.

Hold českoslov. katolíků Sv. Otci;
U příležitosti ukončení jubilejního

svatého roku a jubilea íóletí repub—
liky, vydán bude: Jubilejní holdovací
památník českoslov. katolíků Sv. Otci,

Tento holdovací památník obsaho—
vati bude přehled vývinu katolicismu
za dobu trvání republiky a uvedeny
v něm budou adresy gratulantů. Sna
hou vydavatelství jest, aby v tomto
holdovacím památníku zúčastnil se
svojí adresou co největší počet kato—
líků československých bez rozdílu ná
rodnosti tak, aby tento jedinečný
projev úcty a oddanosti k Církvi a je—
jímu nejvyššímu představiteli byl co
nejimposantnější. Vydání tohoto hol
dovacího památníku děje se za sou
hlasu nadřízených orgánů pod pro
tektorátem Katolické Akce a Vydava
telství jeho pro celou republiku jest
v Brně, Jesuitská 9-11.

„Mamince“ jest název brožurky
o 32 stranách textu a vkusnou hlubo
tiskovou obálkou. Brožurka tato jest
určena našim katolickým matkám pro
květnový jejich Svátek matek. Mimo
vhodných básniček a povídek opěvu- .
jících dobré a obětavé srdce matčino,
uveřejněno v ní bude několik obrázků
maminek našich katolických předsta
vitelů. Cena Kč 3'——..Otcové! Opatřte
včas tuto brožurku „svým dítkám.
Za Kč 3.30 ve známkách zasílá přímo
Lido-Bublicitas, akv. a prop. kan
celář českoslov. strany lidové v Brně,
JeSuitská ul. 9-11.



ŠKOLA
BOŽSKÉHOSRDCEPÁNĚ.
ROČNÍKvam. " “'íŘNo, KVĚTEN 1934. _. těsto—Z
ó Srdce Ježíše, ty šípy lásky svojí jen hojně vysilej sem do rodiny svojí, ať sluhů

Tvých se stráví jirni hruď, Ty Srdce Páně, naší láskou buď!

Maria, Matka Boží + matkou naší.
Hlavní úmysl.

Nemůže býti příhodnějšiho úmyslu
pro měsíc květen, jako tento, ustano
vený sv. Otcem Piem XI. Přeje si totiž
nejvyšší hlava Církve, abychom v mě
síci květnu s velikou důvěrou ctili
Marii Pannu, Matku Boží a matku
naši. Ctíme-li ne'jsv. Pannu vždycky,
tim vroucněji ji máme ctíti tento měsíc,
tim důvěrněji se modliti, volajíce:
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás
hříšné, nyní i v hodinu smrti naší.
Matkou Boží se nazývá Panna Maria,
protože porodila Ježíše Krista, jenž
jest pravý Bůh. Dle lidské přirozenosti
přijal Pán Ježíš z Marie Panny přiro
zenost lidskou, t. j. duši a tělo lidské,
jest Maria Panna Bohorodičkou, pro
tože lidská přirozenost nerozlučně
s božskou přirozeností spojena byla,
protože Kristus od prvního okamžiku
jeho bytí pravým byl Bohem. Jaká
to důstojnost Marie Panny! Převyšuje
Cheruby a Serafy a jest Bohu nejbližší.
Ty jsi po Bohu ta nejprvnějši, Tobě
čest a chválu nejpřednější andělé a svatí
Tobě vzdávají, královnou Tebe na
zývají!

A tato \Matka Boží jest též matkou
naší! Ve svém vtělení zastoupil Ježíš
Kristus celé pokolení lidské a tim jest
jeho Matka v tajuplném a skutečném
smyslu též matkOu naši. Na hoře
Kalvarii bylo slyšeti hlas Pána Ježíše:
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Ejhle, syn tvůj! Ejhle, matka tvá!
Byla to poslední vůle umírajícího Spa
sitele na kříži, dle níž měla jeho Matka
přijmouti nás za dítky své a my zase
měli jsme Pannu Marii přijmouti za
matku naši. SV. Jan, miláček Páně, nás
všechny zastupoval, stoje pod křížem
Páně! Maria je tedy skutečně též
matkou naši. Co vše zmůže laskavá
matka u takového Syna, který tak
vroucně matku svou ctil, miloval a jí
pokorně poddán byl! Jak se máme ra
dovati, majíce takovou Matku; jak
nás to musí těšit, můžeme-li volati:
Svatá Maria, Matko boží, pros za nás
hříšné! Vzývejme tedy po všechen čas
s dětinnou důvěrou Matku Boží, prosme
ji, zapřisahejme ji, aby se nás ujímala
ve všech našich potřebách; Ona to
může činit, Ona to chce činit, Ona to
bude činit. Není slýcháno, že by byla
koho opustila, když k Ní bylo voláno!
O, Maria, kdo je s to pochopiti důstoj
nost a vyvýšenost Tvou! 'Jak mohu
dosti Tě chváliti a velebiti, když Bůh
sám Tě tak povýšil a za Matku Syna
svého Tě vyvolill O, Maria, shlédni
s trůnu velebnosti Tvé na nás nehodné
dítky své! Vždyť jsme tak slabí, tak
ubozí, tak bídní! Tam v nebi trůní
Tvůj božský Syn, silný v Israeli, lev
z kmene Judova, jemuž dána všeliká
moc na nebi i na zemi, pros Jej za nás!



Ten, jenž ti byl poddán, neodepře ti
žádnou prosbu. Pros Jej za pokoru,
za poslušnost, za čistotu těla i duše;
právě tyto ctnosti mi chybí a jak
nutně jich potřebuji, chci-li Tvého

Syna a Tvou slávu spatřiti v nebesích.
Amen.

Heslem našim budiž: Vše ke cti a
chvále božského Srdce Páně a nej
čistšího Srdce Marie Panny!

Zrcadlo.
Rozprava. na 5. neděli po velikonoci.

Jarolím St. Pavlík.
Člověka, jenž slyší slovo Boží a

hned zapomene, co slyšel, a se podle
něho ani tedy neřídí, přirovnává sv.
Jakub apoštol v epištole páté neděle
povelikOncční k muži, jenž pozoruje
svůj obličej v zrcadle, a když se byl
naň podíval, odejde a ihned zapomene,
jak vypadá.

Je známo, že ženy, ať už jsou ještě
svobodné anebo již vdané, ještě čas
těji & raději do zrcadla se dívají než
muži. Ba, mnohé dámy ztráví velkou
část dne před zrcadlem; toaleta zdá
se býti jejich" nejdůležitějším zaměst
náním; všechno ostatní je věcí vedlejší.
V saloně, ve spárně je zrcadlo nejdů
ležitějším nářadím; po svatých obra
zech bychom se darmo rozhlíželi; ale
velké zrcadlo padne hned do očí.

Když jsem byl ještě malým studen
tem, dostali jsme jednou za úlohu na
psati rozpravu o zrcadle. Podotkl jsem
v ní, že se ženské rády dívají do zr
cadla, aby viděly, jak jsou krásné, a
že to nemá býti. Dotyčnému panu
profesorovi se zdálo, že ta poznámka
nepatřila do úlohy; udělal přes ni čer
venou čáru, i ještě u druhého žáka,
jenž měl týž nápad. Ale je tomu sku
tečně tak. Jenom bych podotkl, že
i mužští se rádi dívají do zrcadla.

Je dívání se do zrcadla hříchem?
Ano i ne; přijde na to, z jaké příčiny
se do zrcadla díváme. Činíme-li to,
abychom viděli, je-li obličej čistý,.
souj-li- vlasy v pořádku, při holení a
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vůbec z nějakého rozumného důvodu,
pak se samo sebou rozumí, že to není
žádný hřích. Kdo však se dívá do
zrcadla z' marnivosti, domýšlivosti &
samolibosti, poněvadž mnoho si za
kládá na pěkném obličeji &zraky dru
hých chce na sebe upoutati, pak to
bude hříchem, ačkoliv jen. všedním
hříchem. Zde však nedělá hřích dívání
se do zrcadla, ale pýcha neb smyslnost,
tak jako při přestoupení postního
přikázání nedělá hřích požívání masa,
ale neposlušnost.

Máme se do jiných zrcadel pil
něji dívati, kde je dívání se zrovna
dobrým skutkem. A sice: do zrcadla
příro dy. Vidíme v něm Boží vše
mohoucnost a moudrost. Svatý Pavel
píše: Teď vidíme Boha jako v zrcadle
a podobenství; potom však, v jiném ži
votě totiž, na onom světě, budeme ho
viděti tak, jak jeSt. Příroda chová v
sobě tak mnoho krásných a velkole
pých věcí, že musíme nad tím žasnouti:
ve hvězdovém vesmíru, v říši mine
rální, rostlinné a živočišné. Odkud
berou malíři & dekoratéři motivy &
ideje ke svým kresbám? Z velkého
dílu z přírody. V přírodě nalezneme
ty nejpěknější vzorky a předlohy.
Ach, jak krásným musí býti ten, jenž
ten krásný svět stvořil! Všecko v pří
rodě je tak'rozumně a účelnězařízeno;
nic tu není zbytečného. Jak moudrým
musí býti Tvůrce světal Mihá se nám
před očima, když uvažujeme o obrov



ských vzdálenostech vesmíru; naše
země je proti němu jako zrnko písku
proti Sahaře. Jak mocným musí býti
Stvořitel těles nebeských! J deme-li le
sem neb polem, otevřeme oči pro
krásy jeho & chvalme Boha všemo
houcíhol Každá květinka je zrcadlem,
v němž zříme dokonalosti Boží.

Druhé zrcadlo, do něhož se často
qdívatimáme,je život Pána Je
žíše, Panny Marie a sva
tých. Ježíš sám je v Písmě svatém
jmenován zrcadlem bez skvrny, od
leskem Otcovým, obrazem jeho do
broty. Celá bytost Boha Otce zrcadlí se
v Synu. Život Bohačlověka přes těch
33 let, jež prožil na zemi, je pro nás
zrcadlem všech ctností. Všem dává
dobrý příklad: dětem příklad posluš
nosti, mládencům a pannám příklad
nevinnosti a pracovitcsti, dospělým
příklad trpělivc sti a lásky k bližnímu,
pokory a tichosti, horlivc sti, sebeza
pření a jiných ctností. Každé evange
lium ukazuje nám jej v jiném světle.

těme rádi v knize evandělní, starší
lidé budou ji jestě míti, anebo v bibli;
zajímejme se o to, jaké evangelium
připadne na tu neb onu neděli, vyhle
dejme v něm něco, co se hodí pro naše
poměry, konejme, co se nám v něm
na srdce vkládá.

Zrcadlem je nám i život blahosla
vené Panny Marie. Nazýváme ji zr
cadlem spravedlnosti; život její nám
ukazuje, jak se můžeme státi spra
vedlivými a svatými. Děti, děvčata,
panny, ženy, matky a vdovy mají na
životě neposkvrněné Panny ten nej
krásnější příklad ctnostného života.
I ostatní svatí dávají nám pěkný pří
klad, jeden v té ctnosti, druhý.v oné
ctnosti. V každém stavu, ve všech
poměrech nalezneme na světcíchvzor
k následování. Proto by měla býti
v každé křesťanské rodině legenda
svatých, to jest kniha s životopisy
svatých pro každý den v roce. Taková
legenda, velmi dobrá, vyšla ve svato
janském dědictví.
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Jeden rakouský princ, jenž se stal
později císařem, obdržel od svého vy
chovatele darem zrcadlo. Později zpo
zoroval vychovatel, že se princ úkrad
kem až příliš často do toho zrcadla
dívá. Proto mu vytýkal jeho marni
vost; než jak byl překvapen a pohnut,
když uzřel v zrcadle obraz Pána
Krista trním korunovaného; princ jej
tam vložil, aby jej měl stále před se
bou.“Ano, do takového zrcadla směl se
často dívati a rozjímatí, jak velice nás
Spasitel miloval, jak velikou obět pro
nás přinesl.

Třetí zrcadlo, do něhož často, ba
každý den, večer před spaním, máme
se dívati, je zrcadlo s v ě d o m i. Uka
zuje 'nám, jak vypadá naše srdce.
Ach, snad jest hcdně zašpiněné, za
kalené a zaprášené; je v něm mnoho
hříchů, chyb a nedokonalostí. Očist
me srdce ve svaté zpovědi nejenom jo
denkrát, ale častěji přes rok. Má býti
čisté nejen od hrubé špíny hříchů
těžkých, ale i od prachu hříchů všed
ních.. Zvykni si každý, kdo to ještě
nedělal,“ při večerní modlitbě i účet
klásti před Pánem Bohem za den
uplynulý, jak ho prožil; nechť- zpy
tuje svoje svědomí.

Zrcadlem duše jsou i 0 či. Jak září
oči dítěte! Jako dvě hvězdičky. Srdce
dítěte je nevinné. I j a z yk je zrcad
lem duše. Čeho srdce je plno, tímústa
oplývají. Nemravné reči odhalují nám
stav srdce. Varujme se lidí, kteří ve
dou špatné řeči; my sami žádných ta
kových neveďme.

Jsou zrcadla, která obraz zvět
šuj i; to jsou dutá zrcadla; a jsou
zrcadla, která obraz z me n š uj í, to
tiž vypouklá zrcadla; nepodávají nám
věrného obrazu. Do takových zrcadel
dívají se často lidé, když posuzují své
spolubližní: tu vidí hříchy druhých
hodně veliké a ctnosti jejich hodně
malé. Když však sami sebe posuzují,
tu vidí své vlastní chyby hodně malé,
své dobré skutky hodně veliké. To je
farizejské zrcadlo. Pán Kristus nám



je stav před oči, když praví: Proč vi
díš třísku V oku _svého bratra, ale
břevna ve svém vlastním oku nevidíš?
Pokrytče, vyvrz napřed břevno ze
svého oka, a potom můžeš pomýšleti,
jak bys třísku z oka bratra svého vy
táhl. Do toho farizejského zrcadla ne
máme se dívati.

Mnohý ze čtenářů snad již slyšel
něco o fata morgana. To jest zrcadlení
se ve vzduchu. Zřímeve vzduchu hory,
řeky, města, lidi, kteří jsou daleko od
nás vzdáleni, tak blízko, jak kdyby
chom neměli obraz, ale skutečný před
mět před sebou. Takové vzdušné zr
cadlo již mnohého poutníka oklamalo.

Fata morgana jsou statky tohoto
světa. Tak mnohý člověk dělá plány do

Marie Tesařova:

budoucnosti a staví vzdušné zámky.
On baží po bohatství, vyznamenání,
rozkoší a zábavě; avšak brzo přijde
smrt, a svět se před duší rozplyne jako
pára; všechno zmine, nač člověk kladl
váhu, na čem srdce lpěl'o; pak musí
říci se Šalomounem: Všechno je mar
nost! Fata morgana! Obraz vzdušný!
Jenom nebeské statky jsou pravé
statky; ne jen na pohled; ale všecko
pravé a cenné. Po těch tužme podle
napomenutí apoštolského, jež stojí v
breviáři pro čas velikonoční: Bratři,
zdali jste skutečně s Kristem
z mrtvých vstali, hledejte, co jest
vzhůru, kde Kristus sedí na pravici
Otce; co s hůry jest, po tom dychtěte,
& ne po tom, co jest na zemi.

Pozdrav Královně máje.
Budiž zdráva, Kněžno máje,
královský Tě zdobí lem,
nad hlavou Ti prapor vlaje,
třímán lásky andělem.

Budiž zdráva, Květe bílý,
vůni libou nosíš v sunět,
dobrota Tvá's lidem sdílí
lásky Boží sladký vznět.

Budiž zdráva, Holubice
s olivovou větvičkou,
soucitem Tvé září líce,
Tys nám dobrou Matičkou.

Budiž zdráva, Paní svatá,
trůn Tvůj šíří rajskou slast,
denně k němu lid náš chvátá
v péči Tvou své srdce klást.

Budiž zdráva, Hvězdo spásy,
svítíš bídy do šera '
svitem lahodící krásy
májového večera.
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Maria, Prostřednice vší milosti.
Ze čl. P. Pavla Galtier T. J.

Název „prostřednice“ náleží k těm,
které víra & zbožnost katolická nej
raději přiznávají Panně Marii. Sou
visíť úzce s úlohou, která jí přísluší ve
Vykoupení. Tento tradicionelní, vše
obecný a vždy aktuální pojem bez
ustání dochází výrazu jak v učení, tak
i v modlitbě. Ježíš přišel k nám skrze
Marii a my nemůžeme k němu jinak
přijíti než skrze ni. Tak vždy tomu
křesťané rozuměli, byt i více neb méně
uvědomělé.

Od chvíle, kdy spatřili božské Dítě
V náručí panenské Matky, kdy viděli,
s jakou něžnou pozorností samovolně,
nejsouc o to prošena, ušetřiti chce za
hanbení nezámožným svatebčanům,
zvláště od chvíle, kdy zírali na ni, jak
stojíc pod křížem obětuje svého Syna
a s ním se modlí za ty, kdo s ním i ji
bezděky ranili, od té chvíle vrylo se
jim do srdce hluboké přesvědčení, že
nová Eva nerozlučně spojena jest
s novým Adamem, a že je—li Ježíš
naším všemohoucím Prostředníkem,
jest Maria Prostřednicí vždy hotovou
k našim službám.

I.

Myšlenkou tou zvláště hluboce jsou
proniknuti členové „Apoštola'tu mod
litby/“. Učení o všeobecném prostřed
nictví Mariině jest podkladem jich
denního obětování. Skrze Srdce Panny
Marie obětují nejsv. Srdci Páně všecky
své činy, svá utrpení atd.; nebot vědí
dobře, že tím zvýší jejich hodnotu.

Naše ubohé skutky samy sebou
mají tak nepatrnou cenu;'i když ne
zhyzdí jich žádná nedbalost, přece
přimísí se k nim nějaký osobní zájem;
tak málo jich hledá jedině zalíbení
Boží a na zřeteli má pouze jeho zá7
jmy. Ale prostřednictvím Mariiný'm
mění se ten drobný penízek ve zlatý
dukát. Úcta, vzdávaná takto nejprv

Marii, uctívá její úzké spojení se Sy
nem. Zavírá i kon víry v plány Prc
zřetelnosti, podle nichž bylo dokonáro
naše vykoupení, jehož posvěcujících
účinků se nám dostává.

Lidstvo vzdálilo se od Boha návo
dem oklamané ženy; vrátilo se k němu
zase, kdy jiná žena dala své svolení
k jeho milosrdným plánům. Proto sv.
Ireneus bez váhání jí připisuje naše
obrození. Davši lidský život Synu
Božímu, stala se těm, kdo věří v něhc,
principem onoho božského života, jímž
stávají se dítkami Božími. Proto Cír
kev ve svých modlitbách obrací naše
zraky k Marii, jako k té, skrze Niž do
Spějeme ke Kristu:

„Ukaž se co Mati,
rač se přimlouvati,
by vždy s námi chodil,
jenž se z tebe zmdiL“

. I můžeme velati k ní plni důvěry,
že dá nám ho osobně: „A Ježíše, po
žehnaný plod života tvého, nám po
tomto putování okaž. . . .“ jinde:

„Spravuj jistou cestu
k nebeskému městu
a nás ku Ježíši
uveď v blahou říšil“

II.

Jestli tedy hledíme vždy častěji
utíkati se k Marii ve všech stycích
s jejím bcžským Synem & též jiné
duše k tomu přiměti, pak šíříme úctu
k Marii, Picstřednici vší milosti. Ucta
ta prýští z hlubokého. přesvědčení, že
jí dostává se lidem těchto dobrodiní.

'Maria není dojista zdrojem milosti.
Potřebovalat sama ke splnění sveho
prostřednického poslání milostí nedo
stižně četnějších a vzácnějších; jak
pro nás, tak i pro ni—bylyty milosti
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darem darmodatným, uděleným pro
předvídané zásluhy Synovy. Na tuto
pravdu nesmíme zapomenout ani ji
zneuznávat. Maria sama měla by
za urážku a rouhání, kdyby jejímu
prostřednictví v rezdávání milostí byl
připisován týž řád jako Synu. „Ne,
ne,“ řekla by, jako kdysi Pavel &Bar
nabáš obyvatelům Lystry, kteří chtěli
jim vzdáti poctu božskou. „Ne, ne
čiňte toho! Já též jsem jen pouhým
tvorem, já byla a vždy zůstanu jen
služebnici Páně. Bůh nedopustil sice,
bych kdy náležela mezi hříšníky. Hřích
nebyl mi odpuštěn jako vám, ale byla
jsem od něho uchráněna. A tato první
milost, příprava na všecky ostatní,
byla mi udělena, aniž bych se mohla
na ni připravit a k ní se přičinit . . .“

Tedy prostřednice milosti není pů
vodkyní milosti. Zachováme-li však
mezi ní a,Synem tento. nekonečný roz
díl, pak svobodně můžeme zírati na
jejich Společnou účast v díle lidské
spásy.

Maria přijavši svůj podíl ve smírné
oběti, přivábila na sebe zalíbení Boží.
Její spolupůsobení v našem vykou
pení jest velmi skutečné a velmi zá
služné. V .onom nesmírném dramatě
o nekonečnýčh perspektivách, jenž za—
číná se v ráji a dovršuje se na Kalvarii,
představuje doslovně jednak ty, kdo
se ho účastní, a jednak i ty, kdo z něho
těží. V ní jako v Kristu lidstvo dle
možnosti pomstěno za klam, jemuž
kdysi padlo za oběť, i odčinilo urážku,
učiněnou Stvořiteli.

Takto zalíbilo se Bohu dokonati
velké dílo obnovy lidstva. Žalostný
pád doznává skvělé odvety. V ní rovněž
vystupuje muž, zástupce a hlava všech,
& žena, spojená s ním vazbami těla a
krve a účastnící se jeho díla. Avšak
jak účast Evina, tak ani její účast
není rozhodující, ano vliv její tento
kráte jest zcela opačný; podnět vy
chází ne od ní, ale od nového Adama;
on sám chce ji přidružiti ke svému
dliu; a ona učiní to z celého svého
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srdce; posilněna silou, čerpanou u
svého Syna, půjde až do posledních
důsledků svého velkodušného „Fi a t“.

Tak se i stalo; a jako kdysi dva vráji
neposlechli, tak nyní dva jsou po
slušni. Byť i vůle Boží byla sebe bo
lestnější, přijímají ji, chtějí a miluji.
Z lásky a z úcty k ní chtějí nésti celou
její tíhu. Tak odčiní nevděk & drzost,
s jakými v, ráji jí odpíráno. ] pozná
svět, čeho schopna jest uctivost a
láska k Bohu, a obnovena bude poru
šená kdysi rovnováha. Dvojí posluš
nost Krista a jeho Matky odčiní pře
bohatě dvojí vzpouru prvního muže
a první ženy. Od té doby lidé, chtěji-li,
mohou s důvěrou se k Bohu obrátit.
Jich dluhy jsou splaceny. Nadto na
hromaděn pro ně poklad milostí, jenž
nebude již rozplýtván. Toto obnovení
promarněného kdysi dědictví jest dí
lem Ježíše Krista, jejich staršího bratra;
leč Maria, jejich nová matka, pomáhala
jim je zabezpečit; proto nedostane se
jim žádné výhody ani pomoci, za něž
by vším právem nebyli i jí zavázáni.

III.
K tomuto prostřednictví Mariinu

druží se ještějiné, jež více ještě do
volává se jména prostřednice milosti.
Křesťanský lid vidí v Kristu Prostřed
níka, jenž ustavičně u Otce za něho se
přimlouvá, ale vedle něho vidi i Mat—
ku, která rovněž za něho prosí. A ne
jednou se stává, že v soužení obracejí
se věřící nejdříve a nejraději k ní.

Je-li prostřednicí, jest i branou ne
beskou: dvojí ten výraz jest sou—
značný. Byt se octl člověk v bídě sebe
větší, byť sebe více se hanbil objeviti
se před Bohem, Maria vždy mu
usnadní přístup k němu. Nikdy nesmi
též pochybovat, zda bude jeho prosba
přijata. Ostatně ať jakkoli Syn jest
pln dobroty a slitování, jeho Matka
vždy nám zůstane bližší. Gítime jaksi,
že jest více naše; u Ní hříšník snadněji
se omluví svou slabostí; jí ukáže též
snadněji, kam až zavedly ho jeho



chyby; u jejích nohou pláče bez obavy
&hanby. A Matka s druhé strany tak
dobře rozumí a chápe. Duše nic ne
řekla a o nic neprosila ——a přece, hle!
došla odpuštění, došla milosti, zazá
řilo světlo a vrátil se mír. Mluvila
pouze k Marii, vzývala jen Marii,
a hle, již přišel „požehnaný Ježíš“a
přišel tím laskavěji, čím více ho tě
šilo, když viděl, jakou úctu vzdá
váme Jeho milované Matce.

Není milosti, o níž nemohli bychom
již předem býti ujištění, že Maria
nám ji může vymoci. Leč aby ji vy
mohla svým dětem, zda musí o ni
prosit? Jsout' poklady již nahroma
děny, díky jejímu spolupůsobení; ne
ní-li však právě ona ustanovena jich
svrchovanou rozdavatelkou? Ale více
ještě: je11 pravda, že mateřská její
péče zasahuje všecky, jež Syn její vy
koupil a jí za dítky dal, jak možno
by bylo pochybovat, že jak On i Ona
bdí nad jejich potřebami a hledí jim
— i bez prošení ——ochotně vyhovět?
Tím nechceme říci, že již předem

jich spása jest zajištěna; milosti ty,
jež vymohl Kristus neb Maria, Bůh
pouze nabízí dobré vůli lidské, která
může odporovat anebo spolupůsobit;
ale s výjimkou toho zdá se nep0pi
ratelné, že dřív než sami zatoužili po
milosti, mohou lidé býti ujištění, že
Maria -— jako Kristus — již po
mýšlela vyjednat jim toto dobro
djní.

Co se týče Krista, Církev nedovo
luje o tom pochybovat. Aby kdo do
znal jeho prostřednictví u Otce, není
nezbytne, by náležel mu Věrou a
láskou. I ti, kdo ho neznají neb za
vrhují, jako židé, pohané, bludaři a
jiní, zakoušejí přece jeho působení.
U nich jak u hříšníků, kteří ho urazili,
první myšlenka, by se vzpamatovali
a k hěmu obrátili, jest ovocem jeho
zásluh & účinkem jich přivlastnění,
jež jim zajištuje. Jeho přímluvčí úřad
jako hlavy celého lidstva jest právě
tak všeobecný jak jeho úřad vyku

pitelský. Není ani jediného dítěte
Adamova, za nějž by, nebyl úmyslně
proléval svou krev; není rovněž ani
jediného, jemuž by nehleděl s toužeb
ností umožniti přijetí tohoto dobro
dini.

Podobně i Maria. Zákon jejího ne
beského prostřednictví zůstává týmž,
jímž řídilo se její prostřednictví po
zemské. S hledem k ní nedoznal plán
Boží změny. Aby dílo již ukončené
nezůstalo nadarmo, jest v díle, zbý
vajícím ještě k vykonání, skutečně
Kristu přidružena — ovšem “na svém
místě a na svém stupni. Její všeobecné
mateřství a její všeobecná svrcho
vanost zaručují svrchovanost jejího
působení. Jí rovněž nemůže býti lho
stejno, cokoliv dotýká se nesmírné
rodiny, jejíž hlavou jest její Syn.
Úřadem svým bdí u Boha nad zájmy
celého lidstva. Nikdo neunikne její
péči, Ona též, jako Kristus a jak by
skrze Krista, zná ho, vidí a všude
sleduje. Na celé zeměkouli není ani
jediné duše, již by neviděla zbarvenou
krví Synovou. Co více mohlo by ji
pohnout a se dovolávat jejího pro
střednictví? A kdyby i duše se k ní
nemodlila, a kdyby i nikdo se za ni
vždy tu jest, by volal a prosil!

Účinné prostřednictví Mariino, jako
prostřednictví Kristovo, zasahuje tedy
ve prospěch všech lidí. Ona též všem
a všude dává jistým způsobem po
cítiti'svůj vliv; tedy ne pouze v per
spektivě, neb v naději budoucího pa
nování, pozdravujeme Ji jako naši
Pani Africkou neb Čínskou. Neméně
jak „naše křesťanské země, náležejí jí
i nesmírné kraje pohanské, jak jejímu
Synu i jí dány národy a lidé v dě—
diCtví, a s ním i ona nepřestává Boha
prosit, by i do těch dalekých krajů
přišlo království Boží.

TV..

Takové jest tedy prostřednictví, jež
zbožnost katolická vždy víc a více
uctívá v Panně Marii: at jest prošena
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neb ne, vždy přimlo'uvá se za lidi
u svého Syna a u Boha. Jako žádná
milost nebyla jim zasloužena bez je
jího spolupůsobení, tak rovněž žádná
nebude jim přivlastněna bez její pří
mluvy.

Snad myšlenka ta nepodává plně
přesný smysl nového svátku P. Marie,
Prostřednice vši milosti, stanovený na
den 31. května. Modlitba mešní ne
vystihuje dosahu tohoto názvu; při
pomíná pouze, že „zalíbilo se Pánu
učiniti svou Matku naší Matkou a
Přímluakyni.“ Ale přece dává vytue
šití, že následkem toho obdržíme
všecka dobrodiní, o něž budeme ho
prosit jejím prostřednictvím, a že
naše radost bude tím větší, kdy se
nám jich dostane její vpřímluvou:
„Ut quisquis ad te beneficia petiturus
accesserit, cuncta se per edm-impe
trass'e laetetur.“ Způsob zde uvedený
v rozdávání milostí“ souvisí tedy
zřejmě s účinným prostřednictvím
Panny Marie: i_kdybychom neprosili
'skrze ni, obdrželi bychom přece jen
skrze ni.

Tak vysvětluje to i hymnus sváteč—
ních jitřnícb hodinek. Mluví jasně, že
Kristus rozdává milosti podle přání
své Matky. '

Ta dobrc diní, jež vyplývají z pokla
du nahromaděného Spasitelem ——'kdo
bude je rozdávat? Maria. Tot její
úloha.

Vůdkyně božského proudu milosti
řídí po libosti jeho běh: '

Qui ministrabit? Datur hoc Mariae
munus, ut dioae moderetur undae
Arbitra cursum.
Všecky milosti, jež Spasitel zaslou

žil, rozdává jeho Matka, Syn plní její
přání, udílí dobrodiní.

Cupis ad volum sua fundit ultra
Munera Natus.
Není tedy pochyby, že v myšlence

původců tohoto svátku vztahuje se
prostřednictví Mariino i na rozdávání
milostí.
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Jak se to děje, jakým pořadím
musí naše prosba projíti, by stihla
ke Kristu a k Bohu a potom vrátila
se k nám ve formě pomoci, síly neb
světla, netřeba vědět. Stačí připo
menouti si skutečnou solidaritu, která
z vůle Boží utvořila se z jedné strany
mezi Kristem a Marií, s druhé mezi
jimi a vámi, V tom tkví pravý a hlu
boký základ pobožnosti ke všeobec
nému Mariinu prostřednictví.

Kde neběží o poklad uložený v ne
dóbytné pokladně, od níž klíč měl by
Kristus a klíč ten svěřil by své Matce.
Nikoli. Zde pokladem “jest sám Kris
tus, Kristus a jeho Matka. Přístup
k tomuto pokladu otvírá nám láska,
jíž oba nás ustavičně milují, a potom
naše Větší neb menší s nimi spojení.
Nejlepším nárokem na přízeň velmo
žovu neb mocnářovu jest příbuznost
s některým členem jeho rodiny neb
přátelství s některým z jeho důvěr
níků. Udělenou milost vděčíme tedy
oné osobě.

V témž smyslu vděčíme Marii účast
na milostech, zasloužených kdysi s je
jím spolupůsobením. Její přímluva —
tot ona sama, tot její místo u trůnu
Božího a zalíbení, jež mají v ní
Kristus a Otec nebeský. Kdy tedy
dávají nám zakoušeti svou dobrotu,
zvyšují tím blaženost, kterou ji za
hrnují, i radost, když vidí, jak mi
lování a milostmi zahrnuti jsou ti,
kdo současně jsou jejími chráněnci,
bratry a dítkami.

V.

To jsou tedy nároky na milosti
Boží, jichž se nám dostává Pannou
Marií: záleží podstatně v našem spo
jení s Ní, v naší lásce k ní, ve vše
obecném a ustavičném zájmu, jejž
u ní vzbuzujeme. Proto' pobožnost
k jejímu prostřednictví má záležeti
v tom, aby spojení to vždy víc a více
se upevnilo. Čím více budeme proje
vovati svou lásku k Marii,-tím ochot



Královna máje.



něji skloní se k nám Syn, tím více
zahrne nás svými milostmi.

“Důsledně neběží tu o nové pobož
nosti, o nová pobožná cvičení; ale
denně účinněji musí vystupovati pře
svědčení, že Marii nelze od Krista od
loučit. Pravý křesťan nikdy neodlu
čuje jich ve své lásce, ve své, úctě &
důvěře. Naopak blaží ho vědomí, že
má touž Matku jako Kristus, že v ní
má svou přímluvkyni, své útočiště
&svou oporu. A radost tu projevovat
jest mu potřebou. „Dignare me lau
dare te, Virgo sacrataf“ „Dovol mí
chválit tebe, Panno přesvatáf praví
jí pokorně; a skutečně jest pro něho
vznešenou ctí, že připuštěn jest v po
cit těch, kdo se zasvětili její oslavě.

Snad již tomu dávno, kdy v domácí
kapli vychovávaoího ústavu připojil
se ke ctitelům Matky Boží. Vždy byl
hrd,1že- se jí zasvětil. Jako student,
důstojník, inženýr, advokát, lékař atd.
nezanedbal nikdy slíbené jí úcty.
Mezi dvojím cvičením, mezi dvěma
pochůzkami neb záležitostmi vždy
pravidelně hleděl splatiti jí povinnou
daň své chvály. A ty, který jsi snad
z pouhé zvědavosti navštívil proslu
lou" svatyni neb kapli mariánskou,
snad jsi se tam pozdržel déle z pou
hého údivu, že tam kdesi v koutku
známý průmyslník neb vynikající muž
s knížkou v luce zbožně se modlil své
hodinky mariánské. Porozuměl jsi
mu: Toužil více Marii chválit než do
volávat se její pomoci.

Tak činila všecka pokolení, všecky
rodiny, všecky duše oživené ryzím
duchem katolickým. Jak spěchali pod
korouhev Mariinu, s jakým zápalem
dávali se zapsat do jejího bratrstva,
do její Družiny! Takto zřejmě osvěd
čili pebožnost k jejímu prostřednictví!
Hodinky mariánské, růženec, Zdrávas
Královna, Rozpomeň se — jsou vě
kovitými jejími projevy. Jak výmluv
ně ji hlásají i Litanie Loretánské:
Útočiště hříšníků, Uzdravení nemoc
ných, Útěcha zarmoucených, Pomoc
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nice křesťanů. Není soužení, které by
jí nevzývalo, není nebezpečí, které by
k ní o pomoc nevolalo! Praví křesťané

_vždy věděli, že Maria je chrání. 'Ne
ní-li jejich'Matkou? Kdo jí slouží, ne
může zahynout.

Sotva matky počaly ve svém lůně,
již jí zasvětilý své dítě. A když dítko
došlo ve křtu svatém obrození, vždy
občtovaly je Matce Boží a položily na
její oltář. Když smrt ohrožovala mla
dičký život, slíbily oblékati 'je po ur
čitý čas v její barvy, modrou a bílou.
Maria jim též ukázala, jak mají na
učiti své syny a dcery stříci smysly
a srdce; svým instinktem křesťanským
vytušily v kultu mariánském záchranu
skromnosti a ctnosti. Není řeholníka
ani kněze, jenž by Marii nevděčii
svého povolání. Tohoto známého faktu
připomenuto na známém kongresu pro
kněžský dorost. Vyjevena tam obava,
že v dnešním rodinném vychování
snad hasne láska k Marii. Nuže, nechť
křesťanské matky na to nezapomenou!
Snad příčinou toho jest dnešní mravní
krise, zvláště krise skromnosti a čis
toty. Jistě toalety tak málo se shodují
s oddanou láskou k Panně Marii. Ne
vězí v tom snad i záhada dnešní krise

kněžských povolání? Mají-li tyto pře
vzácné květy vypučet a se rozvinout,
potřebují líbezného tepla lásky k Mat
ce Boží.

Proto vzdáleno Zůstaň jakékoli opač
né smýšlení! Kdo by se domýšlel, že
povznesen jest nad důvěrnou pobož
nest k nejsv. Panně, ukazoval by
zřejmě, že nechápe řádu stanoveného.
Prozřetelností Boží. Učení Církve zdů
razňuje naopak vždy víc a více, že
ten není z Krista, kdo není z Matky.
Církev si přeje, by věřící vždy více vá
žili si milosti, že u trůnu Božího při
mlouvá se za ně Matka Boží. Nechť
rádi skrze ni ubírají se k Synu. Tato
záliba a snaha jsoujak vrozený křesťan
skému dítku. Proto rodiče & vycho
vatelé budou hledět v dorůstající mlá
deži je sílit a rozvíjet. O_novychování



nebylo by křesťanským, které by za
nedbávalo anebo dokonce se hanbilo
vštěpovati v mladistvé srdce úctu a
lásku k Marii. Bez nich není pravého
křesťanství. Hrubě by se klamal, kde
by pod záminkou vroucnější lásky
k Ježíši zanedbával lásku k jeho
Matce. V onom životě rodinném, ja
kým jest život křesťanský, důvěrná
láska k Hlavě rodiny žádá nezbytně
i důvěrné lásky k Matce. Jsout jed
noho srdce. Naším ideálem má býti
ztotožnění jistým způsobem naseho
srdce s jejich.

Právě toho chce docíliti pobožnost
k Marii, Prostřednici vši milosti.

„Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko! Prc—sbaminašimi
nezhrdej v potřebách našich! Ale ode
všeho nebezpečí vysvobed' nás vždyc
ky, o Panno slavná a požehnaná.
Paní naše, Prostřednice naše, Orodov
nice naše! Se Synem svým nás smiř,
Synu svému nás poroučej, Synu své
mu nás obětujl“1) H. W.

1) Modlitba. ta pochází z r. 1248. Připisuje
se bl. Hermanovi Josefovi, jenž ji obdržel
mnoho vzácných milostí.

. Srdce Ježíšovo, živote
Když po zázračném nasycení pěti

tisíc lidí pěti chleby a dvěma rybič
kami chtěl zástup provolati Krista
Pána za krále židovského, ušel Kristus
na horu sám jediný. Nepřenecoval
však na hoře, nýbrž ještě za noci se
vydal za učedníky a přišel po jezeru
Tiberiadském na jeho západní břeh
do Kafarnaa. Když jej tu zástup
zázračně před tím nasycený spatřil,
hrnul se k němu. Pán jim však vy
týkal, že ho hledají jedině plote, že
z chlebů byli nasycení. I počíná po
zornost jejich obraceti na jiný chléb,
jenž nehyne jako chléb obyčejný,
třeba i zázračně rozmnožený, nýbrž
zůstává a svtí k životu věčnému.
Tento chléb je rozdílný od manny,
kterou Bůh živil jejich otce na poušti.
Ačkoli manna byla pokrmem zázrač
ným, přece byla jen pokrmem hmot
ným a pozemským, kdežto pokrm,
který Kristus chce jim dáti, jest po
kímem nebeským —-on sám, jenž za
tím účelem s nebe sestoupil a stal se
č10věkem. Když se Židé líoršili nad
těmito slovy a pravili: Není-li tento
Ježíš syn Josefův, jehož my známe
otce i matku? Kterak tedy pravi:
s nebo sestoupil jsem? Kristus neod
volává slov svých, nýbrž žádá víry
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VIVnáš & naše vzkrísení.
v sebe jako v živý chléb, jenž snebe
sestoupil a slibuje všem, kdo v něho
uvěří, život věčný. „Já jsem chléb
živý, který s nebo sestoupil. Bude-li
kdo jísti z chleba toho, živ bude na
věky. Kde jí mé tělo a pije mou krev,
má život věčný, & já ho vzkřísím
v den poslední. Nebot tělo mé právě
jest pokrm a krev má právě jest
nápoj. Kde ji má tělo a pije mou krev,
ve mně zůstává a já v něm.“ Vysvět
leme si tato slova příkladem.

Radosti záříc seděla ránove velko
noční neděli sv. Maří Magdalena z Tar
zis v klášterní jídelně. Její sousedka
vidouc, kterak je veselá, pošeptala jí:
Co je to? Proc jste tak veselá? A svě
tice povzdychla: „Ach, jak je to
krásné, míti Boha v srdci! V srdcích
všech sester vidím odpočívati Ježíše.“
„A v jaké podobě?“ tázala se dych
tivě sousedka. „Ježíše z mrtvých vsta
lého v záři a slávě, tak jak nám jej
Církev ukazuje. Domluvila a byla ve
vytržení. Ještě potom dlouho s du
chovní radostí a útěchou opakovala
slova: Jaká láska povstává ve mně
„k mým spolusestrám, k těmto živým
schránkám Nejsvější Svátosti! Tak
často přijímají tento nebeský pokrm a
velmi pečlivějej vsrdci svém opatrují!



Kristus Pán pravil: Kde jí mé tělo
a pije mou krev, ve mně zůstává
&já v něm. Ona světice viděla Krista
Pána zůstávati v duších svých spolu
sester. Takový život duše je nekonečně
vznešenější než život přirozený, než
ten, který se udržuje obyčejným chle
bem pozemským. Neboť tento vzne
šený, nadpřirozený život duše se udr
žuje chlebem, který Kristus Pán nám
dává, o němž sám praví: Já jsem
chléb živý, který s nebe sestoupil.

Musíme však poznamenati, že duše
musí být živa, nadpřirozené živa,
musí býti v milosti posvěcující, aby
mohla býti živena tělem Krista Pána.
Kdo je v těžkém hříchu a přijímá
tělo Páně, ten nezůstává v Kristu a
Kristus nezůstává v něm.

Jako tělo potřebuje chleba, aby
bylo živo, tak i duše v milosti posvě
cující potřebuje chleba nadpřiroze
ného, těla a krve Kristovy, aby byla

“nadpřirozené _živa, aby si krásu duše
v posvěcující milosti zachovala.

Srdce Ježíšovo jest tedy vskutku
životem naší duše. Tážeme-li se, co
působí Nejsvětější Svátost Oltářní v
duši, poukazuje papežský dekret pro
Armeny 'na tyto účinky: udržuje, zvy
šuje, napravuje a utěšuje život nad
přirozený, podobně jako hmotný
chléb. (Denzinger 698.)

Nejsvětější Svátost Oltářní udržuje
životnadpřizený tím, že rozmnožujíc
milost a lásku posiluje v nebezpečen
stvích duše proti pokušením a chrání
před těžkým hříchem. Tak pomáhá
zachovati posvěcující milost a skýtá
záruku věčné blaženosti. Svatý Jan
Zlatoústý praví, že ti, kteří hodně při
jali Nejsv. Svátost oltářní, odcházejí
od tohoto stolu jako lvi oheň sršící,
ďáblu hrozni. Sněm tridentský na
zývá sv. přijímání prostředkem, jímž
se chráníme před smrtelnými hříchy,
a zbavujeme se každodenních poklesků.

Jestliže krev velkonočního beránka,
nástinu to Nejsv. Svátosti oltářní, na
stěžejích a veřejích prolitá, takovou

měla moc, že lidi v těch domech
bydlící od trestu a usmrcení smrte
nosného. ducha ochraňovala., čím spíše
krev Kristova dveře naší duše za
chrání. Sv. při-jímání jest však zvlášt
ním prostředkem a lékem k zachování
sv. čistoty. Ono krotí nezřízené a
smyslné hnutí našeho těla, osten. hří
chu otupuje _a jako voda oheň, tak
hasí plamen našich náruživostí. Kdo
často Nejsv. Svátost přijímá, má zalí
bení ve věcech &radostech nebeských,
a proto se mu-tělesné radosti cškliví.
O přeštastné ovoce té úrody, ze které
se rodí panenství, volají sv. Otcové.

Sv. přijímání dále zvyšuje život
nadpřirozený tím, že rozmnožuje mi
lost a tedy i jeho mohutnosti a ctnosti.
Duše sv. přijímáním posilovaná.jest
úrodnou rolí, kde se hojně rodí “ctnosti
a dobré skutky. "Chléb požitý se mění
v těle lidské, protože tělo je něco vyš
šího než chléb, tedy nižší se mění ve
vyšší, tak i sv. přijímáním nižší, t. j.
člověk, se mění ve vyšší, t."j. v Krista.
Ve sv. přijímání dostává člověk hoj
ných milostí, aby se stal Kristu po
dobným, by mohl říci jako sv. Pavel:
Žiji, nikoli já, nýbrž žije ve mně
Kristus „(G-al. 2, 20). Kristus v něm
bydlel, skrze něho mluvil, skrze něho
působil, skrze něho žil. Sv. Pavel ne
měl v sobě žádné pýchy, žádného
strachu, žádné vzpomínky na příkoří,
žádné závisti, žádné pomsty, žádné
touhy po majetku, žádné ctižádosti,
žádného hněvu, žádné starosti, pro-'
tože v něm bydlel, ten, jenž jest
světlo, svatost, nesmrtelnost, pravda,
ten, jenž se páse .mezi liliemi ve skvě
losti svatých. (Sv. Řehoř Nys).

Sv. Kunhuta, císařovna, jak píše
Surius, pravila: Kdykoli velebnou
Svátost přijímám, dávám velmi bed
livě "na své srdce celý den pozor.
Vzpomínám, že Pán můj v něm pře
bývá jako ve vlastním domě. Pročež
“se chovám tiše a počestně v řečech,
pohledech, v chůzi a ve všem obco
'véní. Jsem jako strážný sluha, který,
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když pán jeho Spl, prst klade si na
ústa., když jde někdo mimo a tak ho
napomínal, aby jej šeptáním neb
hřmotem nevzbudil.

Z duše, v níž zůstává Kristus, mizí
mdloba, slabost a malátnost, již za
viňují všední hříchy. Neboť sv. přijí
mání rozmnožuje “lásku, která zhla
zuje všední hříchy a pobádá k lítosti.

Jako chléb, který sytí hladového,
jej také uspokojuje, tak i sv. přijímání
člověka potěšuje a oblažuje. Slast a
blaho, které skýtá, jest duchovní,
může se však pociťovati i ve smyslové
snažnosti, která je v'těsné souvislosti
s mohutnostmi duševními. Sv. Ambrož
praví: Tento kalich napájí touhu vě
říoích, takže se zhcšťují stare sti tohoto
světa, bázně před smrtí a obav. Sv.
Jan Zlat. nazývá sv. přijímání pr'
m.enem, z něhcžUtěšitel mnoho po
tůčků rozvádí. Církev sv. velebí
N. S. Olt. jako chléb s nebe, všecko
potěšení obsahující.

Jest tedy Srdce Páně ve sv. přijí
mání životem naší duše, neboť udr
žuje, zvyšuje, napravuje a utěšuje
život nadpřirozený.

Srdce Ježíšovo jest také naším.
vzkříšením. „Kdo jí mé tělo & pije
mou krev, má život věčný & já jej
vzkřísím v den nejposlednějšíff Kdo
požívá jeho tělo, připravuje se již na
věčnou slávu hlavně nadějí. Když
totiž Kristus Pán se nám dává již tu
na světě za pokrm, oč spíše se nám
dá v nebeské slávě spatřiti jako od
platitel dobrých skutků. Častým sv.

_ „\\\\\í\\'\\\\
sš

přijímáním dostáváme pomoc, by
chom v milosti Boží až do konce se
trvali, ba v ní vzrůstali.

Že vskutku jest věčná sláva ovo
cem tohoto nebeského pokrmu, sou
díme z jeho předobrazení, z manny,
kterou požívali Židé na poušti dotud,
dokud nepřišli do země zaslíbené,
a také z druhého předobrazu, z pod
popelného chleba, který Eliáš na
poušti pojedl a byl tak posilněn, že
šel 40 dní a noci až k hoře Boží.
Horeb (3 Král. 14, 8). Tak i Nejsv.
Svát. olt. se nazývá viaticum, za
opatření na cestu do věčnosti.

Tak bývali také mučedníci zaopa
tření před smrtí tělem Páně. Když
hrozilo pronásledování křesťanů, usta
novil sv. Cyprián se 40 biskupy, že
se má dát kajícníkům znamení pokoje
a sv. "přijímání. Píše: Abychom ne
nechali beze zbraně ty, které napomí
náme a povzbuzujeme k boji, ale je
opevnili ochranou těla a krve Kris
tovy, ozbrojili zbraní Boží hojnosti;
neboť jak bychom je mohli vybízeti,
aby pro vyznání víry krev prolili,
kdybychom jim před bojem odpírali
krev Kristovu?

Pre'to sv. přijímání dává křesťa
nům nové právo na slavné vzkříšení;
totiž kdyby dle všeobecného zákona
lidé nemusili vstáti z mrtvých., přece
by měli býti vzkříšení aspoň ti, kteří
zbožně přijímali tělo Páně, nebot sv.
přijímáním dostávali zvláštní milosti,
aby dcsáhli vzkříšení.

Jest tedy Srdce Páně nejen naším
životem, ale i vzkříšením.

P. Rud. Rozkošný.



Čemu se učíme ve škole Božského Srdce?

Duchu kajíCnosti.
P. Jindřich Ramiěre T. J.

Continuus dolor cordi moo.
Mám ustavičnou bolest v srdci svém.

Řím. IX. 2.

I.
Theologové se táží, zda mohl Boho

člověk míti ctnost kajícnosti? Ctnost
ta, již ošklivíme si hřích & činíme za
dost za to, čím jsme překročili zákon
Boží a urazili božskou Velebu,..ne
může dle zdání příslušeti leč hříš
nému člověku a proto neshoduje se
s dokonalou spravedlností Vtěleného
Slova.

Kajícnost, v přesném slova smyslu,
pokud sé- vztahuje na hříchy kajíc

'níkem spáchané, nemožno ovšem při
pisovat Srdci Ježíšovu, v němž ne
bylo chyby, již by bylo třeba želet
a za ni se kát. Ale ve smyslu širším,
kdy hledíme na ni prostě jak na bo
lest a nelibost nad urážkou způsobe
nou božské Velebě, dojista Srdce Je
žíšovo nepostrádá této ctnosti; na
opak povznáší ji v sobě na taký stu
peň dokonalosti a intensity, jakého
nedosáhli ani nejhrdinnčjší kajícníci,
poněvadž žádný z nich nccšklivil si
hříchu jak 0110.

Chceme-li však dokonale poznati
kajícncst Srdce Ježíšova, musíme při
pomcnouti si ucení sv. Augustina, jež
velkolepě rozvíjí ve svých komentá
řích Žalmů. Velký ten Učitel vidí
v techto zpěvech posvátných výraz
citů samého Boh'očlověka, jichž David
byl pouze hlasatelem & bez váhání
přičítá mu ona četná místa-, v nichž
žalmista mluví o svých nepravostcch
výrazy nejhlubšího zahanbení a nej—
trpčí lítosti: Počtem řevyšují množ
ství vlasů na hlavě _(,. XXXVII. 5),
obstupují ho jak řvoucí lev (Ž.
XXXIX.13); tone v nich jak v oceáně
bezedného bahna (Ž LXVII. 3). Podle
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sv. Augustina mluví takto sám Ježíš
Kristus. A nemodlil- li se Spasitel na
kříži první slova žalmu XXI.: „Bože
můj, Bože můj, proč jsi mne opustil“
a tedv dojista i jich pokračování:
„Daleko od pomoci me' volání mých
hříchů. P.“

Hle, tu jest kajicnost v přesném
slova smyslu. A poněvadž dostalo se
jí tak silného výrazu na rtech Boho
člověka, jak možno pochybovat, že
nevnikla až do jeho Srdce, jehož věr
ným tlumočníkem byla vždy jeho
_ústa?

lI.

Leč jak uvésti ve shodu nekonečnou
svatost Kristovu s tímto pravdivým
vyznáním nesčíslných těžkých provi
nění? Záhadu tu rozluštuje sv. Au
gustin učením, na něž za jeho příkla
dem již tak často jsme upozornili.
Ve Vtěleném Slově ukazuje dvojí ži
vot, rovnou měrou mu příslušející,
z nichž jeden jest rozdvojen a dopl
něním druhého: Jeho život _osobní,
jímž žije sám v sobě, a Jeho život
jako Hlavy, jímž žije v nás. Stavší se
hlavou _těla, jehož my jsme údové,
vešlo s námi ve spojení užší — ač
řádu odlišného — než ono, jímž hlava
a údové tvoří jedno a totéž tělo. Jím
žije v nás, jak my v něm. Ač spojení
to uskutečňuje se pouze u křesťanů,
přece, poněvadž všichni lidé jsou po
voláni k jeho účasti, jest Ježíš Kristus
vším právem hlavou lidstva. Když
Vtělením se s ním spojil, přivtělil je
sobě, a dav mu všecka svá bohatství,
přivlastnil si všecky jeho bědy.

Tot v pravde tajemství nevýslovné
lásky, o němž Ježíš mluvil již dávno
před jeho uskutečněním. Vzal na sebe
všecky naše mdloby, nesl tíhu našich



bolest'.“ (J. LXIII. 4.) Též sv. Pavel
mluví o této výměně, jíž všecky naše“
hříchy obtížily nejčistší Srdce bož
ského Beránka, zatim kdy' přioděl
nás svou dokonalou nevinnosti: „Ten,
jenž neznal hříchu, učiněn jest za nás
hříchem, abychom se o něm stali
spravedlností Boží “ (2. Kor. V. 21.)

Toto spojení lidstva 5 Bohočlově
kem v jediném těle, jímž doplňuje se
spojení přirozenosti božské s přiroze
ností lidskou v jedné osobě, jest
v pravdě velikým. tajemstvím; ale ta
jemství to svou zářivou temnotou
zjasňuje všecka ostatní tajemství a
rozlévá nejskvělejší a nejtěšivějši svět
lo po celém obzoru naší víry.

III.

A právě to skýtá dojemný a plodný
predmet k rozjímání všem horlivým
ctitelům božského Srdcee, již za pií
kladem sv. Markéty Marie druží se
k bolestné agonii ze Zeleného čtvrtku
na Velký pátek.

A skutečně musíme zajíti si do
Gethsémani, chceme-li vidět nej
úchvatnější důkaz kajicncsti Srdce
Ježíšova. Tu všechny hříchy světa,
jichž odpovědnost vzal na sebe sou
časně s naší přirczeností, vystupují
před ním ve svém nesčíslném množ
ství a skličuji' I—Iocelou svou vahou.
Zkusme aspoň přibližně je spočítat!
Nemcžno! Kolik hříchů smrtelných
páše se na celém světě v průběhu
jediné hodiny? A kolik za den, měsíc,
rok, celé století? Kolik po čtyřicet
věků? Kolik bude jich ještě spácháno
až do konec světa? Sám rozum an
dělský ustupuje před takým výčtem.
Ale Ježíš sčítá ty zločiny, vidí je
jasně se Všemi okolnostmi. A poně
vadž On sám měří jejich nekonečnou
tíhu, poněvadž On sám znávelebnost
Božskou hříchem uraženou, proto dů
sledně On sám nenávidí hříchu tak,
jak zasluhuje. A co je měrou této ne
návisti? Jest ji energie, již Srdce Je
žíšovo miluje Boži dobrotu, poněvadž

sanguinis decurrentis in terram.“

nenávist zla je v úměrnosti s láskou
k dobru, jež ono zlo chce zničiti.

Srdce Ježíšovo s celou silou své
lásky, již miluje Boha, zavrhuje uráž
ku, způsobenou hříchem Jeho dobrotě.
Ale marně; lnout' k Němu ty nepra
vosti tak mocně, že tvoří s nímjedno
jediné. Stal se hříchem. Všecky hříchy,
jichž od počátku světa bez ustání do
pouští se lidstvo, jsou Mu přičítány.
Zahalují Ho jak roucho, jež svléci ne
může, vnikají jak olej až do samých
kosti. Všechny ty příšerné zločiny, jež
po dlouhé věky plní naši zem, vrhají
se jak divoká zvěř na duši Božského
Spasitele, a nemůže jejich zubům unik
nout.

Zároveň však vystupuje proti Němu
i spravedlnost Boží. Vzalt na sebe
všecky naše viny, a proto spravedlivě
nekonečná a hříchem uražená svatost
Boží stíhá Ho s celou přísnosti. Ne
může tedy edmítnouti tento nezbytný
důsledek svého spojeni s lidstvem.
Proto ani nepomýšlí jemu se vymk
nout. Prosí sice, by Otec vzdálil od
něho kalich našich nepravosti, jehož
hořkost jest mu nekonečně nesnesitel
nější než muky nejkrutší, ale zároveň
svoluje vypíti jej až na dno.

IV.

Nehledejme proto jiného vysvětlení
k zázračné agonii, k níž letopisy lid
ské bolesti nemají druhého příkladu:
k onomu potu krvavému, jenž vy
tryskl z žil Spasitele, smočil jeho
roucho a potůčky stékal na zem..
„Factus est sudor ejus sicut guttae

(Luk.
XXII. 44.)

Ty potůčky krve jsou konem lí
tosti Sidce Ježíšova. Jsout' výrazem
dvojího citu, jenz zápasil v jeho Srdci:
Jeho lásky k údům, již si přivlastnil
naše hříchy, a jeho lásky k Otci, jež
nad těmito hříchy vyvolala v jeho
Srdci smrtelnou bolest a nenávist.

Hříchy ty — vizme dobře —- jsou
naše hříchy. Každý z těch, kterých
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jsme se dopustili, měl svůj význačný
úděl v krvavé agonii, tížil Srdce Je
žíšovo a skličoval tak, že způsobil
krvavý pot.

Tu krev, jež se vyřinula z jeho žil,
Pán vzal nazpět při svém vzkříšení;
jest to táž, kterou podává nám jako
nápoj při hostině eucharistické. Na
nás závisí tedy, když přistupujeme
ke stolu Páně, bychom s ctnostmi
Srdce Ježíšova přivlastnili si i jeho
kajícnost. .

To. Božské Srdce dává se. nám
právě proto, by nám je udělilo. Jestli
oslavené tělo nesnáší se již s bolestí
nad hříchy, neoslabila se přece nijak
ona bezmezná k nim nenávist, jež
_v Gethsémani byla principem a mě
rou, jeho bolesti. Spojením s námi ve
sv. Eucharistii nabývá opět moci, jíž
pozbyl svým vstupem do nebe; bolest,
již sám "nemůže již zakončit, cítí
v nás. Je-li naše přijímání tím, čím
býti má, jestli přijímajíce jeho tělo,
přijímáme i jeho srdce, pak udělí
nám i svou nenávist ke hříchu, .a bo
lest ta bude míti v našem srdci týž
účinek jako v jeho za dnů smrtelného
života: bolest nad hříchy vlastními
a nad hříchy našich bratří učiní
z nás dokonalé kajícníky.

V.

Taký jest ve skutečnosti onen dvojípokim jímž bez úkoje živí se praví
služebníci nejsv. Srdce. Hledí oškli
víti si hříchy a za ně se káti. I-Iledí
tak je nenávidět, jak Spasitel sám je
nenáviděl, a pocítiti bolest rovnou
oné, již sám byl proniknut; a po.
něvadž toho nikdy nedoeílí, nemohou
nikdy myslit, že učinili dosti. A sku
tečně kdo z křestanů mohl by si li
chotiti, že neměl viny v agonii Klis
tově? Citil- li Ježiš tak hlubokou bo
lest nad hříchy všech lidí, i těch, kdo
nikdy nenáleželi a nebudou dáležeti
k. jeho mystickému tělu, jak tím
více bolely ho hříchy křestanů, jeho
.údů? Zvláště ty si přivlastnil, zvláště
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jich tíži cítil, jak by sám je spáchal.
Hříchy jiných byly spíše jen rou
chem, jímž se přioděl, aby tyto
vnikly jak olej až do hlubin jeho
podstaty.

Není-li tedy Spravedlive, bychom
sdíleli tuto bolest Srdce Ježíšova?
Byl-o-li to nezbytne, aby s námi se
spojil, chtel- li za naše hříchy zadost
ucinit, poněvadž my sami nebyli jsme
s to to vykonat, jak možno bez ne
špravcdlivcsti cdepříti svou účast na
tomto zadcslučinění? Zde připustíme,
mame11 jen trochu citu, by Srdce
Ježíšovo ;a naše hříchy tipělo víc než
my? Ta smrtelná bolest, ty děsné
úzkosti, ten krvavý pot nedávají-li
nám na srozuměnou více než všecky
jiné důvody, jak' těžké jsou naše hří
chy? A ukazujíce nám, čím býti má
naše lítost, nepovzbudí nás vždy k no
vému úsilí, připodobniti se k bož
skému Kajícníku v Gethsémani? ]
kdybychom nikdy nedopustili se
smrtelného hříchu, najdeme snadno
v agonii Páně pohnutku k nejtrpčí lí
tosti.

Čí duše jest tak čistá, že nemůže si
vytýkati nejedno zneužití milosti Boží,
nejednu dobrovolnou. nevěrnost? Zda
ty nedokonalosti, ač samy sebou lehčí
než hříchy nevěřících, poněvadž však
vyšly ze srdce něžněji milovaného a
více emilcstnčného, nebolely mnohem
více nejsvětější Srdce Ježíšovo?

VI.

S tohoto právě jmenovaného hle
diska musíme zvážiti jich pravou tíhu,
bolest způsobená Srdci Ježíšovu musí
býti měrou bolesti našeho srdce. Úva
ha ta usnadní nám i porozumění oné
hořké lítosti, kterou světci o.plakávali
své chyby, jež v.našich očích jsou jen
nepatrnými nedoko.nalostmi

Kiomě toho však agonie Páně pro
budí v našem srdci ještě nenávist
k pekleskům dle zdání lehkým. Co
by se s námi stalo, kdyby jich byl Spa
sitel nesmyl svou krví? Můžeme snad



Nový světec Jan Bosco,
narozený před 100 lety v italském městečku Murialdo,
největší vychovatel opuštěné mládeže, zakladatel řádu
Salesiánů a. Dcer Panny Marie, Pomocnice křesťanů.

Prohlášen slavnostně svatým dne 1. dubna 1934.

Svatý Jene Bosco, buď vůdcem &ochrancem i dnešní
naší mládeže!

Hl líll ll IH%“

97



pochybovat, že oloupivše nás o množ
ství aktuálních milostí, jichž pomoci
naše slabost tolik potřebuje, nestrhly
by nás zvolna ke hříchům těžkým?
Kdo spočítá to množství, kdo uváží
tíhu všech těch nepravosti, k nimž by
nás svedly, kdyby nás od nich ne
uchránila kajícnost Srdce Ježíšova?

Tak láska Srdce Páně v lítosti chyb
vlastních připravila naši kajícnosti
zdroj nevyčerpatelný; ale látku ještě
bohatší poskytuje nám ve hříších
druhých lidí.

Jestit význačným znakem této po
božnosti lepší porozumění tajemství
Vtělení Syna Božího,-mocí jehož jsme
s ním spojeni a žijeme V něm, jak On
žije v nás; tajemství pro něho právě
tak bolestné jak pro nás slavné.

Nuže, jestli následkem tohoto spo
jení byla božská Hlava zavázána,
přes ,všecku svou nekonečnou svatost
přivlastniti si nepravosti svých údů,'
jest současně i každý křest'an zavázán

',káti se za hříchy svých bratří. Poci
ťuje-li Hlava všecky choroby svých
údů, jak možno, by údové odepřeli
soucitu na bolestech Hlavy? Spojení
nezbytně musí býti vespolné.

Kdy přeneseme se duchem do za
hrady Olivetské, bychom se zúčastnili

" agonie Kristovy, neb kdy poklek
neme _před svatostánkem, bychom se
prodchli city Srdce Ježíšova, nemů
žeme rozdělovati hříchy, jež ve svém
souhrnu byly příčinou smrtelného zá
pasu jeho a které ještě nyní jsou
předmětem jeho oběti. Naše oddaná
láska k božskému Srdci nedopustí,
bychom lítostí nad vlastními poklesky
omezovali svou účast na jeho agonii
& oběti: musíme si ošklivit, jak sám
si ošklivil, všecky hříchy lidstva.

VII.
Nyní již tedy poznáváme předmět

a míru kajícnosti každého křesťana.
Nalezli jsme obé v nejsv. Srdci Ježí
šově. Jak patrno, ten předmět jest
nevyčerpatelný a míra jeho nezná
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mezi. Jak o Ježíši Kristu, možno říci
i o každém z jeho přátel: „Tvůj zá—
rmutek jest veliký jak moře.“ (Thren.
II. 13.) Vztahuje se na všecky zlo
činy, jež od počátku světa urážely
božskou Velebu, i na ty, které nyní
se páší, i na ony, jež budou spáchány
až do dne, kdy „nepraoost bude dovr
šena, a hřích pohlcen ve věčné pro
pasti.“ (Dan. IX. 12.)

Pravý přítel Ježíše Krista musí si,
jak jeho božský Přítel, přivlastniti
každou z těchto vin, prosit Boha za
odpuštění, hledět smýti ji svými slzami
a odčiniti svými obětmi.

Jak smířiti se s myšlenkou, že od
19 věků Srdce Ježíšovo, přítomné ve
všech svatostáncích, bez ustání se
obětuje v obět smírnou za hříchy lid
stva '— a zatím lidé hromadí ustavičně
nové a nové zločiny?

Jak možno lhostejně hledět na to
nepravost devatenáctkráte stověkou?
Jak nepbcítit nutnosti smírné náhra
dy? Jak necítiti se sv. Pavlem puzení
božské lásky: „Láska Kristova p_udí
nás!? Neb jestli Kristus za všecky se
obětoval, nesmíme žiti sobě, ale Tomu,
jenž za nás zemřel/“P (II. Kor. V. M.)

Tím způsobem spojí se v našem
srdci, podobně jak v Srdci Ježíšově,
účinná kajícnost s účinnou láskou a
horlivostí, a zásluhou těchto Spoje
ných ctností ušpišíme vyvrácení ty
ranství hříchu a příchod království
Božího na zemi.

Příběh.

„Jednou v pátek,“ vypravuje cti
hodný kněz, „byl jsem volán k ne
mocnému. Zastal jsem chudého, asi
čtyřicetiletého muže na lůžku. Od 18
měsíců ležel ochromen; jak Ježíš na
kříži, spočíval i on na otevřených ra
nách. Kromě toho byl zcela opuštěn;'
jediná dvacetiletá dcera musila po
celý den pracovat, by vydělala na
chléb.



Snadno jsme se spřátelili; mně pře
kvapovala zvláště jeho klidná mysl
v tak těžkém a trapném položení.

„Jak můžete si zachovati taký du
ševní klid uprostřed tolika utrpení &
strádání?“ tázal jsem se ho s obdivem.
„Račte otevříti dveře,“ řekl mi (za
vřelt jsem dveře komůrky, chtěje ho
vyzpovídati), a „uvidíte, odkud čer
pám útěchu.“

Otevřel jsem. Na protější stěně vi
sely dva krásné obrazy Srdce Pána
Ježíše & Panny Marie. „Vizte, Otče,
(dkud mi prýští velká útěcha. Ne
mohu-li již dále, zadívám se brzy na

Marie Tesařova:

Přišlo

Přišlo jaro, přišlo zase,
s ním nám přišel jarní ples,
všecko vůkol usmívá se,
voní louka, voní les.

Sněženek běl z trávy svítí,
brouček leze z úkrytu,
již se budí jarní kvítí
v smaragdovém pažitu.

obraz Srdce Páně, brzy na obraz
Srdce Panny Marie. „Trpěli víc než
já,“ pomyslím si, „a byli nevinní.
A co jsi ty, ne-li jen ubohý hříšníkP“
Myšlenka ta mne velmi potěší a mi
ulehčí“

Hluboce pohnut a povzbuzen vyšel
jsem z prostičkého příbytku. Poslal
jsem tam milosrdnou sestru, by chu
ďasa ošetřovala, aby mu nic neschá
zelo. Poslední svaté svátosti přijal
s city nejhlubší zbožnosti. Za dva dni
zemřel volaje: „Vizte, mé lůžko je po
seto překrásnými květy! Hleďte, Maria
sestupuje s nebo! Přichází si pro
mne . . .“ H. W.

jaro.
A to srdce v každé hrudi
vstává hříchu ze spánku,
jaro lásky ctnosti budí
v prvním slunka červánku.

Ježíš čeká. Duše spěchá
k svátostnému spojení,
starostí a bídy nechá
u bran svého vzkříšení.

Jaro přišlo-_ jara slasti
na srdce ti zabuší,
nenechej se, synu, másti,
chystej jaro pro duši.



* Drobné zprávy ze života katolického. *
_

Tajemné zjevení () Beauraingu.

Poslední dobou celá Belgie jest
vzrušena. V Beauraingu v belgických
Ardennách ve školní zahradě Sester
„křesťanského učení“ zjevuje se čty
řem malým děvčátkům a malému ho
šíkovi překrásná Paní. Prvně ukázala
se jim 29. listopadu v půl sedmé ve
čer; od té doby v touž hodinu již ně
kolikráte. Výpovědi dítek znějí ob- 
divuhodně souhlasně. Vidí překrásnou 
Paní v běloskvoucím oděvu s modra
vým odbleskem, dlouhé roucho za
krývá úplně nohy, ruce jsou sepjaty;
s pravého rámě visí růženec. Hlava
ozářena skvoucími paprsky. Na otáz
ku, kdo'je'st, odpověděla: „Jsem Panna
Neposkvrněná.“ Zjevení ke konci roz
vírá sepjaté ruce a mizí. Nyni navečer

' čeká na zjevení tisíce osob, jež zbožně
se modlí s dětmi růženec. Při zjevení
mlknou dítky, a přítomných zmec
ňuje se hluboké pohnutí. Sestry však
málokoho vpouštějí do zahrady samé.
Nedávno smělo tam vejiti patnáct lé
kařů, kteří ztvrdili normální stav
dítek.

Ve Španělích bídníci hledí ještě tu a
tam pálit kláštery & kostely. Ale
zřejmé a patrné jest mocné probuzení
katolických sil. Organisují se a modlí.
Katolický tisk, používaje poměrné za
tímní svobody, hledí hnutí řídit.

Zatím však nové porážky: konfis
kace statků darovaných věřícími
Církvi. V únoru byl projednáván zá
kon 0 řeholních kongregacích. Vláda
prováděla nejkřiklavějši nespravedl
nosti. ' f

Slza sv. Vincence z Pauly.
Jednou dověděl se světec, že skvělý

ples připravuje se na dvoře Anny
Rakouské, zbožné matky Ludvíka

XIV.; poněvadž byl jejím rádcem,
měl ke dvoru volný přístup.

Chvíli zamyslil se nad královnou,
jež obětuje tolik peněz, aby se zali
bila několika marnivým lidem, a po
tom "vzpomněl si na ubohé nalezené
děti, jež dojista zahynou, nepomůže--li
účinná a vytrvalá láska křesťanská.

Bez váhání vchází do paláce, přímo
do komnat královniných -—-tak jak
jest — ve svém ehudiěkém rouehu ten
bělovlasý kmet.

„Veličenstvo , '“ oslovuj e „královnu,
„chystáte se na ples. A já též chci
připraviti ples ubohým ptáčkům, kteří
umírají hladem ve svém hnízdečku.
Jsou to mě nalezené děti. A mé ruce
jsou prázdné. Však dobře je chuďasovi
u vás, která nikdy neodmítáte pomoci.“

Před několika dny mnoho hluku
nadělala s;hůze v městě, k níž světec
přinesl drobná nemluvňata, zabalená
v hadrech, a řekl: „Milostivé dámy,
chcete, by zahynuly ty děti? Odpo
věztel“

A hle, téže chvíle házely přítomné
dámy své šperky k nohám prostřed-
níka těch, kteří mluviti mohli pouze
slzami.

Velká duše královny Anny poroz
uměla tiché prosbě. Pohlédla na sebe
a zarděla se. Strhla drahocennou per
lovou čelenku s hlavy_i náramky a
vložila vše do rukou chudičkého
kněze. _

„Co činíte, Veličenstvo?“ zvolala
dvorní dáma. „Ty skvostné perly.
Váš účes v nepořádku!_Jak to na
pravime?'-'

Ale královna klidně vytáhla z ky
tice před ní stojící překráSnou růži

'- &připjavši ji do vlasů, řekla s úsmě
vem: „Myslíte, že tato růže není
hezká? Nevyrovná se broušeným ka
menůmP“
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Potom spatřivši třpytící se slzu
v oku světcově, zvolala: „Co jsou
všecky ty krásné perly u porovnání
s jedinou slzou v oku P. Vincence?“

Způsoby pozdravu.
Způsoby ty jsou různé podle růz

ných národů co do výrazu i pohybu.
Máme krásný katolický pozdrav:

„Pochválen buď Ježíš Kristus. Až
na věky věkův. Amen.“

Ve Španělích říkají: „Ave Maria
purissimal“ Odpověď: „Sin pecado
concebidaf „Zdrávas Maria nejčistší! *
„Bez hříchu počatá.“

V některých katolických domech a
závodech obvyklé telefonické „halo“
zastupují slovy: „Ave Maria!“

Řeků a Rusů velkonoční pozdrav
zní: „Christos anasti.“ Kristus vstal
z mrtvých.“

V zemích arabských pozdravují se:
„Salem alejkuml“ „Buď spása tobě.“

V Turecku: „Dobré jit-rol“ „Dobrý
večer!“ „Sabahlar hair olsounl“ ——
„Akchamlar, hair olsounl“

Na východě mniši a kněží líbají si
ramena.

Obyvatelé západu smekají klobouk.
Na východě pozvednou ruku a do
tknou se srdce, úst a čela.

U Tibeťanů uctivý pozdrav záleží ze
tří věcí: sklonit hlavu, poškrábati se
za uchem a vypláznouti jazyk.

Křest sultánůo.
Misijní list Bílých Otců vypravuje

zajímavou událost:
Den 15. dubna 1933 — Bílá sobota

— zůstane nezapomenutelným v dě
jinách vikariátu Tanganjika. Dne to
hoto Gwasa, sultán Uhajský, 5 man
želkOu a se starší dcerou přijali sv.
křest. Mladší dceruška byla již dříve
pokřtěna, když za těžké nemoci octla
se v nebezpečí života. Zpráva ta
vzbudila-úžas Vasvahaliů, našich mos—
lemínských sousedů. „Aj,“ řekli, „sul
tán Uhajský přijme Mest! Komisař
provinciální přijde osobně na ten“
obřad a,bude kmotrem“

V úterý svatého týdne přijel sultán
s rodinou do Ujiji. Miluje prostotu
& proto nechtěl žádného průvodu.
Ubytoval se v bývalé německé tvrzi,
v bezprostředním sousedství našich
školních budo'v.

Sv. obřad vykonal se na Bílou sobotu
v seminářské kapli. Sám Msgre vikář
apoštolský udělil křest našim třem
katechumenům. Sultán obdržel jméno
Jusula; jeho manželka jméno Alžběty
a starší dcera Terezie. Při mši svaté,
jež potom následovala, byla účast tak .
velká, že musili postaviti oltář do
hlavního vchodu našeho semináře.
Noví křesťané s velkou zbožnosti při
jali Tělo Páně. Za jejich díkůčinění
udělil P. Superior dodatečné křestní
obřady malé Marii.

Po mši svaté sultán s celou rodinou
odebral se k apoštolskému vikáři
Msgru Birraux i k panu komisaři
Bagshawé, by jim poděkoval. Naši
žáci vyslovili jim své blahopřání a jim
na poctu provedli národní tance.

Sultán si přál, aby všichni s ním se
mohli těšit. proto daroval tři býky:
prvního žákům naší školy, druhého
naší nemocnici a třetího svým pod
daným, kteří přišli na slavnost.

V pondělí velkonoční přijal v do
mácí kapli apoštolského vikáře svá—
tost manželství.

Dětský desátek růžencoaý.
V r. 1900. vesnice M., čítající 280

obyvatel, náležela k nejlhostejnějším
farnostem. Na nedělní mši přicházelo
pár osob. Povinnost velkonoční ko
nalo asi dvanácte žen a jediný muž.
Dostati děti k prvnímu sv. přijímání
bylo nesmírně obtížno. Nedbali o to.

zmíněného roku přijela tam na
prázdniny zbožná Pařížanka. Želela,
že Pán Ježíš po celý den jest opuštěn
.ve svatostánku a proto přicházela
častěji Ho navštívit — náhradou za
lhostejnost a chlad druhých. Oby
čejně s růžencem v ,ruce klečela před
svátostánkem.
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„Jednoho dne,“ vypravuje, přichá
zim ke kostelu ve chvíli, kdy děti vy
cházely ze školy. Sotva jsem vešla,
objevila se v kostelních dveřích dět
ská hlavička, potom druhá a třetí.
I vyzvala jsem malé zvědavce, aby
se mnou poklekly před svatostánkem
a pomodlily se Zdrávas Maria. Uči
nily to ochotně. Nazítří o téže hodině
šla jsem opět navštívit Pána Ježíše
& úmyslně nechala dveře pootevřené.
Celá řada dětí se přihnala & pomod

.1ila se se mnou Zdrávasek. Třetího
dne přišly všecky školní děti. Místo
jediného Zdrávas pomodlily jsme se
desátek růžencový. Záhy dílo _uspo
řádáno. V M. zaveden dětský růžen
cový desátek. Osada se změnila k ne
poznání.
' O tom dověděli se Otcové Redemp

toristé. I zaváděli to dílo všude.
Množství. farnosti dalo své děti za
psati v centrále: Paříž VI., ulice Uni
versitní č. 5. Dílo překročilo hranice
a rozšířilo se i po zemich misijních.
Ach, co nevymohou modlitby dětí!
Ostatně děti jsou výtečnými apoštoly.

Malý příklad:
Tli malí hošíci chudě odění vcházejí

do kostela sv. Jana. Klekají u oltáře
Matky Boží. Jistá horlitelka, která
se tam modlila před nejsv. Svátosti,
přiblížila se k nejstaršímu. „Chodíš
na náboženství?“ ptá se ho tiše. „,Ne.“
„Snad maminka nechce?“ „Ona by
chtěla, ale tatínek nechce.zz „Umíš
se modlitP“ „Umím jedinou mod
litbu: Zdrávas Maria.“ „Kdo tě jí
naučil? Snad maminka?“ „Ach, ne,
tatínek by se s ní vyvadil.“ „Kdo
tedy?“ „Ferda.“

Ferda náležel k hloučku dětí, jež
denně přicházely pomodliti se s onou
horlitelkou desátek růžencový. Na
zítří horlitelka ptá se Ferdy, jak se
jmenuje ten hošík, kterého naučil
Zdrávas Maria? Ferda je na rozpa
cích. Nemůže povědět, poněvadž na
učil modliti se Zdrávas Maria všecky
své malé spolužáky.

„V mé ubohé farnosti,“ píše P.
Thieulle 5. října 1933, „bývalo na
velké svátky jen dvanáct sv. přijí
mání; po sedmi letech víc než čty
řicet. Výsledek ten děkuji dětskému
růženci; denně bral jsem s sebou do
kostela na růžencový desátek svých
deset hochů z hodin katechismu. Díky
za to Matičce Božíl“

„Má farnost byla dosti zanedbána,
píše P. Gibot 26. srpna 1933. „V únoru
dával tu- misie“ P. B., který denně
bral děti do kostela, by se tam s nimi
pomodlil růžencový desátek. Chodily
rády. Po ukončení misii obával jsem
se, že zápal pohasne. Ale nikoli. Za
vedení obětavé horlitelky přicházelo
denně 40—50 dětí. Některé modlí se
ho i doma. Díky jich modlitbám, udr
žuje se ovoce svatých misií.“

Povolání.

Jsem jist, že nejedno povolání se
ztrácí pro nedostatek vnějšího po
vzbuzení, jež by je přivedlo k sebe
vědomí. Nesmíme mysliti, že povo
lání jest výrazný hlas Boží, jenž
klepá na dveře našeho svědomí a
volá třikráte: „Samueli! Samuelil“
na kterýž hlas odpovídáme ihned:
„Zde jsem, Panel“

Ctihodný P. Chevrier již měl čtr
nácte let a ještě mu ani nenapadlo,
že by se mohl státi knězem. A přece
to bylo omilostněné dítě: jednou při
povzdvihování spatřil nad kalichem
zářící kouli — a nebyl udiven; první
svaté přijímání vykonal s andělskou
zbožnosti; denně vstával velmi časně,
aby již v pět hodin byl v kostele a
mohl ministrovat při mši svaté; Bůh
vedl ho všemi těmito milostmi, aby
z něho učinil světce a divotvůrce.

A přece nikdy myšlenka na kněž
ství nepřišla mu vůbec na mysl.
Toužil vždy Bohu a duším se obě—
tovat, ale nevěděl jak. Teprv když
jednoho dne otázal se ho pan kaplan,
zda by nechtěl se státi knězem, náhle
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prosté to slovo ukázalo jasně jeho
povolání.

Když po letech se ho někdo dota
zoval, kdy zatoužil státi se knězem,
odpovídal: „Nevím určitě; ale když
po prvé pan kaplan mluvil mi o kněž
ství, pocítil jsem velkou radost.“

Následujme s odvahou příkladu
pana kaplana od sv. Františkal“

Msgre. Lavallée.

S oltářem na vrcholek Alp sloužiti
mši za mír národů.

Loňského roku byl podniknut oje
dinělý výstup na nejvyšší evropskou
horu Mont Blanc. Osmnáct francouz
ských skautů ve věku 10 až 17 roků
vydalo se pod vedením Abbého Paulina
— aby prvně v dějinách lidstva byli
přítomni sloužení mše na hoře vysoké
4807 metrů. Chlapci, kteří studují
v Juilly, vydali se nejprve do Chamonix
v Savojských Alpách, odkud se dali na
cestu do chaty v Paprionu. Nesli
s sebou skládací oltář, kněžské roucho
a mnoho kostelních věcí, což nebylo
lehkou věcí. — Výprava přešla po
věstný ledovec zvaný Bionanssav a
dostala se do chaty Tete-Rouse, která
leží už ve výši 3165 metrů. Odtud za
čalo nejobtížnější stoupání, Cesta k vr
cholku Mont Blanku vedla výpravu
kolem propasti, hluboké 700 metrů.
Hochů se zmocňovala únava. Někteří
z nich nesli batohy ve váze mnoha
kilogramů. —Výprava se proto musila
dostat za každou cenu aspoň k Valotto
vu útulku, kde kynula naděje na zo
tavení. Zde ve výši 4300 m musili pře
nocovat, poněvadž nastala noc a další
pochod byl vyloučen. Výprava trpěla
velikou žízní. Chata je vlastně pouhý
dřevěný kryt, zcela prostě zařízený,
jak v podobné výši je myslitelno. Dru
hý den ráno byl zdolán poslední kus
cesty. V osm hodin dorazila výprava
na vrcholek hory. — Skauti na vrchol
ku Mont Blanku rozevřeli přenosný
oltář a abbé Paulín vzal kněžské
roucho. Toliko černé brýle si pro

prudké slunce musil ponechati z tu
ristické výzbroje. Dva skauti ministro—
vali. Zůstali ve svých kožiších, které
si vypůjčili v útulku v Tete-House a
tak byla sloužena tato zvláštní mše
svatá ve výši 4807 metrů, v oblasti
pod oblaky — nebi blíž. Pro smýšlení
francouzského národa je příznačné,
že abbé Paulin zahájil svůj posvátný
úkon úvodem: „Sloužíme tuto svatou
mši pro světový mír!“ — Chlapci po
dokončení mše svaté sestoupili hladce
dolů, kde byli očekáváni svými rodiči.
Byla to první mše svatá, sloužená
v těchto výšinách, a zároveň první hro
madná výprava na Mont Blanc, který
až do nedávna sloužil jen malým tu
ristickým skupinám.
Soatořečení Dona Bosca slavností ne

popsatelné krásy.
Asi 300.000 osob, z nichž polovina

poutníků a turistů z ciziny, zúčastnilo
se na Hod Boží velikonoční dne 1.
dubna 1934 dopoledne na náměstí sv.
Petra nebo uvnitř basiliky sv. Petra
nádherných ceremonií kanonisace Dona
Bosca. Již od časného rána za neoby
čejně příznivého počasí a úplně jas
ného nebe počalo se náměstí plniti ne
přehlednými davy a brzy také vele
chrám sv. Petra byl naplněn věřícími.
Skvělé procesí pontifikální defilovalo
tentokráte po prvé za ceremonií Mi
lostivého léta přes náměstí Bronzo
vého portálu kolem schodiště basiliky
sv. Petra až do jejího středu, načež
počalo vcházeti do basiliky hlavním
vchodem. Za průvodu byl Svatý Otec
předmětem nadšených ovací, které se
obnovily V okamžiku, kd)r papež byl
nesen do chrámu. Kanonisaěních cere-í
monií se zúčastnili: italský korunn
princ, královští manželé siamští, prin
cové němečtí, rakouští a španělští,
členové rodiny papežovy, potomci sv.
Dona Bosco, diplomatický sbor, předé
seda senátu, předseda italské Akade
mie věd a umění, zástupci fašistické
strany, římská šle-chla a patricijsk
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rody, jakož i velké množství vynika
jících osobností. Poté přistoupil SV.
Otec k sanktiíikační ceremonií Dona
Bosca. Po korunovaci sloužil pontifi
kální mši, za níž po prvé byly prove
deny pěveckým sborem Sixtinské kaple
mše sv. a Te Deum, složené zvláště
k této příležitosti italským akademi
kem Perosim. Pak odebral se Svatý
Otec na vnější logií basiliky sv. Petra,
odkud udělil papežské požehání urbi
et orbi. Přesto, že ke konci ceremonií
počalo pršeti, přijalo množství, vy
plňující náměstí šv. Petra, papežské
požehnání klečíc, načež uspořádalo
papežovi neutuchající ovace. Ježto
velký počet návštěvníků nemohl na
lézti místa v římských hotelích, které

umístiti je v předměstí. Počasí bylo
spíše nejisté, avšak teplota jarní a
příznivá pobytu cizinců. Ježto basilika
sv. Petra nemohla pojmouti celé množ
ství věřících, zůstala většina poutníků
před katedrálou na náměstí sv. Petra,
kde byla přítomna požehnání, které
udělil Sv. Otec z vnější lože basiliky
urbi et orbi. Dopoledne naplnilo ně
kolik set tisíc osob do posledního
místečka náměstí Sv. Petra, zatím co
v basilice sv. Petra sloužili pontifikální
mši, komponovanou pro Milostívý rok
italským akademikem Lorenzo Pero
sim. — Mezi cizími poutníky byla také
výprava Čechoslováků. Církevní oslavy
velikonoční počínaly výjimečně již o
8. hod. ráno v basilice sv. Petra a po

již byly úplně obsazeny, bylo třeba trvaly až do 15 hodin. Kv. l

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 zemí bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě
celý dnešní den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv.
Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky,
všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za
den, Lev XIII. S. Congr. Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kur. brn. 1886 č. ii.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a
pevnou důvěru k Matce Boží a na všechnyúmysly,ježdoporučeny
jsou na tento _měsíc a tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého 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. (Po
každé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky
plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876).

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

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

Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrile a Metode, orodujte za nás a z a v š e c k y
národy slovanské, aby v jednotu víry katolické byli
shromáždění a byl jeden ovčinec a jeden pastýři

Hesloapoštolské:Budiž čest a chvála Marii P anně!
Úmysl v červnu 1934: Následování nejsv. Srdce Páně

(Pokaždé odpustky 300 dní.

Tiskem a.svým nákl. vydává Občanská tiskárna v Brně. — Za redakci odpovídá Theodor Pavllk.



Příloha, „Školy božského Srdce Páně“ číslo 5.1934

Umysly apoštolátu modlitby.
V květnu: Maria, Matka Boží — matkou naší.

(Ustanoven a. žehnán 'Jeho Svatosti, papežem.)
1. Ú. Sv. Filipa a Jakuba, apošt. P. (62) — Maiiánské pobožnosti. Horliví ka

zatelé. Hojní kajícníci. Bratistva růž. Dar bázně Boží.
2. St. Sv. Zigmunda, kn. m. — Hojná n.á\štěva pobož. máj. Vroucí úcta k Marii

P. v naší republice. Duch křest. v životě našem. Naši vojíni.
3. C. Nalezení sv. Kříže (326) -— Sv. kríži, tebe ctíme. Pronásledovaní křesťané

ve Španělsku,v Mexiku a na Rusi. Katolíci v Palestině. Kněží.
4. P. Sv. Ifloriána, m. (297) Sv. Moniky, vd. (3.87) — Pobožnost k bož. Srdci P.

Odvrácení neštěstí. Křest. matky a vdovy. Dar modlitby. Obrácení hříšníků.
5. S. Sv. Pia V. XI. Vítězství Církve sv. Katolíci

v Číně a Japonsku Smíieni národů. Apoštolát modlitby. Kněz.
6. Neděle V. po Velik. Sv. Jana, ap. P. (95) — "'flipěliwst \ pronásledo

\ání. Vyslyšeni našich proseb. Obrácení Anglie na víru katol. Bohoslm ci.
.P. Sv. Stanislava, bisk. m. (1079) ——Naši velepastíři. Apoštolát modlitby.

Ženské kláštery. Jednota mezi Slovany. Katol. školy. Dar bázně Boží.
.Ú. Zje\ení se sv. Michala, arch. (490) — Spolek pro S\. Otce a Církev sv.

Úcta sv. andělů. Smíření romed. manželů. Katol. misie a dobrodinci.
9. St. Sv. Řehoře. Naz. bisk. a uč. Círk. (391) Sjednocení Řeků s Círk\ířím.

Církev sv. na východě. Povznesení mravnosti. Studující.
10. .Nanebevstoupení Páně. — Touha po nebi. Přijď království Tvé. Povolání ke

stavu duchov. Hledejme král. Božího a spravedlnosti jeho.
11. P. Sv. Mamerta, bisk. (477) Odvrácení přírodní pohromy. Požehnání úrody

zemské. Vyslyšení proseb našich. Duše v očistci. 1“příbuzní. _
12. S. Sv. Pankráce & spolum. (BO/í).— Statečnost ve víře. Dar zdraví. Zbožnost

v rodinách. Odvrácení války a drahoty. Omladina katol.
13. Ne d ěle VI. po Ve lik. Sv. Serváce, bisk. (384) ——Zachování úrody

zem. Setrvání v dobrém. Povolání k životu řehol. Náprava poměrů.

_CDQ

14. P. Sv. Bonifáce, m. (307) ——Obnova křest živo.ta Vzhuzování dobrého úmyslu.
Dobrodinci katol. misií. Spolek šíření víry. T spolubratří.

15. U. Sv. Isidora, rel. (1130) —- Požehnání polním pracím. Záchrana mládeže.
Katol. zemědělci. Odv1ácení hosp. krise. Katolíci na Rusi. “l“kněží.

_ Obětování denního úmyslu.
Pane Ježíši Kristel Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na zemi

nejsv. Srdcem svýmBohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní po vší
zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě cely dnešní den, ani
sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené &
neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
Všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den, Lev XIII, S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. 11.) — Obzvláště Ti je obětúji
za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a p cv 11o u d ův čr 11k Mat ce
B o ží a n a ší a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc
a tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého 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 plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.) ——Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odpustky
300 dní. Pius IX. 1852) — Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů bož. Srdce, oroduj
za nás! (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 18.91)

Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás a z a v š e c h n y
národy slovanské, aby v jednotu víry byli shromážděni
&byl jeden ovčinec &jeden pastýř.

Hesloapoštolské:Budiž čest &chvála Ma r11 Panně!
Ú m y s 1 v č e r v n u 1934: Následování neisv. Srdce Páně.



16. St. Sv. Jana Nep. muč. (1383). ——Úcta sv. patrona vlasti naší. Horliví zpo
vědnici. Bohoslovci. Za umírající bez sv. svátostí. Dělnictvo.

17. Č. Sv. Paschala Bayl. řeh. (1592). ——Touha po sv. přijímání. Úcta nejsv.
Svátosti. Poznání života svatých. Obrácení protestantů V mísiích.

18. P. Sv. Venancia, muč. (250). — .Ošklivost a lítost nad hříchem. Příprava ku sv.
biřmování. Láska k duch. životu. Zdar misiím v Číně.

19. S. Sv. Petra Celest., pap. (1296). — Pohrdání slávou světskou. Biřmovanci.
Dar pobožnosti i bázně B. Obrácení budhistů. v Indii.

20. Neděle. Hod Boží svatodušní. Přijď, () Duše přesvatý.Za dary
Ducha sv. Život podle sv. víry. Za rozmnožení misionářů a pomocf

21. P. P 0 n d ěl í s v a t o (1u š n í. ——Biřmovanci. Dar svornosti. Kmotrové biřmo
vanců. Pevná důvěra v nejsv. Srdce P. Za odvrácení neštěstí.

22. U. Sv. Julie, p. (439) + Duch. cvičení dívek. Kongregace Těšitelek. Pečlivě
očišťování duše. Za katol. semináře v misiích. T rodiče.

23. St. Sv. Ondřeje Bohol. ř. m. (1657). _—Suché dny. Zachování postu. Časté vzý
vání Ducha s_v.Spása Ruska a jeho mládcže. Katolická akce.

24. Č. Panny Marie, pomecnice'křest'. ——Pevná důvěra k Marii P. Obrácení hříšníků
a bludařů. Pokoj & spravedncst mezi národy.

25. P. Sv. Relicře VII., pap. (1085) ——Suché dny. Zachování postu. Návrat odpad
lých kněží. Nebezpečí belševictví. Svěcení nedělí a svátků.

26. S. Sv. Filipa Ner. vyzn; (1595). _ Suché dny. Zachování postu. Občtavost
věřících pro potřeby chrámu. P. Spolek sv. Dětství. Spolek katol. stud.

27. Neděle 1. po sv. Duchu. Nejsv. Trojice Boží. Obnovaslibu
křestního. Zbožné vychování dítek. Apcštolát sv. G. M. Dobrodinci chrámu P.

28. P. Sv; Viléma, řeh. (812) _ Dercst řádu bened. Za dary Ducha sv. Obnova
řehol. ducha. Katol. učitelé. Pcdpera katol. misií. j rodiče.

29.1 U. Sv. Maximina, bisk. (394). ——Duc-npravé lásky. Představeniřeholí. Čtení duch.
knih. Šíření katol. tisku. P(žebnání pracím.

30. St. Sv. Gerlaka, ř. prém. (1689). Řád prem. a Jednota duchovenstva. Časté
sv. přijímání.-Náhrada P. Ježíši za učiněné urážky. T dobrodinci.

31. Č. Sv. Andčly Mer., zakl. ř. (1540). Šíření úcty bež. Srdce P. Živí a “i členové
bratrstva bc—ž.Srdce P. a Apoštolát modlitby. Naše prosby.

Obětování denního úmyslu.
Pane Ježíši Kristel Ve spojení s bežskym 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 myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den, Lev XIII. S.»Congr.
lndulg. 12. prosince 1885; Diec. kurenda brn. 1886 č. M.) — Obzvláště Ti je obětují
za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za p e v n o u d ů v č ru k Ma t e e
Bo ží a n aší a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a tento
den členům Apoštolátu'modlitby. Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského
Srdce našeho svatého Otcel Srdce Ježíše ,a Marie! Zachraň Církev, vlast naši
a národ náš československý! O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a)
víc a více. Amen. (Pokaždé odpustky 300 dní; jednou. za měsíc, modlíme-li se to
denně, odpustky plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876) *

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odpustky 300 dní. Pius IX. 1852)
Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů bož. Srdce, oroduj za nás! _(Odpustky 100 dní

jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)
Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás a z a v š e c h n y

národy slovanské, aby _._vjednotu víry byli shromáždění
a byl jeden ovčinec a jeden pastýř.

Hesloapoštolské:Budiž čest a chvála Marii Panně!
Úmysl v červnu 1934: Následováni nejsv. Srdce Páně.



K UCTĚNÍ SLAVNÉ PAMÁTKY

našeho velikého spisovatele-kritika, b u d it el e m or av sk éh o lidu

VÁCLAVA KOSMÁKA

SNÍŽILI jsme CENY jeho SEBRANÝCH SPISÚ:

Díl 1. Fouňa, svobodný pán :: Nadutína. Str. 508 z Kč 17.——na Kč 10.—
Dil II. Na lehčím chlebě. Str. 565 - - - - z Kč 17.— na Kč 10.—
Díl III. Pošetilci. — Lidský zvěřinec. Str. 576 - - z Kč 12.— na Kč 8.—
Díl IV. Kukátko. Str. 570 - - - - - - - z Kč 12.— na Kč 8.—
Díl V. Povídky. (Cestopisné obrázky.) Str. 668 - z Kč 12.— na Kč 8.—
Díl VI. Kukátko. Str. 402 - - - - - - - - z Kč 15.— na Kč 10.—
Díl VII. Chrz. Str. 514- - - - - - - - - z Kč 18.— na Kč 12.—
Díl VIII. Ztracená. Str. 376 - - - - - - - - 2 Kč 14.— na Kč 8.—
Díl IX. Kukátko. Str. 432 - - - - - - - - z Kč 16.— na Kč 10.—
Díl X. Povídky. Str. 452 - - - - z Kč 16.— na Kč 10.—
Díl XI. Myslivec Anton a jiné povídky. Str. 536 z Kč 19.— na Kč 12.—
Díl XII. Eugenie. Str. 404 - - - - - - z Kč 15.— na Kč 10.—
Díl XIII. Ženit se či neženit? Str. 516 - - - - - z Kč 18.— na Kč 12.—
Díl XIV. Potkala ji štěstí. Str. 484 - - - - - - z Kč 17.— na Kč 10.—

Díl XV. Boží mlýny. Z odvěkých bojů 1myslivcůs pytláky, práva 8 násilím. Str. 61 
Díl XVI. Kukátko. Str. 514 - - - - - - - 
Díl XVII. Radostné cestování. Str. 592. - - - - 
Díl XVIII.Básně a řeči. Str. 402 - - - - - - 
Díl XIX. Životopis Václava Kosmáka. Z pera Dra

12.— na Kč 8.—
12.— na Kč 8.—

Kc 12,— na Kč 8.——
Kč 12.— na Kč 8.—NNNN

<O<O<

Pavla Vychodjla. Str. 656 - ,- - - - - z Kč 16.— na Kč 10.—
Díl--XX. Kukátko. Str. 494 - - - - - - - - z Kč 17.— na Kč 10.—
Díl XXI. Otrávená růže. Str. 478 - - - - - - z Kč 17.— na Kč 10.—

ÚPLNĚ DÍLo _ 21 svazků _ - - - - - - - z Kč316.—- na Kč200.——

brož., v á z á n 0“ve vkusné plátěné vazbě se zlatými nápisy 0 Kč 9.—
za svazek více, úplné dílo Kč 389.—, v poloplátně více 0 Kč 6.—
jednotlivě, v celku za Kč 326.—, v pevné knihovní vazbě bez nápisů
0 Kč 5.-— za svazek více, 21 svazků již za Kč 305.—.

DODÁME NA MĚSÍČNÍ SPLÁTKY PO Kč 20.—, 30._ až Kč so.—, DLE
FINANČNÍCH MOŽNOSTÍ.

TAK UMOŽNÍME VŠEM VRSTVÁM NAŠEHO LIDU ČETBU DÍLA bezvadně
výchovného, vzácného po stránce literární a cenného v úpravě.

KOSMÁKÚV ODKAZ DO VŠECH KNIHOVEN!
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Buditelská a literární činnost Václava Kosmáka našla brzy učenlivého a
horlivého žáka i následovníka v knězi Fr. K. K řenovi (František Zgoda).
Naše Haná, kde Fr. K. Křen řadu let na různých farách působil, vděčí svému
hanáckému .,.„bardovi“téměř za národopisnou historii. Povídky a črty Křenovy,
kde humorným způsobemdovedl vykresliti typickou postavu hanáckého „stréčka“.
v mnohém podobají se Kosmákově kukátkům.

ZARADTE VEDLE SPISÚ VÁCLAVA KOSMÁKA TÉŽ

SPISY FR. K. KŘENA DO SVÉ KNIHOVNY:

Díl I. Z hanáckých gruntů a mlýnů. Str. 334 místo Kč 12.— pouze Kč 8.—
Díl II. Veselé' hanácké příběhy. Str. 320 - místo Kč 11.——pouze Kč 8.—
Díl III. Pod hanáckým neb-em. Str. 320 - - místo Kč 11.— pouze Kč 8.—
Díl IV. Příhody hanáckých strýčků. Str. 350 místo Kč 13.— pouze Kč 8.—
Díl V. Strýčkovy rozumy. Str. 348 - - - místo Kč 13.— pouze Kč 8.—
Díl VI. Z hanáckých rodin. Str. 320 - - - místo Kč 11.— pouze Kč 8.—
Díl VII. Z kraje hanáckých palem. Str. 5344 místo Kč 13.— pouze Kč. 8.—
Díl VIII. Na té naší Hané; Str. 352 '- _- _-místo Kč 13.— pouze Kč 8.—
Díl IX. Z niv Ječmínkooých. Str. 360 - - místo Kč 13.50 pouze Kč 8.—
Díl X. Obrázky k desatoru. Str. 372 - - místo Kč 14.— pouze Kč 10.—
Díl XI. Obrázky ze života. Str. 34—0- - - místo Kč 12.50 pouze Kč 8.—
Díl XII. Rozmysli si, Mařenka, rozmyslí. S. 356 místo Kč 13.50 pouze Kč 8.—
Díl XIII. Do světa. Str. 396 - - - . - - místo Kč 15.__ pouze Kč 10.—
Díl XIV. Vážněi žertem. Str. 332/ - - - - místo Kč 12._ pOuze Kč 8.—
Díl XV. Životopis Fr. K. Křena. Str. 104. místo Kč 6.— pouze Kč 4.—

Ú P L N E D Í L 0 -— 15 svazků — místo Kčl83.50pouzeKč120.—
brožováno, vá z án o ve vkusné plátěné vazbě se zlatými nápisy
0 Kč 8.— za svazek více, úplné dílo Kč 24-0.—, v poloplátně 0 Kč 5.50
více jednotlivě, v souboru za Kč 202.50, v pevné knihovní vazbě bez
nápisů 0 Kč 4.50 za svazek více, 15 svazků Kč 187.50.

SNÍŽILI JSME PODSTATNĚ CENY děl našich dvou lidových spisovatelů,
abychom umožnili největší lozšíření jejich literární tvorby, plné
poesie moraVskéhovenkova.,a tím zdůraznili výchovný význam nesmrtel
ného odkazu našich obou kněží-buditelů 70.—80. let minulého století.

NA MĚSÍČNÍ SPLÁTKY PO Kč 20.-—,30.— a so.-..

OBECNÍ, SPOLKOVÉ 1 SOUKROMÉ KNIHOVNY
NAJDOU VTĚCHTO SPISECH VHODNÉHO

DOPLNĚNL '

Tiskem &svým nákl. vydává Občanská tiskárna v Brně. .—Za redakci odpovídá TheodorPavlík.

Dle výnosu Ředitelství pošt a telegram \ Brně. čís. 44.382/VI. ze dne 3.'6. l922 iečpovoleno používání známeknovinových pro časopis: „Škola Božského Srdce Páně
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Škola Božského Srdce Páně,

časopis pro katolíky, zvláště pro zbožné spolky a bratrstva.

Pořádá P. Petr Hlobil v Rajhradě.

Na „Školu Božského Srdce Páně“ předplácf se na rok 12 Kč.

Jednotlivá čísla prodávají/se po Kč 1'40.

Administrace a expedice jest v Brně, Biskupská ulice číslo 1.

Obsah:

Následování nejsvětějšího Srdce Ježíšova. — (Hlavní úmysl.) — Ježíš, příklad duchovního
milosrdenství. -— Srdce Ježíšovo kopím probodené. -—Pán Ježíš,příklad tělesného milosrdenství.
Svatý Alois. (Obrázek) — Srdce Pána Ježíše. (Báseň.) —V poli. (Báseň) —-I u nás jsou duše
"milující vroucně Srdce Pána Ježíše. '— Drobné zprávy ze života katolického. —- Obětování
denního úmyslu.

KATOLIKÚM BRNĚNSKÉ DIECĚSE!
EICHLERÚV KANCIONÁLEK

CESTA K VĚČNÉ SPÁSE
VYDÁNÍ PRO ŠKOLY OBECNÉ BEZ NOT

PRILEZITOSITNÁ KOUPĚ!
TISKNUTO NA KRÁSNĚM JAPANSKĚM PAPÍŘE,
VÁZÁNO v KÚŽI BARVY TŘEŠNOVÉ NEB ČERNÉ
v PĚKNĚM POUZDŘE - NEJVHODNĚIŠÍ DÁREK.
NAŠÍ MLÁDEZI K sv. BIŘM-OVÁNÍ A KE KAŽDÉ
PŘÍLEŽITOSTI!

CENA POUZE Kč 40——

OB ] EDN BITE V NAKLADATELSTVI

OBČANSKÉ TISKÁRNY V BRNĚ,
STAROBRNĚNSKÁ UL. 19-21.



ŠKOLA
ROČNÍK L_XVI[I. BRNO, ČERVEN 1934.

BOŽSKĚHOSRDCEPŘNĚ.
ČÍSLO 6.

O Srdce leží—še,ty šípy lásky svojí jenhojně vysilej sem do rodiny svojí, ať sluhů
Tvých se stráví jimi hruď, Ty Srdce Páně, naší láskou bud'!

Následování nejsv. Srdce Ježíšova.
Hlavní

Zlata jsou slova Páně, jimiž vyzývá
nás všechny k následováni nejsv. Srdce
svého. Pravít Pán: Příklad zajisté za
nechal jsem vám, abyste i vy tak či
nili, jako já jsem činil. A na jiném
místě dí božský Mistr: Učte se ode
mne, neboť jsem tichý a pokorný
srdcem, naleznete pokoj duším svým.
(Mat. 11, 20.)Slovy těmito vybízí Pán,
abychom poznali &následovali ctnosti
Srdce jeho, abychom mohli býti ode
vší bídy duše očištěni a opravdu obla
ženi. Kde však nalezneme výborněj
šího učitele nad Syna Božího? On je
diný jest od věčnosti k tomu Otcem
ustanoven, v něm jsou všechny po
klady moudrosti a poznání Boha nej
vyššího. Modlíváme se litanie k nejsv.
Srdci Ježišovu, v nichž poznáváme
nejkrásnější vzory ctností, jež mame
nasledovati. Právě následovaním těch
to vznešených ctnosti nejlépe se za
vděčíme Srdci Ježíšovu, které se tím
raději a ochotněji bude smilovati nad
námi. Následování nejsv. Srdce Ježí
šova jest ke spasení nevyhnutelně po
třebné. Jednoho jest potřebí nam,
abychom spasili duši svou, neboť je
nom jednu duši máš, ztratíš- li tu, vše
ztraceno máš. Chceme h věčně spa
seni býti, musíme se připodobniti ve
smýšlení a jednání božskému Srdci
Páně. Kdybys, člověče, rozdal na po

úmysl.

krmy chudých veškeren statek svůj,
vydal tělo své ke spálení, znal všecka
tajemství i všeliká umění a činil divy
& zázraky, srdce pak tvé kdyby ne
bylo podobne Srdci Ježíšovu, ničím
nejsi & nic ti to všechno neprospívá.
Všechna naše dokonalost záleží v ná
sledování ctností Srdce Ježíšova. Srdce
Ježíšovo jest vzor dokonalosti & pra
men vší milosti, musíme se tedy od
něho učíti, co máme činiti, abychom
se posvětili. Čím podobnější jemu bu
deme, tím budeme dokonalejšími. —
Srdce Páně je pokorné; pokora pak je
základ pravé svatosti. Chceš-li býti
svatým, buď tichým a pokorným
podle Srdce Ježíšova. Kdo chce nasle
dovati Srdce Ježíšovo, at napřed očistí
srdce své od hříchu smrtelného, zla
to největšího. Srdce naše musí býti
čisto i od hříchů nejmenších, protože
všední hřích zeslabuje lásku k Bohu,
plodí vlažnost, kazí ctnosti, překáží
prameni milosti & spasitelných pro
středků, zbavuje duši pomalu jejích
statků & zůstavuje ji nakonec
prázdnou. Proto volá Pán Ježíš: „Pojď
te ke mně všichni, kteří pracujete a
obtíženi jste a já občerstvím vás!“
(Mat. 11, 28.) Pojď, spravedlivý, abys
byl spravedlivějšim; vlažný, abys byl
horlivým, hříšníku, abys byl očištěn
a posvěcen. Kdo chce následovati
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Srdce Ježíšovo, musí srdce své odtrh
nouti od světa, protože je svět pod- _
vodný a falešný a sloužiti světu jest
otroctví. Za to Ježíši musíme celé
srdce své darovati. Srdce naše má dle
příkladu Srdce Ježíšova zcela Bohu
zasvěceno býti. Nejsv. Srdce Ježíšovo
učí nás chudobě, učí nás čistotě a po
slušnosti, mrtvení sebe, učí nás míti
ve všem čistý úmysl, učí nás vroucné

Ježíš

modlitbě, odporovati všemu zlému,
ostříhati pokoje srdce svého, horli
vosti o spásu duší našich spolubliž
ních, snášeti chyby spolubližních, tr
pělivosti, lásce k Bohu a bližnímu. ——
Kdož vypočítá všecky ctnosti, jimiž
božské Srdce září a k následování nás
zve. V tomto měsíci budiž nám ve
všem zářným příkladem nejsv. Srdce
Ježíšovo!

, příklad duchovního milosrdenství.
Jarolím St. Pavlík.

Byť by byl člověk i lehkomyslným
a pokaženým, přece jsme nakloněni
jej omluviti, jemu odpustiti', má-l-i
aspoň dobré srdce. Dobrosrdečný člo
věk rád, rozdává almužnu. Jsou nám '
z ději-npříklady známy, že i loupežníci
byli k chudým dobrotiví a jim po

, máhali, zatím co bohaté okrádali.
Kdo má dobré srdce, ještě není ztracen;
almužna může mu milost obrácení
zjednati. Nabuchodonozor byl nehod
ným králem, Daniel ho napomínal,
aby se zachránil almužnou. Rozezná—
váme dvojí almužnu, tělesnou a du
chovní. Prvnější udělujeme, konáme—li
tělesné, poslednější, konáme-li duchov
ní skutky milosrdenství.

Milý Spasitel měl. to nejlepší srdce,
srdce plné dobrot) &lásky, srdce plné
smilování. V tomto článku chci ukázati,
jak Pán Ježíš konal od srdce a dosud
koná skutky duchovního milosrden—
ství, abychom jej v tom následovali.
Je sedm skutků duchovního milosr
denství, jež nám Písmo svaté dopo
roučí: hříšníky napomínati, nevědomé
poučovati, nerozhodným dobře raditi,
zarmoucené těšit-i, bezpráví trpělivě
snášet-i,těm, kteří nás urazili, odpustiti,
za živé a zemřelé se modliti.

Je dobrým skutkem, napomeneme-li
hříšníka, domlouváme-li chybujícímu,
abychom zabránili něčemu zlému, jež

by jinak druhé lidi potkalo, abychom
přivedli hříšníka k poznání, abychom
ho obrátili a jeho duši zachránili. Kdo
tak jedná,'myslí to jistě dobře se svým
bližním. —_Spasitel myslil to nejlépe
se všemi lidmi; proto často užil práva
bratrského napomenutí. Apoštolé chtěli
ku příkladu na Samaritány oheň svo
lati, protože tito zavřeli dvoře před
Spasitelem; Spasitel jim domlouval:
Nevíte, čího ducha jste. Hádali se
spolu, kdo by byl největším v ne
beském království; on je napomenul,
že mají býti pokornými jako dítě.
Jednou nechtěli k němu malé děti
pustiti; tu je pokáral: Pustte maličké
ke mně a nebraňte jim, nebot' pro ta
kové je království nebeské. Káral
lidi, proč vidí třísku v oku bližního
svého, a ne břevno ve vlastním oku.
Farizeje často upozorňoval na jejich

druzí měli býti varováni. ——Jako
tenkrát, tak i nyní užívá práva bra
trského napomenutí. Činí to buď pro

_střednictvím svých zastupitelů, kněží,
na kazatelně a ve zpovědnici, anebo
bezprostředně hlasem svědomí, často i
časnými tresty, ku př. povodní, země
třesením, neúrodou atd. On to myslí
dobře, jako rodiče,_ kteří své dítky
napomínají a kárají. Kdo šetří metly,
nenávidí svého syna, praví Písmo
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svaté. Následujme jeho příkladu! Na
pomínejme své podřízené a spolu
bližní, je-li třeba, i představené; tím
jim vlastně službu prokážeme přátel
skou. Zhřešil-li bratr tvůj proti tobě,
praví Spasitel, tak mu to domluv.
Poslechne-li tě, získal jsi bratra svého.

Nevědomé učiti, stojí na druhém
místě mezi skutky duchovního milo
srdenství. Takové dobré skutky konal
Spasitel po tři léta s velkou pílí,
v horku i zimě, při dobrém i špatném
počasí, i když byl unavený. Dobré
jeho srdce nechalo jej na všechny ob—
tíže zapomenouti. Dobře to mínil
s lidmi; ukázal jim, jak by mohli dojíti
spasení; učil je nejen slovem, ale i
příkladem. I hostiny používal, aby
těm, kteří jedli pokrm tělesný, před
ložil pokrm duševní; neboť ne samým
chlebem živ jest člověk, ale každým
slovem, jež vychází z úst Božích. —
A dosud ještě poučuje nevědomé:
skrze své zástupce v kostele a ve škole,
skrze bohonadšené Spisovatele, hlavně
však skrze slova Písma svatého. Ale i
přímo učí neumělé; jeho přítomnost
v nejsvětější Svátosti je ustavičným
——sice němým, ale přece všem sroz
umitelným kázáním. Následujme ho;
poučujme děti a Spoluhraí ry, i spolu
bližní, hlavně v náboženství a ctnosti;
to je větší dobrodiní než podávání po
travy tělesné, pravý skutek milosr
denství, duchovní almužna.

Nerozhodným dobře raditi, je třetí
skutek duchovního milosrdenství, jejž
i Spasitel konal za každé příležitosti,
která se mu naskytla. Když se he he
hatý mládenec tázal, co by měl konati,
aby dosáhl života věčného, dal mu
vyžádanou zprávu: Chceš-li vejíti do
života, zachovávej přikázání. Když se
mladík dále doptával, co by měl kromě
toho ještě konati, dal mu dobrou radu:
Chceš-li býti dokonalým, jdi, prodej
vše, co máš & dej chudým & potom
přijď a následuj mne. — I teď ještě
uděluje radu těm, kteří jsou v po
chybnosti, an je osvěeuje a vnuká, co

by měli činiti, aby to lépe konali,
anebo rodiče & představené zplno
mocňuje, ve jménu jeho dobrou pod
řízeným radu dáti. Modleme se v po
chybnosti před nejsvětější Svátosti,
dávejme pozor na hlas svědomí, skrze
něž Spasitel k nám mluví, nejednejme
nikdy proti svědomí. Dáváme-li jiným
dobrou radu, ukažme, že máme dobré
srdce: nehleďme při tom na vlastní
zisk, ale na prospěch bližního.

Zarmoucené těšili, je čtvrtý skutek
duchovního milosrdenství. Kde najde
me lepší útěchy v zármutku a bolesti,
jak v sladkém srdci Ježíšově? Pán
Ježíš těšil Jairu, když měl strach, že
jeho dceři nelze již pomoci: Věř jen,
a bude zase živa. Těšil vdovu Naim
skou: Neplač! S útěchou skýtal zá
roveň pomoc, to byla nejlepší útěcha.
Těšil Martu a Marii nad ztrátou jejich
bratra. Těšil apoštoly, napomínaje je,
aby nebyli smutní, když musí od nich
pryč. Nermut se srdce vaše, pravil,
v domě Otce mého je mnoho příbytků,
a já jdu, abych vám místo připravil.
Seslal církvi utěšitele Ducha Svatého,
jenž až dosud zastává v ní úřad těšení.
Kdo je zarmouceným, ať jde k Pánu
Ježíši do kostela, at se tam vypláče,
at požaluje mu svoje soužení; nebudet
propuštěn bez útěchy. Když smrt čeká
na člověka, co je mu milejšího, jak
přijati útěchu svatého náboženství?
Potěšme i my Spasitele v jeho opu
štěnosti, jej navštívíce a svou sou
strast jemu projevíce, aby námne
platila výtka: Hledal jsem, kdo by
mne potěšil a nenašel nikoho. Těšme
své spolubratry, rodiče, dětí, přátele
a příbuzné, když jsou ve starosti, a
vykonáme dobrý skutek.

Na pátém místě v řadě skutků du
chovního milosrdenství stojí; bezpráví
trpělivě snášeti. Zdaž nám nedává
milý Spasitel nejkrásnější příklad tr
pělivosti? Komu se dělo větší bezpráví,
jak jemu? Byl nejnevinnější ze všech,
a přecesním nakládali jako s největším
zločincem; byl zajat, od jednoho soudce
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k druhému vlečen, křivě obžalován
ze zlých činů obviňován. Posmívali se
mu, měli ho za blázna, plivali naň,
bili ho a kopali; byl bičován, trním
korunován a konečně mezi dvěma
lotry ukřižován. A všechno to beZpráví
snášel trpělivě. ——A i teď děje se mu
křivda od bezbožného světa, jenž jeho
Církev a jeho služebníky pronásleduje,
jeho přikázání si nevšímá, jemu se
rouhá, jím povrhuje, jej ignoruje.
Mnozí neprokazují mu žádné úcty &
nutí ho, vejíti do srdce nečistého Ale
všechno to snáší mlčenlivě a trpělivě;
zřídka jen se přihodí, že rouhače po
trestá okamžitě. Vůbec každý hřích
je bezprávím, jež činíme srdci Ježí
šovu, je trnem do nejsvětějšího srdce;
proto vidíme srdce to korunou trnovou
ovinuto. Učiňme mu zadost za všecku
křivdu jemu Způsobenou od nás neb
od druhých, přijímejme na ten úmysl
svátosti, konejme pobožnosti, pře
devším v první pátky každého měsíce,
ebětujme na ten úmysl kající skutky.
Snášejme však 1 sami trpělivě křivdu,
již nám druzí dělají, cdmítněme od
sebe žádost po pomstě. Takovým způ
sobem ukážeme, že máme dobré srdce
a budeme podobnými srdci Ježíšovu.

Těm, kteří nás urazili, ochotně od
pustiti, je šestý skutek duchovního
milosrdenství. Tím dáváme najevo
dobré srdce, když ochotně odpustíme.
Spasitel též si tak počínal. Odpustil
tyranům, kteří ho ukřižovali, a modlil
se za ně: Otče, odpust jim, nebot' ne
vědí, co činí. Odpustil hříšníkům jejich
viny; protože byl Bůh, tak byl každý
hřích i pro něho urážkou. Viděl-li
u hříšníků lítost, pravil k nim potěšná

slova: Odpouštějí se tobě hříchové
tvoji! ——I teď ještě rád všechno od
pouští, vidí-li, že je nám hříchů líto.
Prosme ho hned za odpuštění, když
jsme ho urazili; nečekejme s tím, ale
pospěšme si. Odpustme ochotně všem,
kteří nás urazili; buďme milosrdní,
abychom milosrdenství došli. Odpust
me a bude nám odpuštěno.

Poslední skutek duchovního milo
srdenství zní: za živé i zemřelé se
modliti. O, jak často se modlil Spasitel
za nás; celé noci probděl na modlitbách.
Modlil se za všechny: za své přátele,
ale i za své nepřátele. Nejpamátnější
modlitbu vykonal u večer před svým
umučením; byla to jeho velekněžská
modlitba. Otče svatý, modlil se, za
chovej je ve jménu svém, jež jsi mi dal,
aby byli jedno. Svět je nenávidí,
protože nejsou podle světa. Neprosím,
abys je vzal se světa, ale abys je za
choval od zlého. Posvětiž je v pravdě.
——Vesvé modlitbě pokračuje Ježíš, jak
v nebi, kde je naším prostředníkem,
naším přímluvcem u Otce, tak i na
zemi, an ve svatostánku za nás se
modlí a ve msi svaté za nás se obětuje
a nám všechny milosti zjednává. I za
zemřelé se modlí a obětuje. Jeho dobré
srdce má na mysli všechny lidi, všech
ny potřeby duše i těla. Přidružme se
k jeho modlitbám, navštěvujme ho
často, modleme se k němu modlitby
chvalné, děkuslavné, zadostčinné, pro
sebné. Útočme na svaté srdce Ježíšovo
svými modlitbami ve svých potřebách;
vždyť je plné dobroty a lásky; eno
nás k dobrému povzbudí, nás poučí,
nám poradí, nás potěší, nám odpustí,
nás milostmi obohatí. Jemu čest a
chvála na věky věků.
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Srdce Ježíšovo kopím probodené.
P. Bud. Rozkošný. T. J.

Když jsme uvažovali o Srdci Ježí
šově potupamí nasyceném a pro ne
pravosti naše potřeném, zdálo se nám,
že smrtí tyto potupy skonči. Ale ne
stalo se tak. Ač byl Pán Ježíš již
mrtvý, přece i po smrti jeho tělo, jeho
nejsvětější Srdce “bylo probodnuto.
Uvažujme o tom, kterak se to stalo,
a jaké to mělo následky.

V páté knize Mojžíšcvě jest násle
dující předpis o zločincích: Bude-li
kdo odsouzen na smrt a pověšen na
dřevo, nesmí zůstati jeho tělo na
dřevě, ale téhož dne budiž pohřbeno;
nebot od Boha jest zlořečen, kdo visí
na dřevě. (5. Mojž. 21, 23.) Byl-li tedy
někde 11Židů ukamenován, neb jiným
Způsobem popraven, a po smrti jeho
tělo k zvýšení trestu a na výstrahu
na kůl pověšeno, muselo se ještě téhož
dne sejmouti & pohřbíti. Obtíže však
byly s těmi, kteří byli ukřižování. Tito
často jen zvolna na kříži umírali &
přece měli býti ještě večer téhož dne
pohřbeni. U Krista Pána měli Židé ještě
zvláštní příčinu, aby ho i oba lotry
pochovali do večera. Na druhý den
totiž připadala sobota, a to scbota ve
liká, jak ji sv. Jan nazývá bezpochyby
proto, že na ni připadal druhý svátek
velkonoční, o kterém se obětoval první
snop obilní a počínaly se žně. Poně
vadž však ještě všichni odsouzenci ne
byli mrtví, chtěli zákoníci a farizeové,
aby se jim smrt urychlila tím, že by
se jim zpřerážely nohy. Avšak tento
úkon byl samostatným trestem smrti,
a proto se mohl státi jen se svolením
vladařovým. Proto se opět odebrali
k Pilátovi o dovolení. Pilát dovolil a
dal příslušný rozkaz. Brzy silné údery
dřevěných nástrojů železem obitých
drtily kýčle a stehenní kosti obou zlo
činců. Jak asi hrozně. oba bolestí kři
čeli! Snad jim také dali několik ran
do hrudi, aby spíše byli mrtvi.

Ale u Pána Ježíše bylo tomu jinak.

Posel od Piláta vyslaný naléhal také
na zlámání kostí. Setník však, jenž byl
při umučení, a jenž vyznal víru v jeho
Božství slevy: Jistě Syn Boží byl tento
(Mat. 27, 54. Mar. 15, 39. Luk. 23,
47. 48.), zhrozil se toho a tvrdil, že jest
již mrtev. Pro jistotu však vzal setník
kopí se širokým a ostrým hrotem a
vrazil je do pravého boku Kristova a
to tak mocně, že kopí vniklo až do
srdce & udělalo takovou ránu, že sv.
Tomáš do ní ruku vložil. (Jan 20, 25.)

Sv. Jan praví o tom (19, BB): Když
však přišli k Ježíšovi a uzřeli ho již
mrtvého, nezlomili mu nohou, ale jeden
z vojínů bcdl jej kopím v bok. Bůh tak
chtěl, a setník byl jen bezděčným ná
strojem. Nevěděl, že již před 2000 lety
byl v Egyptě ustanoven předobraz bož
ského Spasitele v beránku velikonoěním.

Před odchodem totiž Židů z Egypta
do země zaslíbené musil každý hospo
dář desátého dne prvniho měsíce v roku
vybrati ze stáda beránka neb kozla
ročního, jenž nesměl míti žádné vady,
a zvláště odděleného od ostatních čtyři
dny chovati. 14. toho měsíce jej zabil,
do krve smočil svazeček hyssopový a
krví potřel veřeje a horní prah dveří,
aby anděl, jenž ' měl vražditi prvc
rozence egyptské, nic zlého Židům
neučinil. Zviřeti nesměla býti žádná
kost zlomena, musilo býti celé upc
čeno a s nekvašeným chlebem a hoř
kými zelinami snědeno. Prvorozenci
egyptští byli cd anděla pobiti, Židé
zachráněni a od Egypťanů do země
zaslíbené propuštěni. Sv. Jan evange
lista, jenž píše o probodnutí boku
Kristova, poznamenává zvláště: Stalo
se to zajisté, aby se naplnilo Písmo:
Kosti mu nezlomíte. (Jan 19, 36.)
Onen vojín tedy — dle zbožného po
dání onen setník, jenž stál pod křížem
&uvěřil v Syna Božího — jenž proklál
bok Kristův, vyplnil velmi důležité
předobrazení Kristovo.
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Tímto skutkem měl býti všem bu
doucím pokolením svědkem velmi dů
ležité pravdy: že Kristus Pán je mrtev.
Silná rána srdcem je z čistě přiroze
ného stanoviska neklamným zname
ním smrti. Tím napřed vyvrátil klam
nou domněnku nepřátel tvrdících, že
božský Spasitel na kříži jen zdánlivě
zemřel, že ho apoštolové živého sňali,
vzkřísili a tvrdili, že vstal z mrtvých.

Máme tedy Pánu Bohu děkovati za
to, že tímto Způsobem zajistil smrt
svého Syna, tak že nemusíme míti ani
nejmenší pochybnosti o jeho smrti;
máme mu děkovati, že ušetřil svému
Synu hanbu, kterou mu chtěli Způso
biti nepřátelé zlámáním kostí.

Otevřením boku a probodnutím srd
cc chtěl nám dáti dále Spasitel oči
vidný důkaz, že se úplně za nás obě
toval. Jeden z vojínů bodl jej kopím
v bok a/vyšla krev a voda. (Jan 19,
34.) Tím ukázal, že za nás vylil po
slední kapku krve, která se v srdeční

“komoře shromáždila a že docela chce
nám náležeti. Proto také řekl Pán
Ježiš Nikodemovi: Tak Bůh miloval
svět, že Syna svého jednorozeného
dal. (Jan 3, 16.) Bylo—to úplné ode
vzdání. Chtěl tím také naznačiti, že vše,
co činil &trpěl, a co nám celým živo
tem zasloužil, je naše, že tedy máme co
nejhojněji čerpati z'nekonečného po
kladu jeho zásluh a obohacovati se
jeho milostmi, ctnostmi a zásluhami.
Nádoba, z níž můžeme čerpati, je kající
a důvěmá modlitba a svátosti církve sv.

Jak se Kristus Pán na kříži za
všecky obětoval, tak to učinil i za
každého z nás zvláště. Zamiloval si
mne a vydal sebe sama za mne. (Gal.
2, ZO.)Vydal-li seuplně Syn Boží za
každého z nás, neučiníme mnoho, jest
liže 1my své nepatrné já dáme za Spa
sitele, & budeme-li se snažiti jenpro
něho žití a pracovati. Nebot konec
konců pracujeme nejlépe sami pro
sebe, neboť on od nás ničeho nepotře
buje. My však ho potřebujeme na
každém kroku, a když se mu úplně ode

vzdáme, zajistíme si nejlépe jeho pomoc.
Probodené Srdce Kristovo má ko

nečně jiný, duchovní význam. Svatí
Otcové jej takto vykládají. Když
Kristus Pán na kříži spal spánkem
smrti, nechal si otevříti ránu v boku,
aby jako z boku spícího Adama byla
stvořena Eva, tak z boku druhého
Adama vyšla nová Eva, svatá Církev,
matka to živých. Z rány jeho otevře
ného Srdce vytekla krev a voda, aby
se tak naznačila dvě velká tajemstvía
dva dary, které pocházejí ze Srdce Je
žíšova, dvě svátosti, křest a nejsv.
Svátost oltářní, jimiž duše jsou v
Kristu znovuzrozený a duševně žive
ný pro život věčný.

Aby tato rána Srdce Ježíšova nikdy
z naší paměti nevymizela, ponechal si
ji Spasitel na oslaveném těle a vzal si
ji do nebe, takže si jej bez této ote
vřcné rány ani správně mysliti nedo
vedeme. Když tedy klekáme před
Spasitelem a skrýváme se myšlenkami
do jeho otevřeného Srdce, vzpomínej
me na vodu a krev na nás stékající, na
nesmírné dobrodiní křtu sv. a nejsvě—
tější Svátosti oltářní & ustavičně za
ně děkujme.

Nikdy nepochopíme velikosti těchto
darů. Byvše zrození z vody a z Ducha
svatého, stavše se dítkami Božími,
jestliže se této cti dobrovolně nezba
víme —-budeme po celou věčnost po
dobní Bohu! Jak bychom si měli této
milosti vážiti, jak ji pečlivě opatro
vati, a kdybychom ji ztratili, jak
rychle máme hleděti opět jí nabýti!

Ještě vznešenější musí nám býti
druhá svátost, v níž se nám sám Spa
sitel dává za pokrm a v níž nás, koli
krát jen chceme, vždy k novému
životu živí & chce nás v sebe promě—
niti. Myslívejme často na tento ne
beský pokrm! Již vzpomínka a touha
——duchovní sv. přijímání —- nás živí,
což pak teprve skutečné sv. přijímání!
Přičiňme se, aby se na nás uskutečnila
slova: Kdo jí mé tělo a pije mou krev,
zůstává ve mně a já v něm. (Jan 6, 57.)
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Pán Ježíš,

Hospodin se smilovává podle množ
ství svých smilování, nebot nerad
pokořuje & zavrhuje syny lidské;
dobrý jest Hospodin všem, kteří v něho
doufají, duši, která ho hledá. Smilo
váni Hospodinova na věky opěvati
budu od pokolení do pokolení. Těmi
slovy introitu, vzatými z proroka
Jeremiáše a ze žalmů Davidových,
začíná církev mši svatou ke cti nej
světějšího Srdce Ježíšova. Chce nám
tím uvésti na mysl, jak milosrdné bylo
Srdce Ježíšovo, dokud viditelně mezi
lidmi Kristus Pán obcoval a dosud
jest v nejsvětější Svátosti oltářní.
Srdce Ježíšovo, trpělivé a plné smilo
vání; Srdce Ježíšovo, plné dobroty &
lásky, smiluj se nad námi! modlíme
se v litanii. Srdce Ježíšovo je vskutku
vtělená milosrdnost, dobrota a láska.

Jak dobrým někdo jest, jak velice
miluje své spolubližní, poznat inejlépe
na skutcích milosrdných, jež koná.
Kdo je koná, dává na jevo, že má
dobré srdce. Srdce Ježíšovo je to nej
lepší srdce; proto musel Pan Ježíš co
nejhorlivěji konati skutky milosrdné.
Tak tomu i vskutku jest.

Je dvojí druh skutků milosrdných:
tělesné a'duchovní. V Písmě svatém
se následující skutky “tělesného milo
srdenství — jest jich sedm ——dopo
ručují: hladové krmiti, žíznivé napá
jeti, pocestné přijímati, nahé odivati,
nemocné navštěvovati, vězně osvo
bozovati, mrtvé pochovávati. Vizme,
jak Pán Ježiš skutky tyto vykonával
a dosud ještě vykonává, abychom se
znali dobrotu a lásku nejsvětějšího
Srdce.

Hladooě krmiti, je první skutek mí
losrdenství tělesného. Již na sinajské
poušti nasytil Bůh křepelkami a man—
nou Israelity, když neměli co jisti.
Na jiné poušti nasytil Pán Kristus
několika málo chleby 5000 mužů, po
druhé 4000 mužů. Mám útrpnost s li

příklad tělesného milosrdenství.
J a.r o l í m S t . Pavlík.

dem, pravil tenkrát, nebot už tři dny
vytrvavaji u mne a propustim-li je,
pohynou na cestě, nebot mnozí přišli
z daleka. Po zmrtvýchvstání Páně šli
apoštolé ryby lovit. Po práci dostali
hlad. Tu se jim ukázal Božský Spasitel

_na břehu mořském. Když k němu
přišli, našli řeřavé uhlí a pečenou
rybu i chléb. Zatím co pracovali, při
pravil jim Pán Ježíš pokrm. Evandě
lium praví, že jim oboje podal k jídlu.
To však byl jen obyčejný chléb. Pán
Ježíš chtěl dati svym učedníkům mno
hem lepší pokrm. Své vlastni tělo a
svou krev dal jim za pokrm při po
slední večeři. A ještě dosud nasycuje
nás jak pokrmem pozemským, an ne
chává obilí na poli růsti a se rozmnožo
vat-i, tak i pokrmem nebeským, nej
světější Svátosti, o níž dí: Tělo mé
jest vpravdě pokrm; kdo ji z chleba
toho, živ bude na věky. Lačné nasy
cuje dobrými věcmi, zpívala Panna
Maria. Tukem pšenice sytí tebe, pro
rokoval žalmista. Chléb s nebe dal jsi
jim, chléb andělský požíval člověk.
Milý Spasitel stará se ve své dobrotě,
aby druzi měli co jisti; on sám nemyslí
na to, se nasytiti. Na mne čeká pokrm,
kterého vy neznáte, pravil k apoštolům,
když mu přinesli pokrm z města a vy
bídli ho, aby jedl. Divili se, že mu
snad někdo zatím obstaral pokrm. On
však řekl: Můj pokrm jest, abych
konal vůli toho, jenž mne poslal,
abych dílo jeho dokonal.

Žíznivé napájeti, je druhý skutek
tělesného milosrdenství. Už ve Starém
zákoně pomohl Bůh Israelitům na
poušti, když měli žízeň, ale žádné
vody, proměniv trpkou vodu v pitnou
a dvakráte nechav podivným způso
bem ze skály vody vytrysknouti. Pán
Ježíš trpěl sice sám často žízeň, na
příklad u studny Jakubovy, kde pra
vil k Samaritánce: De' mi piti, nebo
na kříži, když zvolal: .izním; _onvšak

111



nepomýšlel tak na svoji vlastní žízeň,
jako spíše na žízeň druhých lidí, sta
raje se, aby měli co píti; milý Spasitel'
dopomohl jim k dobrému a hojnému
vínu způsobem zázračným. Měl však
ještě něco mnohem lepšího pohotově
k utišení žízně, svoji milost totiž. Kdo
žízní pravil, ten pojď ke mně a pij;
z těla jeho budou proudy živé vody
milosti se prýštiti. Potom to byla jeho
přesvatá krev, nápoj nejdrahocennější.
Vezměte a pijte z toho všichni, totot
jest krev má! A ještě dosud zjednává
lidem nápoj pozemský, an nechává
křišťálovouvodu z pramenů se tryskati
a révu zráti, i nápoj nebeský, an nás
občerstvuje a posiluje svojí milosti a
svou krví, pravě: Pojďte ke mně všich
ni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já
vás občerstvím. Jděme tedy k němu,
jděme k jeho stolu & pochutnejme si
na tom, co nám dobrotivé Srdce Je
žíšovo přichy.stalo Blahoslavení, kteří

, lační & žízní po spraVedlnosti, nebot
nasycení budou.

Pocestné hostiti je třetí skutek tě
lesného milosrdenství. Svatá rodina
nenalezla sice žádného pohostinství
v Betlémě. Přišel do svého majetku a
vlastní ho nepřijali. Ale milý Spasitel
přijímal všecky, kdož k němu přišli,
i hříšníky a celníky, takže se farizeové
nad tím horšili. V Nazaretě mohl ci
zince ve vlastním domě přechovávati;
později neměl však žádného vlastního
krbu. Lišky mají doupata svá a ptáci
hnízda svá; ale Syn člověka nemá tolik
místa, kam by hlavu svou sklonil,
pravil jednou. Kde však byl náhodou
11dobrých cizích lidí, byl mu každý
vítaným, kdo k němu přišel. Mistře,
kde bydlíš? tázali se ho první učedníci.
Pojďte & vizte, řekl jim. I zůstali u
něho ten den. Nikodemus přišel k ně
mu v noci; Ježíš ho přijal &rozmlouval
s ním o spasitelných věcech. Ve chrámu
Páně koná Ježíš dosud třetí skutek mi
losrdenství. Co Job jednou o sobě
tvrdil: Venku nezůstal žádný cizinec,
moje dveře stály otevřeny pocestné

mu: to může i Kristus Pán o sobě
tvrditi. Dveřechrámové jsou otevřeny,
& každý poutník a pocestný může
k němu zavítati, a mnozí jsou, kteří
ho navštěvují; i my můžeme k němu
každou chvíli, Spasitél nás laskavě
k sobě přijme. Jděme tedy k němu,
navštivme ho často! Navštívíme- li ho
v jeho příbytku, poskytne nám, kteří
teď pocestní & poutníci jsme na této
zemi, útulku ve svém příbytku ne
beském. Vždy—t řekl: V domě Otce
mého jsou mnohé byty, a já jdu, abych
vám tam obydlí připravil.

Nahé odívati, zní čtvrtý skutek tě
lesného milosrdenství. Svaté evange
lium nikde nevypravuje, že by byl
Pán Ježíš chudým šaty daroval; ne
měl sám nic nazbyt. Ve stáji v Bet
lemě musel se spokojiti plenkami. Po—
zději mu zhotovila blahoslavená Panna
potřebné šatstvo; až po smrti mohl je
druhým rozdati; vojáci rozdělili mezi
sebou jeho oděv a metali o něj los.Tím
pilněji edíval Spasitel nuzné šatem ne
vinnosti, milostí posvěcující, na př.
Majdaleiiu, ženu cizoložnou, pokorného
publikána, dnou poraženého, Zachea
a mnohé jiné. A to koná dosud. Vrátí-li
se k němu ztracený syn ve svaté zpo
vědi, praví hned ke svým služebníkům,
andělům: Přineste mu nejpěknější šatl
Dejte mu prsten na ruku, na znamení,
že je opět dítkem Božím; dejte mu
obuv na nohy, aby šel opět cestou zá
služnoul Připravte hostinu radostnou
při svatém přijímání! Třeba se nám
radovati; neboť tento můj syn byl
mrtvý, a zase ožil; byl ztracen, a opět
jest nalezen. , jak dobrotivé jest
Srdce Ježíšovo! Nevzpomíná urážek,
jež jsme mu způsobili; odpouští náni
naše hříchy, darem dává šat nevinnosti,
odívá nás svými zásluhami, abychom
nestáli nazí před soudnou stolicí Boží.

Nemocné navštěvovati je pátý skutek
tělesného milosrdenství. Tento skutek

koná každý, kdo se nemocných s ú-'
častenstvím ujímá, jim přispívá, je
Ošetřuje nebo aspoň těší, poměry jejich
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zlepšuje, jim pomáhá. Kdo se víc ne
mocných ujímal, jak Pán Ježíš? Všeci
znali jeho dobré Srdce, všeci byli pevně
přesvědčeni, že jim může pomoci.
Přiváděli k němu slepé, hluchoněmé,
chromé, ochrnulé, na dnu trpící, ná
měsíčné, ty, co měli zimnici a mnohé
jiné; on skládal na ně ruce a uzdravoval
je. Navštěvoval je i v jejich příbyt
cích, jako na příklad tchyni Petrovu;
ba i nepřítomen je uzdravoval. Pán
Ježíš byl ten nejlepší lékař a nežádal
žádného honoráře za své návštěvy.
Všechno dělá dobře, říkali o něm lidé.
Co tenkrát konal, koná i dnes. Ve ve
lebné Svátosti navštěvuje nemocné i
v nejbídnější chatrči, těší & je sílí,
uzdravuje na duši a mnohdy 1na těle.
V nejsvětější Svátosti koná i teď zá
zraky na nemocných. Do Lurd přijdou
nemocní z celého světa; mnozí do
sáhnou. zdravi, jakmile dostali požeh
nání s monstrancí nebo ji políbili; už
pouhý pohled na velebnou Svátost
“uzdravuje mnohé. Je i mnoho dušev
ních nemocí na světě; i od těch pomáhá
velebná Svátost. Ovšem námpomá
hají svatí svojí přímluvou; Pán Ježíš
může však sám pomoci a útěchu po
skytnouti v rozličných útrapách. O
braťme se na něho s důvěrou!

Vězně vysaobozooati je šestý skutek
milosrdný. Konáme jej, hledíme-li
zlepšiti postavení uvězněných, zvláště
nevinně uvězněných, nevinně trpících.
I tento skutek konal Ježíš. Isaiáš
předpověděl o něm: Duch Hospodinův
jest nade mnou; proto mne pomažal a
mne poslal, kázati chudým evangelium,
hojiti, kdož jsou zkroušeného srdce,
vězňům vysvobození zvěstovati, sle
pým zrak. Toto místo prorocké před
čítal Pán Ježíš a vysvětlil v modli
tebně nazaretské. Kající lotr na kříži
též patřil k vězňům; Pán Ježíš ho
vysvobodil, třebas ne od časné smrti,
tož přece od věčné smrti, slibiv mu,
že bude s ním v ráji. Osvobozoval za
jatce ďáblovy, posedlé, an vyháněl
z nich zlé duchy. Přičinil se na hoře

Olivetské, aby apoštolé nebyli zajati.
Aby druhé osvobodil, nechal se sám
zajmouti a odsouditi. Po své smrti
vysvobodil arciotce zajaté v před—
pekli. V konání takových skutků milo
srdných pokračuje až dosud. Snaží-li se
katolická církev ulehčiti osud otroků
a naléhá-li na zrušení otroctví, ujímá-li
se i trestanců ve vězeních, aby mo
rálně nezahynuli, tak jedná v duchu
a rozkazu Ježíšovu. Ve svátosti křtu
a pokání osvobozuje nás Ježiš od pout
hříchů, od otroctví v jeho blahodárné
působností a shodime-li se sebe vazby
zlých návyků; on nám při tom po
může.

Mrtvé pochovávati je sedmý skutek
tělesného milosrdenství. Skutku toho
zásluhu má každý, kdo zemřelému
poslední poctu prokáže. Takž i Spasitel
se o zemřelé zasloužil. Hned se při
družil k průvodu pohřebnímu v Naimu,
těšil zarmoucenou vdovu, projevil své
nejupřímnější účastenství, jež bylo tak
veliké, že se rozhodl, zemřelého mla—
díka z mrtvých vzkřísiti. Plakal nad
smrtí Lazarovou, nechal se zavésti
k jeho hrobu, nechal hrob otevříti.
I toho zavolal zpět k životu k radosti
obou sester. Těšil i Jaira nad ztrátou
své dcerky, šel s ním do domu úmrtní
ho, vyhnal zvědavce a vzkřísil děvče
k životu. Dosud ještě ujímá se Spasitel
zemřelých, pouští je k sobě do kostela,
obětuje se za ně při mši zádušní, nechá
je skrze své sluhy pokropiti svěcenou
vodou, okouřiti kadidlem a za mnohých
modliteb pochovati i obraz svůj na
kříži nad rovem upevniti. Tím způ
sobem drži takřka pohřební stráž nad
zemřelým, až jej svým všemohoucím
slevem v poslední den k životu vy
volá.

“Tak vykonával Spasitel v dobrotě
Srdce svého skutky tělesného milosr
denství a koná, dosud. My však máme
ho v tom následovati &„skutky ty na
něm konati, aby srdce naše jeho Srdci
bylo podobno. Konáme je na něm,
když svým spolubližním pokrmu a ná
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poje i přístřešískýtáme, je šatíme jako
svatý Martin, v nemoci je navštěvu
jeme, postavení jejich v neštěstí zlep
šujeme, jim poslední poctu prokazu
jeme; neboť Ježiš praví: Co jste učinili
nejmenšímu z bratří svých, mně jste
učinili. Můžeme však skutky tělesného
milosrdenství i Spasiteli samému pro—
kazovati. On lační po záchraně duše
naší; ukojme tento jeho hlad, stara
jice se o blaho duše své. On žízní po
naší lásce. Žízniml volá dosud ze sva
tostánku. Darujme mu tedy srdce Své.
Obyčejného pokrmu a obyčejného ná—
poje nepotřebuje. Chce se také vna-'
šem srdci ubytovati; hostme ho rádi
u sebe, přijímajíce Tělo Páně. Je 11
nahý, ošatme jej. To činíme, když se
staráme o paramenty a ozdobu koste
la. Na obrazech křížové cesty vidime

Marie Tesařova:

jej nemocného a plného bolestí. Ukaž—
me při pobožnosti dotyčné, že s ním
máme útrp'nost. Ve svaté hostii je jak
bez vlády, protože se nemůže po
hnouti; kněz jej musí zdvíhati a nositi
jako nemocného. Z lásky k nám je i
dobrovolným vězněm v tabernáklu,
zavřeným po celý den. Navštivme ho
hodně často, to ho potěší. Vypadá jako
mrtvý, protože nedává žádné známky
života. Rád se nechává v našem srdci
pohřbíti. Prokažme mu tento skutek
lásky.

Hle, jak můžeme prokazovati skut
ky tělesného milosrdenství svým spolu
bližním i Spasiteli samému. Konáme-li
je, vyplní se na nás, co Kristus Pán
v kázání na hoře pravil: Blahoslavení
milosrdni, neboť oni milosrdenství do
jdou.

Srdce Pána Ježíše.
O Srdce lásky neskonale,
že žasne nad ní lidský duch,
tu hloubku nikdo neprozkoumá,
tak milovat zná jenom Bůh.

Tak mocný plamen z Tebe šlehá,
že zapálit chce celý svět,
ta láska v jesličky Tě klade
a na kříž vbíji naposled.

A této lásky Srdce Tvoje
jest pramen, z Něhož vyvírá
a z Něhož, kdo Tě o něj prosí,
se v smilování otvírá.

O zdroji lásky, zdroji těchy,
ó Srdce Pána Ježíše,
kdož Tebe zná a doufá v Tebe,
jest věru šťasten nejvýše.

0, dej nám poznati tu lásku,
jež skrývá pro nás Srdce Tv'é,
až budeme kdys umírati,
pak přiviň nás na Srdce své.

A.M.Kadlčáková:
V poli.

Jaká krása jíti polem,
skřivan když tam zazpívá,
když na tebe tráva, kvítí
i klas žita zakývá.

Když tě vůně omamuje
z rozkvetlých těch rodných niv,
že tvé srdce radost cítí,
věru není žádný div.

V poli sladce jak v pohádce
omámí tě luzný sen,
že vše, co tu oko uzří,

—vytvořil nám Pán Bůh jen.
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I u nás jsou duše, milující vroucně Srdce Páně .
Nejsvětější Srdce Páně má vždy své

miláčky. Nebyl jím pouze sv. Jan.
Také duše jsou mu útěchou za Zpro
nevěru a chlad tolika jiných. K těmto
vzácným duším náležela nedávno ze
mřelá učitelka, slečna Marie Jiroušková.

Narodila se V Hořicích 25. září 1894
jako dcera soudního úředníka. Dítkem
sv. Církve se stala v den sv. Brunona;
proto vedle své vznešené patronky,
Matičky Boží Neposkvrněné, uctívala
po celj'r život i tohoto velikého světce.
Časté a těžké choroby oslabovaly zdraví
dítěte; za to tím rychleji se rozvíjel
duch. Proto lékařka z Dobrušky upo
zornila rodiče, že dítě sotva vychovají,
poněvadž nad svůj věk jest vážné a
rozumné. Bylo však i tiché, dobro
srdečné, vždy pravdomluvné a útlo
citné. Něžně milcvalo rodiče a mlad
šího bratra; ublížiti nikomu nedovedlo.
Nápadná byla u něho ctnost u dětí
velmi řídká -—vděčnost; za sebemenší
pozornost děkovalo & —- snad již ten
krát c-ítíc svoji nedostatečnost —hle
dělo se cdvděčiti vroucí modlitbou.

Do školy šla Mařenka s velkou oba
vou; ale obava brzo se změnila v nad
šeni. Učení šlo hravě, &ve škole všecko
se jí libilo; nejvice však svaté nábo
ženství. Milost Boží působila obdivu
hodně v tomto nevinném srdci, pro
něž věci Boží měly nevýslovný půvab.
„Kdybych byla hochem.,“ svěřila se
mamince, „byla bych velebným pá
nem.“ S jakou radostí chodila od čtyř
let za družičku prvního a posledního
máje a zvláště na Boží Tělo, kdy
mohla Ježíškovi sypat na cestu kvě
tinky. Ježíšek byl její nejvroucnější
láskou. Jemu patřily první květy,
rozkvetlé v domácí zahradě. Jak ráda
přinášela mu na oltář snitky kvetou
cího bezu a jasmínu, neb sněhové koule
a japonské růže.

Rodiče měli za hřbitovním kostelem
sv. Gotharda pole: proti němuž za
úvozní cestou stála kaplička svaté

' Proto

Bodin . Na každé vycházce přinášela
tam ařenka Ježíškovi kytici neb vě
neček z polních květin; kladla mu je na
nožičky, posílala hubičku a vroucně se
modlila. Ale vždycky se musila v kapli
zastavit, jak by ji tam cosi neodola
telně táhlo.

Od babičky, kterou bohužel ztratila
již v osmém roce svého věku, dostala
první knížku -—o Srdci Páně. Sotva se
naučí-la čísti, již horlivě v ní čítala.
Hluboce ji dojímala nekonečná láska
Božího Srdce. Dojem ten nikdy nevy
mizel z její paměti a vždy vděčně
vzpomínala na chvíli, kdy poznala
nejsv. Srdce Ježíšovo.

K prvnímu sv. přijimání přistoupila
s andělskou zbožnosti. Výročí tohoto
dne slavila věrně podobně jako výročí
sv. křtu. Sc stejnou horlivostí přijala
později i svátost biřmování. Bylo to
při visitaci biskupské. Před tím nej
důstojnější arcipastýř sám zkoušel
školní dítky. Dával otázky nezvyklé,
neprobírané. Mařence bylo jasno, co
druhým dětem dalo velké přemýšlení.
Ustavičně se hlásila. A pan biskup
stále ji vyvolával, zachycuje s úsmě
vem její neúnavné třepetajícíse prs
tíčky. '

Se školou nechtěla se rozloučit. Tou
žila po učitelství. Ještě, pokud ba
bička žila, prosívala, aby se za ni u rc
dičů přimluvila, by ji dali studovat.

po výborném ukončení měš
ťanky svěřili ji rodiče ctihodným ses
trám v Chrudimi. Odbyla tam pří
pravku a první ročník. Tam záhy
přijata do dívčí Družiny Mariánské.
'S jakou radostí zasvětila se Matičce
Boží! Drahá medálka byla jí zárukou
její mateřské ochrany. V Chrudimi též
vykonala první duchovní cvičení. Za
této blažené samoty přemluvil výrazně
hlas Boží. Cítila, že Bůh ji chce vý
hradně pro sebe. Vědomí to blažilo ji
nevýslovně. Bylo jí tenkráte patnáct
let. Když později otec přeložen do
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Prahy jako vrchní oficiál trestního
soudu, dokončila v Praze svá studia
jako všude i tu s výborným prospě
chem. Po maturitě přijala místo Vkláš
terní škole Božského Srdce Páně na
Smíchově. Jak se cítila št'astnoul Též
dítky milovaly a ctily tu tichou a obě
tavou učitelku. Ač záhy byla odvolána
na výpomoc do Prahy, zůstala vždy
ve spojení s drahým klášterem. Nemo
houc ještě splniti své nejhlubší tužby,
zasvětila se o slavnosti nejsv. Srdce r.
1915 slibem ustavičně čistoty tomuto
Božskému Srdci. Té doby byla již sodál
kou v Mariánské Družině učitelek. Pod
cchranou Matičky Boží hleděla denně
upevniti pouto, vížicí ji s nejsvětějším
Srdcem.

Družina byla ji vždy oporou a po
vzbuzením k úspěšné práci nad
deží. Vědoue, že duše dětské zůstanodu
vždy rozkoší nejsv. Srdce: „Nechte
maličkých přijíti ke mně. .“ vždy
něžně milovala dítky, zvláště ty nej
chudší. Měla zvláštní dar pochopení
dětské duše. Již první den znala všecky
dítky podle jména a záhy též vystihla
jejich vrozené sklony,by opřelao ně své
vychování a zdárněji mohla působiti.
Učila živé a zajímavé. Samy dítky ří
kaly, že slečna vyučuje zábavné a po—
učně. Pod jejím vedením i slabší dítky
začaly chápat a prospívat" k velké rá
dosti svých rodičů. Ostatně učila vý
mluvně celým svým zjevem, vždy
skromným & důstojným, vždy oběta
vým a rozhodným.

S úsilovnou prací vnější slučovala
i neobyčejně silný život vnitřní. Bož
ské Srdce vždy moeněji přitahovalo
k sobě tu duši, žíznící po dokonalé
sebeoběti. Lásku tu sílily časté ná
vštěvy svatostánku, časté přijetí sv.
svátostí, Družinské schůze, každoroční
sv. exercicie a rozsáhlá četba. Každá
duchovní kniha ji vábila; odtud také
znalosL autorů. Zvláště vábily ji „Dě
jinyduše“ svaté Terezičky, s níž spo
jovaly ji tytéž tužby a později i táž
choroba, a malá knížečka sestry Be

nigny Consolaty. V důvěrných slovech
bežského Spasitele slyšela ozvěnu svého
vlastního vnitřního života. „Tu malou
knížku,“ psala v červenci 1926, „mám
velmi ráda, je mi nějak blízkou.. .
Ach, kéž Pán dovolí, bychom Ho
vždy lépe poznávali, milovali a stále
dokonaleji následovali. . .“ Význačné
myšlenky z přednášek a četby bedlivě
si zapisovala. Nejsv. Srdce vždy bylo
sluncem jejího života. Láskou k němu
dýše celá její korespondence, ano i ty
milé prostinké verše na tom neb onom
malém obrázku. Tak čteme na obrázku
Srdce Páně z r. 1920.

„Buď pozdraveno, Srdce Páně,
Ty kvete lásky nejčistší!
Buď pozdraven a uctěn v světě,
můj nejmilejší Ježišil“

„Buď pozdraveno, Srdce Páně!
Jen na Tvou milost spoléhám!
Své srdce, duši, vše Ti dávám,
jen o Tvou lásku presíváml“
Na jiném obrázku „Krista-Krále“

z října 1932 -—tedy z doby poslední
choroby — napsáno:

„Krall nebes země, moci Tvé se kořím;
ješte vic vsak láskou vroucí k Tobě

hořím!

Požehnej velkou láskou
svojí,

nechat mne moc žádná s Tebou
nerozdvojíl“

mi, Pane,

Touto láskou oživena toužila přivésti
mu všechny duše. Proto zaslechla-li o
někom, že žije od Boha daleko, začala
„ůtočiti“ na božské Srdce. Pán ne
odolal — duše se vrátila na dobrou
cestu. Kolikráte umírající nechtěl o
knězi ani slyšet. Ale důvěrná a vy
trvalá modlitba zvítězila. Zvláštním
vnuknutím Božím dal si nemocný za
volati kněze a smířen s Bohem umíral.
Kdo však spočítá všecky ty duše, jež
zachránila svými obětmi a utrpením?

Utrpení — tot královská cesta všech
miláčků Božích. Únavná práce školní
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zvláště ve spojených třídách, častá
změna působiště, daleké cesty do
školy, za mrazu a nepohody podko
paly její vždy útlé zdravi. R.1922 —
učila tenkráte na Maninách — one
mocněla zápalem plic, z čehož se vy
vinula vleklá plicní choroba. Po ně—
kolikaměsíčním pobytu v sanatoriu
jevíčském mohla se sice opět oddati
drahé práci školní, ale bývalé zdraví
se nevrátilo. Každého roku musila
hledati úlevy v některé ozdravovně.
Ale nestýskala si — ač vzdáti se musila
splnění svých tužeb. Živá její víra vi
děla ve všem nejsvětější vůli Boží —
souznačnou s nekonečnou lásku bož
ského Srdce. I její modlitbou bylo:
„Ne jak já, ale jak Ty..

Jinou těžkou obětí byla smrt dra
hého otce 15. dubna 1932. „Jen víra
ve vzkříšení a ve shledání,“ psala
tehdy, „povznáši naši bolest a mírní
žal . . . Náš- drahý tatínek byl zaopa
třen již 7. dubna. Trpělivě snášel těž
kou chorobu, za vše děkoval a chví
lemi modlil se Zdrávas Maria neb části
Otčenáše. Ještě čtyři dni před smrtí
zpíval, ač s námahou: „K nebesům
dnes zalet písní, tam, kde sídlí Matka
Tvá. . .“ To všem nám dodává dů
věry, že Matička Boží a sv. Josef vy
prosili mu šťastnou smrt a odměnili
jeho oddanost a lásku . . .“

Leč po odchodu otcově zhoršila se
její vlastní choroba. Koncem června
1932 hledala úlevy v Kardašově Ře
čici u ctihodných sester. S počátku
zdálo se, že bude lépe. Dne 18. čer
vence prosila o modlitby, nebot „dnes
večer začínají sv. exercicie, abych
z nich měla hojný duchovní užitek.“
Ale záhy lékaři uznali, že postup ne
moci znemožňuje další práci školní.
Náhlá výslužba u věku třiceti osmi
let byla novou těžkou oběti. „Ačmám
vůli chtíti jen to, co Bůh chce a jak
chce,“ psala s milou velkodušnou po
korou, „přec nemohu se tak snadno
vžíti do nové situace. Kéž mi Pán pomů
že, abych ve všem viděla jen jehořízeníl

Kašel, chrapot, horečka, obtížný
dech-"znemožnily posléze i účast na
družinských schůzích. „V Družinč ne
byla jsem již od naší titulární slavnosti

prosince,“ psala koncem března
1933. „Těším se, až mi to bude do
přáno.“ Starostku Družiny, jež ji na
vštěvovala, dojímala hluboce jeji ne
ochvějná odevzdanost do vůle Boží,
její oddaná věrnost k Družině, její
vroucí láska k Tomu, jenž jí posílal
utrpení.

Lékaři chtěli zkusiti soustavnější
léčení a proto doporučili sanatorium
na Pleší. Tam se odebrala v květnu.
Těžká to byla doba. Pán však sílil ji
velkými útěchami; byly to zvláště lí
bezné sny. Zdálo se jí několikráte, že
Kristus Pán k ní přišela podal jí sám
své nejsv. Tělo. Chvíle ty plnily ji ne
výslovným blahem a sílily k dalšímu
utrpení ve spojení s nejsv. Srdcem.
Zde měla předtuchu blízkého doko
nání oběti?

Ve čtvrtek 22. června 1933 V před
večer svátku bežského Srdce sama
požádala o poslední pomazání a s nej
hlubší živou věrou přijala Posilu na
cestu do věčnosti. Po sv. obřadu řekla
panu faráři: „Ač mám zde ještě ma
tinku a bratra, jsem přece ze všech
nejšťastnější. “V pátek na slavnost
nejsv. Srdce ——v osmnáctém výročí
svého zasvěcení — smírná oběť do
hořívala. Světa zevního jako by pro
ni nebylo. Zda Pán čekal, až zasvitne
sobota, den Zasvěcený jeho Matce?
V půl třetí ráno nemocná se probudila
a chtěla vstáti. Lékař a ošetřující
sestra upokojili ji, že příliš časně a
pohodlně vysoko ji ustlali. Rozhled
nuvši se kolem sebe zašeptala: „Dě
kuji vám. “ Zavřela oči a sklonila
hlavu. .. Nejsv. Srdce široko se ote
vřelo té, jež po celý život tak velko
dušně je milovala.

„Ještě nikoho neviděl jsem tak
lehko umírat,“ řekl lékař dojat.

„Naše Družina má v ní věrnou a
mocnou přímluvkyni,“ psala starostka
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Družiny; „ona byla naší perličkou,
naší Terezičkou . . . Minulý družinský
vdp. ředitel mi řekl, že dojista její duše
šla přímo do nebe aneb po kratičkém
očistci . . .“

„Sloužil jsem za ni tři mše svaté,“

psal dlouholetý její vůdce duchovní;
„ale jsem jist, že již nepotřebuje na
šich modliteb. Spíše mnoho čekám
od její přímluvy. „Miloaalať tak vrouc

ně nejsvětějši Srdce Páně.“ H V

* Drobné zprávy ze života katolického. *

Svatá Terezie z Lisieux a malý Mexika'n

Letopisy sv. Terezie z Lisieux při
nášejí Zprávu o zázračném uzdravení
41etého Antonína Zipiain. Dítě one
mocnělo nebezpečnou zimnicí a nový
záchvat přivedl dítě na pokraj hrobu.
Lékaři vzdali se vší naděje.

„Zvěděvši to,“ vypravuje matka,
„zavolala jsem své tři dcerušky, sdělila
jim, jak je s malým bratříčkem, ale
dodala, že Bohu nic není nemožno &
proto budeme ho prosit o pomoc
prostřednictvím sv. Terezie. Bylo 10
hodin večer, když u hlav dítěte polo
žila jsem obrázek světice. Ubohá o tom
nevědělo. Leželo ve mdlobách. Tělíěko
silně oteklé, dech těžký a nepravidelný.
O půlnoci měřila jsem horečku a potom
o 3. hodině. Horečka stoupala, oteklina
vzrůstala. Můj muž i já spánkem
přemožení ze samého zármutku jsme
usnuli. Časně zrána přistupují k po
stýlce. Hoch upírá na mne velké
zářící oči. Mlčky měřím teplotu; 370.
Nedůvěřivě vrtím hlavou a za chvíli
opět měřím. Zkouším ještě po třetí
a vždy teploměr ukazuje 37 stupňů.
Dítě se směje.“

„Ale, maminko, nemám již horečky.
Jsem uzdraven.“

„Co to pravíš? A kdo tě uzdravilř“
„SvatáTerezie přišlaa uzdravila mne.“
„A jak? Pověz mi to!“
„V rukou měla krucifix a čerstvé

květiny. Voněly líbezně.“
„Když přišla, svítila ještě lampaP“
„Ne, bylo temno.

„A jak jsi ji mohl tedy vidět?“
„Když přišla, osvětlil se pokoj jakohvězdami.“
„Co ti řekla?“
„Že jsem zdrav, ale abych byl hodný

a poslušný“
„Byla sama?“
„Ne. Byla s ní ještě velmi krásná

paní, celá bílá; vznášela se ve vzduchu.“
„A co dělaly?“
„Hleděly na mne a usmívaly se;

potom sv. Terezie přistoupila ke mně. „2
Tak mi vypravoval synek. Když

jsem se svým mužem prohlížela dítě,
shledali jsme oba, že oteklina zmizela;
též horečka se již nevrátila. Nebylo
potřebí ani rekonvalescense. Ve dvou
dnech vstalo dítě úplně zdrávo. Bylo
to 27. května 1931. Téhož dne dostali
jsme od syna, jenž mešká ve Francii,
sochu Matky Boží Lurdské. Sotva ji
Antonin spatřil, zvolal: „To jest ta
Paní, která ke mně přišla se svatou
Terezií; ale nebyla tak žlutá; byla živá .
a mnohem krásnější.“

Připomínám, že dítě nevidělo nikdy
obrázek sv. Terezie; znalo ji jen
z doslechu. Jeho uzdravení stvrzeno
lékaři. Díky vroucí Matce Boží Lurd
ské a svaté Tereziil“

Rafaela N. de Zipiain, matka zázrač
ně uzdraveného dítěte.

Výtečný človíček.
Desítiletý Lucián vběhl udýchán

do síně kadeřnické. „Proč jsi tak
běželP“ ptá se kadeřník.

„Potkal jsemopilce,“odpovědělhoch.
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„Proto není třeba utíkat.
se tvůj otec, také neutíkáš.“

„To se přihodí velmi zřídka,“ od
pověděl nevrle hoch; „a já vždy
tak začnu plakat, že otec ani slova
nepromluví a ihned jde spat.“

Poněvadž v síni čekalo více osob,
musil i Lucián čekat na ostříhání
vlasů. Aby se příliš nenudil, podal mu
kadeřník knihu ke čtení.

Lucián prohlédl si obálku a titul.
Nelíbily se mu. „Maminka by se
mrzela,“ šeptal si, „kdyby tu knihu
u mne spatřila. Chvíli listoval v knize,
ale záhy přestal.

„Nu, co to jest?“ diví se kadeřník.
„Čti jen a uvidíš, jak je krásná.

„Ne,“ odpověděl rozhodně hoch,
„ta kniha není pro mne. Nemám rád
takových věcí.“ S těmi slovy položil

Opi'je-li V síni zavládlo ticho. Mimoděk
malý Lucián dal všem výtečné na
učení.

Nový důkaz, že věda shoduje se s aěrou.

Profesor na universitě v Nancy, pan
Jiří Renard, jehož choťzabita minulého
roku při srážce samochodů, opustil
čestné &výhodné stanovisko a vstoupil
do kláštera.

U věku 56 let byl přijat do noviciátu
Otců dominikánů nedaleko Amiensu.

Jako profesor vynikl články a Spisy
z oboru filosofie práva, v nichž zdů
raznil zvláště aktuálnost filosofie sv.
Tomáše z Aquinu. Jest švagrem P.
Petra Gény S. J. 1P. Pavla Gény S. J.,
profesora na gregoriánské universitě
v Římě, který 12 října 1925 zavražděn
byl na ulici jakymsi šílencem.knihu na stůl & usedl.

Obětování denního úm) slu.
Pane Ježíši Kristel Ve spojení s božským úmy,slem za kterým Ty sám

na zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály ]Si 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 myšlenky,
všeliké city a žádosti, všeliké skutky 1 slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za
den, Lev _XIII. S. Congr. Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kur. brn. 1886 č. 11.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a
pevnou důvěru k nejsv. Srdci Tvému &na všechnyúmysly,
jež doporučeny jsou na tento měsíc a tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otcel
Srdce Ježíše & i\íariel Zachraň církev, vlast naši a národ náš československý!
O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Po
každé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky
plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876).

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

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

Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrile a Metode, orodujte za nás a z a v š e c k y
národy slovanské, aby v jednotu víry katolické byli
shromážděni a byl jeden cvčinec &jeden pastýř!

Hesloapoštolské:Čest & chválu Srdci Páně.
Úmysl v červenci 1934: Láska k bližnímu znamením Kristova učeníka.

(Pokaždé odpustky 300 dní.

Tiskem a.svým nákl. vydává. Občanská-tiskárna v Brně. — Za redakci odpovídá Theodor Pavlík.



, Příloha, „Školy božského Srdce Páně“ číslo 6. 1934.

Umysly apostolátu modlltby.
V červnu modleme se o důvěru v Božské Srdce Páně.

(Ustanoven & žehnán Jeho Svatosti, papežem.) _
. P. Sv. Fortunáta, kněze. — Úcta bož. Srdce P. Pobožnost I. pátku. Kněžské

povolání. Zasvěcení se bož. Srdci Páně. Dar pokorné víry.
. S. Sv. Blandiny, p. m. (177). Odvrácení neštěstí a pohromy. Věrné plnění

povinností. Aby muži častěji přijímali sv. svátosti. Duše v očistci.
. Ne (1ěle II. po sv. D u 0 h u. Sv. Klotildy, král. (545). — Pobožnost k bož.

Srdci Páně. Ženské kláštery. Spolek šíření víry a jeho dobrodinci. Křest. na Rusi.
. P. Sv. Františka Caracciolo (1608). — Katol. akce. Obnova ducha v řehol.

Návrat protestantů do Církve katol. Pronásle'dovaní křesťané v Německu.
.). U. Sv. Bonifáce, bisk. m. (755). — Naši velepastýři. Misionáři českých menšin

v Německu. Dar svornosti. Smíření národů. Katolíci ve Španělsku.
St. Sv. Norberta, zakl. ř. prem. (MSM). — Rád prem. Jubileum 8001eté. T bis
kup. Dobredinci ústavů slepých. Živá víra v nejsv. Svátost. Časté sv. přijímání.
Č. Sv. Roberta, opata.. '— Představení klášterů. Povolání k řehol. životu. Kato
líci v Mexiku. Obrácení židů na víru katol. Dorost řeholní.

. P. Nejsv. Srdce Ježíšova. ——Důvěra v bož. Srdce Páně. Časté sv. přijímání.
Bratrstvo ustav._klan.ění nejsv. Svát. Odprošcní bcž. Srdce Páně. Kněží.

. S. Sv. Prima a Feliciána, m. (286). ——Požehnání polním pracím. Křest. děl
nictvo. Jednota duchovenstva. Zachování úrody. Těžce nemocní. 1“rodiče.

10. N e d ěl e Ill . p o s v. Du 0 h U. Sv. Markéty, král. (1093). — Křest. sdružení.
Odvrácení škodlivé bouře. Svěcení neděli a Svátků. Návštěva služeb Božích.

'11. P; Sv. Barnabáše, ap. P. (1. stol.) — Apoštolát katol. tisku. Pronásledovaní
křesťané. Apoštolát sv. C. a M. Boj proti pohanským mravům. 'i' kněží.

12. U. Sv. Lva lll. pap. (816), — Sv. Otec Pius XI. Povolání kněžské. Pokoření
nepřátel Církve. Návrat odpadlíků ,do Církve sv. Svaz katol. žen a dívek.

13. St. Sv. Antonina Pad. (1239) ——Ucta a důvěra k tomuto divotvorci. Péče
o chudé. Chléb sv. Antonína. Podpora katol. misií. Řády ve vlasti naší.
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14. C. Sv. Basilia, bisk. a uč. Círk. (379). ——Zbežncst v rodinách. Časté přijímání
sv. svátostí. Církev katol. v naší republice. Čekatelé stavu kněžského.

15. P. Sv. Víta & spolum. (300). ——Dostavění chrámu sv. Víta v Praze. Dobro
dinci. Naše republika. Katel. semináře v zemích pohanských. 1“bratří.

Obětování denního úmyslu.
Pane Ježíši Kriste! Ve Spojení s božským úmyslem, za kterýmTy sám na zemi

Enejsv. 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
Í sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem ncjsv. Srdce blahoslavené a
i neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly & myšlenky, všeliké city a žádosti,
, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den, Lev XIII, 'S. Congr.

Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. M.) — Obzvláště Ti je obětují
za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a p e v n o u d ů v ěr 11k n ej s v.
Srd ci Tvém u a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento. měsíc
a tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého 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 plnomecné. Pius IX.
26. listopadu 1876.) — Sladké Srdce Marie, budiž mou Spásoul (Pokaždé odpustky
300 dní. Pius IX. 1852.) -— Sv. Jesefe, vzore a patrone ctitelů bož. Srdce, oroduj
za nás! (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)

Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrille &Methode, crodujte za nás a z a v š e c h n y
národy slovanské, aby v jednotu víry byli shromážděni
a byl jeden ovčinec &jeden pastýř.

Hesloapoštolské:Čest a chvála Srdci Páně.
Úmysl v čer v en či 1934:Láska k-bližnímu znamením Kristova učedníka.



16. S. Sv. Bennona, bisk. — Katolíci v sever krajinách. Kato-l. misie. Apoštolát
sv. C. a M. Sjednocení Slovanů v Církvi sv. Sestry Těšitelky.

17. Ne d ěl e IV. p o sv. D uchu. Sv. Františka Regis (16'u0).Smír rozlou
čených manželů. Shoda & svornost v rodinách. Apoštolát mužů.

18. P. Sv. Efrém Syn, uč. Círk. — Bohosl'vci. Lepší poznání Písma sv. Církev
katol. na východě. Sjednocení církve východní s římskou.

19. U. Sv. Juliány z Falken. (iB—40).— Vroucná úcta nejsv. Svátosti. Bratrstvo
ustavičného klanění se nejsv. Svátosti. Apoštolát katol. žen a dívek.

20. St. Sv. Florentiny, p. ——Družiny mariánské. Slušnost v oděvu. Misie v Africe.
Obrácení mohamedánů na víru katol. Pronásledovaní křesťané.

21. C. Sv. Aloise z Gonz. (1591). ——Studující mládež. Bohoslovci. Katoličtí aka—
demici. Povolání k řeholi. Dar nevinnosti a čistoty. Noviciáty.

22. P. Sv. Paulína, bisk. ——Velepastýři naši. Šíření katol. tisku. Obrácení Anglie
* na víru katol. Misie mezi černoch . Za Boží ochranu.

23. S. Sv. Ediltrudy, abat. (679). ——'enské kláštery a jejich ústavy. Kongregace
Těšitelek. Svaz katol. žen a dívek. Těžce nemocní a umírající.

24. Ne d ě l e V. p o s v. D u c h u. Narození sv. Jana Křt. —- Dar kajícncsti. Horliví
kazatelé. Pozorné slyšení slova Božího. Obrácení hříšníků a bludařů.

25. P. Sv. Viléma, opata (ll42). _ Mužské kláštery a dorost jejich. Návrat rozkol
njků do Církve římské. Duchovní povolání. Studující.

26. U. Sv. Jana a Pavla, muč. (362). — Horlivá návštěva služeb Božích. Apoštolát
modlitby. Šíření katol. knih a novin. Smíření různých stran.

27. St. Sv. Ladislava, kr. (1095). _—Blaho naší republiky. Armáda sv. kříže. Laický
apoštolát, Dar jednoty a svornosti. Jednota duchovenstva.

28. Č. Sv. Lva Il., pap. (683). _ Sv. Otec Pius XI. Katcl. misie a jejich dobre- i
dinci. Misicnářské povolání. Mis—iena ledovém severu. 1' rodlče.

29. P. Sv. Petra a Pavla, ap. P. (67). — Vítězství Církve sv. na celém světě.
-Uprava círk. poměrů v naší republice. Obnova života křest. skrze Krist-a.

30. S. Sv. Pavla, památka. ——Obrácení nevěrců a bludařů. Živí a 1“členové bra
trstva bož. Srdce Páně a Apoštolátu modlitby. Dosud nevyslyšené prosby.

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

nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní po vší
zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní den, ani
sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za „příkladem nejsv. Srdce blahoslavené a
neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den, Lev XIII. S. Congr. !
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. M.) —- Obzvláště Ti je obětují
za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za p e vn o 11 d ův ě r u k 11ej sv.
S r d ci T v é m u a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a tento
den členům Apoštolátu modlitby. Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského
Srdce našeho svatého 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 plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odpustky 300 dní. 'Pius IX. 1852)
Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů bož. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní

jednou za den. Lev XIII. r. 1891.) '
Sv. Michaeli archanděla, sv. Cyrille a Metlzede, orcdujte za nás a z a v š e c h n y 5

národy slovanské, aby v jednotu víry byli shromáždění
a byl jeden ovčinec a jeden pastýř.

Hesloapoštolské:Čest a chvála Srdci Páně.
Úmy sl v červ en ci 19 34: Láska k bližnímu znamením Kristova učedníka.
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K UCTĚNÍ' SLAVNÉ PAMÁTKY

našeho velikého spisovatele-kritika, ])11d it ele m or avsk éh o lidu

VÁCLAVA KOSMÁKA

SNÍŽILI jsme CENY jeho SEBRANÝCH SPISÚ:

Kč 17.— na Kč 10.—-
Kč 17.— na Kč 10.—-'—
Kč 12.— na Kč 8.———_
Kč 12.-— na Kč 8.———
Kč 12.— na Kč 8.——
Kč 15.—- na Kč 10.——
Kč 18.— na Kč12.—
Kč 14.—- na Kč 8.-—v
Kč 16.— na Kč 10.-—
Kč 16.— na Kč 10.—<
Kč 19.——na Kč 12.—-
Kč 15.— na Kč 10.—
Kč 18.— na Kč 12.—-
Kč 17.— na Kč 10.—

Díl 1. , Fouňa, svobodný pán z Nadutína. Str. 508
Díl II. Na lehčím chlebě. Str. 565 - - - 
Díl III. Pošetilci. ——Lidský zvěřinec. Str. 576 
Díl IV. Kukátko. Str. 570 - - - - - 
Díl V. Povídky. (Cestopisné obrázky.) Str. 668
Díl VI. Kukátko. Str. 402 - - - - - 
Díl VII. Chrt. Str. 514 - - 
Díl VIII. Ztracená. Str. 376 
Díl IX. Kukátko. Str. 432 
Díl X. Povídky. Str. 452 
Díl XI. Myslivec Anton a jiné povídky. Str. 53
Díl XII. Eugenie. Str. 404 - - - 
Díl XIII. Ženiz se či nežonit? Str. 516 - - - - 
Díl XIV. Potkala ji štěstí. Str. 484 - - - 
Díl XV. Boží mlýny. Z odvěkých bojů myslivců

tláky. práva 3 násilím. Str. 611- 
Díl XVI. Kukátko. Str. 514 - - - - ' - - - 
Díl XVII. Radostné cestování. Str. 592. - - - - 
Díl XVIII.Básněa řeči. Str. 402 - - - - — - 
Díl XIX. Životopis Václava Kosmáka. Z pera Dra
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Kč 12.-——na Kč 8.—
' 12.— na Kč 8.—

Kč 12.—— na Kč 8.——
Kč 12.— na Kč 8.—-
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Pavla Vychodila. Str. 656 - - - - - - 7. Kč 16.——na Kč 10.—
Díl XX. Kukátko. Str. 494 - - - - - - - - z.Kč 17.——na Kč 10.—
Díl XXI. Otrávená růže. Str. 478 - - - - — - z Kč 17.— na Kč 10.—

ÚPLNĚ DÍLO __ 21 svazků _ - - . - - . - Kč316.-— na Kč200.-—

brož., Vá z á n o ve vkusné plátěné vazbě se zlatými nápisy 0 Kč 9.—
za svazek více, úplné dílo Kč 389.—, v poloplátně více 0 Kč 6.—

N

jednotlivě., v celku za Kč 326.—, V pevné knihovní vazbě bez nápisů
.o Kč 5.— za svazek více., 21 svazků již z 21Kč SOS.—.

DODÁME NA MĚSÍČNÍ SPLÁTKY PO Kč 20._, 30._ až Kč so.—, DLE-'
FINANČNÍCH MOŽNOSTÍ.

TAK UMOŽNÍME VŠEM VRSTVÁM NAŠEHO LIDU ČETBU DÍLA bezvadně
výchovného, vzácného po stránce literární a cenného Vúpravě.

KOSMÁKÚV ODKAZ DO VŠECH KNIHOVEN!



Buditelská a literární činnost Václava Kosmáka našla brzy učenlivého a
horlivého žáka i následovníka v knězi Fr. K. K ře n ovi (František Zgoday
Naše Haná, kde Fr. K. Křen řadu let na různých farách působil, vděčí svému
dhanáckému „bardovi“ téměř za národopisnou historii. Povídky a črty Křenovy,
kde humorným způsobem dovedl vykresliti typickou postavu hanáckého „stréěka“.
“v mnohém podobají se Kosmákově kukátkům."

ZAŘADTE VEDLE SPISÚ VÁCLAVA KOSMÁKA TÉŽ

SPISY FR. K. KŘENA DO SVÉ KNIHOVNY:

Díl—VI. Z hanáckých gruntů a mlýnů. Str. 334 místo Kč 12.-— pouze Kč 8.—
Díl II. Veselé hanácké příběhy. Str—.320 - místo Kč 11.——pouze Kč 8.—
'Díl III. Pod hanáckým nebem. Str. 320 - - místo Kč 11.— pouze Kč 8.—
"Díl IV. Příhody hanáckých strýčků. Str. 350 místo Kč 13.— pouze Kč 8.—
Díl V. Strýčkovy rozumy. Str. 34—8 - - - místo Kč 13.——pouze Kč 8.—
Díl VI. Z hanáckých rodin. Str. 320 - - - místo Kč 11.— pouze Kč 8.—
.Díl VII. „Z kraje hanáckých palem, Str. 344- místo Kč 13.——pouze Kč 8.—
Díl VIII. Na té naší Hané. Str. 352 - - - 'místo Kč 13.— pouze Kč S..——
Díl IX. Z niv Ječmínkových. Str. 360 - - místo Kč 13.50 pouze Kč 8.—
Díl X. Obrázky k desateru._ Str. 372 - - místo Kč 14.— pouze Kč 10.—
Díl XI. Obrázky ze života. Str. 340 - - - místo Kč 12.50 pouze Kč 8.—
Díl XII. Rozmysli si, Mařenka, rozmyslí. S. 356 místo Kč 13.50 pouze Kč 8.—
ÍDíl XIII. Do světa. Str. 396 - - - - - '- místo Kč 15.— pouze Kč10.——
ŽDíl XIV. Vážněi žertem. Str. 332 - — - - místo Kč 12.——pouze Kč 8.—
Díl XV. Životopis Fr. K. Křena. Str. 104. místo Kč 6.— pouze Kč 4.—

Ú P L N E D Í L 0 — 15 svazků -—místo Kě183.50pouzeKč120.—
brožováno, v á z án o ve vkusné plátěné vazbě se zlatými nápisy
0 Kč 8.—-za svazek více., úplné dílo Kč 240.—, V poloplátně 0 Kč 5.50
více jednotlivě, v souboru za Kč 202.50, v pevné knihovní vazbě bez
nápisů 0 Kč 4.50 za svazek více, 15 svazků Kč 187.50.

SNÍŽILI JSME PODSTATNĚ CENY děl našich dvou lidových spisovatelů,
abychom _,umožnili největší rozšíření jejich literární tvorby, plné
poesiemoravského venkova, a tím zdůraznili výchovný význam nesmrtelvv;ného odkazu našich obou knezr-buditelů 70.——80.let minulého století.

NA MĚSÍČNÍ SPLÁTKY PO Kč 20.—, 30.——a BO.—.

OBECNÍ, SPOLKOVÉ 1 SOUKROMÉ KNIHOVNY

NAJDOU VTĚCHTO SPISECH VHODNÉHO
DOPLNĚNL

'—
Tiskem a svým nákl. vydává Občanská tiskárna v Brně. — Za redakci odpovídá TheodorPaulik.
"Výhoda novinové sazby přiznána výnosem Ředitelství pošt a_telegrafů v Brně, čís. 44.382/Vl. ze dne 3.16.1922.

Časopis le pód iván u pošt. úřadu Brno 2.
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Škola Božského Srdce Páně,
časopis pro katolíky, zvláště pro zbožné spolky a bratrstva.
Pořádá P. Petr Hlobil v Rajhradě.
Na „Školu Božského Srdce Páně“ předplácí se na rok 12 Kč.
Jednotlivá čísla prodávají se po Kč 140.
Administrace a expedice jest v Brně, Biskupská ulice číslo 1.

Obsah:
Křesťanská láska k bližnímu. (Hlavní úmysl.) — Srdce Ježíšovo, Syna věčného Otce. —

Zrána. (Báseň.) — Hvězdám. (Báseň.) — Homilie na 8. neděli po sv. Duchu. —Láska k bližnímu.
— Maria Magdalena u nohou Páně. (Obrázek) — Proměnění Páně. — Naučení nejsv. Srdce
Ježíšova. — Markéta Alacoque. (Obrázek) — Jubilejní rok- 1935. — Nový apoštolát smíru
Božského Srdce. — Drobné zprávy ze života katolického. —- Obětování denního úmyslu.

O _Konnersreuthu:-Terezii Neumannové

vyšlo právě III. vydání „Spasitel jest dobrý“ od P. 0. Staudingera
v překladu superiora K. Kolíska. Jest to přepracované & rozmno
žené dílo s nejnovějšími zprávami. Stran 208 se 2 novými obrázky.
Cena lido vá, pouze “Kč 850. Objednávky přijímá administrace
„Růže lurdské“ v Brně, Falkensteinerovaulice čís. 42.
Pěkně vypravená knížka hodí se za milý dárek.

KATOLIKÚM BRNĚNSKÉ DIECESE!
EICHLERÚV KANCIONÁLEK

CESTA K VĚČNÉ SPÁSE
VYDÁNÍ PRO ŠKOLY OBECNÉ BEZ NOT

PŘÍLEŽITOSTNÁ KOUPĚ!
TISKNUTO NA KRÁSNÉM JAPANSKÉM PAPÍŘE,
vAzANo v KÚŽI BARVY TŘEŠNOVÉ NEB ČERNÉ
v PĚK_NÉM POUZDŘE - NEJVHODNĚJŠÍ DÁREK
NAŠÍ MLÁDEŽI K sv. BIŘMOVÁNÍ A KE KAŽDÉ
PŘÍLEŽITOSTI!

CENA POUZE Kč 40-—

OBIEDNEJTE V NAKLADATELSTVI

OBČANSKÉ TISKÁRNY V BRNĚ,
STAROBRNĚNSKÁ UL. 19-21.



ŠKOLA
BOŽSKÉHOSRDCEPÁNĚ.
RočNíxvam. BRNO, ČERVENEC 1934. ČÍSLO7;
Č SrdCe ježíše, ty šípy lásky svojí jen hojně vysilej sem do rodiny svojí, ať sluhů

Tvých se stráví jimi hruď Ty Srdce Páně, naší láskou buď!

Křesťanská láska k bližnímu.
Hlavní

Dvě jsou hlavní přikázání lásky
k Bohu a k bližnímu. Na těchto dvou
přikázaních zakládá se celý zákon.
Miluj Boha nade všecko a bližního
'svého jako sebe samého. Sebe sama
miluje člověk tak mocně, že jeho
sebeláska bývá pramenem mnohých
nespravedlnosti a hříchů. Mění se
v sobectví, v závist a nenávist. A prá—
vě „a doby naší vymizela láska k Bohu
.a tím způsobem i k bližnímu. Kdo
nemiluje Boha, nemiluje ani bližního
svého. Zato hříšná sebeláska, sobectví,
nenávist, závist jsou všude v nej—
větším květu. Proto Kristus Pán tyto
hrichy přísně odsuzuje. Ukazuje na
milosrdném Samaritánu, jaká má býti
láska naše k bližnímu, jímž je každý
člověk, přítel i nepřítel. Hlavně za
naší doby je křesťanská láska k bliž
nímu velmi důležitá. Je prostředkem,
jímž můžeme mnohé získat pro Boha
a jeho Církev. Pán Ježiš žádá na nás,
abychom se navzájem milovali a tuto
lásku dobrými skutky osvědčovali. Po
tři léta Spasitel učedníky mnohému
dobrému naučil, ale v poslední chvíli
při loučení hlavní váhu klade na lásku
k bližnímu, aby nejen vespolek se mi
lovali, ale aby milovali své bližní.
Pravít u sv. Jana (15, 17): Příkazuji
vám, abyste se vespolek milovali.
A nazývá tuto lásku novým přikázá

úmysl.

nim, totiž piikazuje, aby se učedníci
vespolek milovali, jako On sám je
miloval. Láska Kristova má býti směr—
nicí naší lásky k bližnímu. Jak důleži
tou, jak obětavou, jak stálou musí
naše láska k bližnímu býti, má-li býti
podobná lásce Ježíše Krista! Jak nás
miloval Spasitel? Tak, že sebe sama
obětoval. Sám se správedlnosti Otce
svého nebeského jako obět smirná
vzal na sebe chudobu, bolesti a ne
výslovná muka, zemřel za nás na
kříži, ano až dosud zůstává s námi
v nejsv. Svátosti oltářní. Tak nás
miloval Pán & miluje dosud.

Uvažujme o tom, jak jsme dosud
plnili přikázání lásky k bližnímu.
Schází nám mnoho. Velká nespokoje
nost mezi lidem. Schází obětavá láska
k bližnímu. Poněvadž dnešní lidé jsou
více zaujati pro hmotu, nezbývá jiné
ho, než projevovati křest. lásku skutky
tělesného milosrdenství čili konáním
Katolické akce.

Pán Ježíš kromě kázání svého učení
ujímal se bídných, uzdravoval slepé,
rozvazoval jazyk němým, 'uzdravoval
nemocné, očišťoval malomocné, sytil
hladové, posedlé ďábly osvobozoval
z pout pekla, ba i mrtvé křísil, slovem
konal to, co my nazýváme Katol.
akcí. Uzdravovat nemůžeme, ale dle
možnosti máme bližnímu svému v bídě
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pomáhat. Kolik je hladových! Dejme
jim pokrmu. Kolik je těch, co potřebují
oděvu! Dejme jim ze zbytečného šat
stva co potřebují Kolik je nemocnýchl
Navštivme je. Při tom získáme často
i duše jejich. Tím prospějeme bližním
i sobě Či nepraví Pán: „Blahoslavení
milosrdní, nebo oni milosrdenství do
jdou?“ Vzpomeňme krásných příkladů
dobročinnosti velikých světců a světic

novější doby! Podporujme dary Spol—
ky, jejichž členové se ujímají chudiny
Buďme obětaví pro Katolickou akci,
která má na zřeteli obětavou lásku
k bližnímu. Až láska k Bohu v srdcích
lidských zahoří, tehdáž VZplane též
láska k bližnímu a bude lépe na světě.

Potom poznají lidé, že jsme učední
ky a následovníky Pána!

Srdce Ježíšovo, Syna věčného Otce.
P. Bud. Rozkošný, T. J.

'vl
Jeden z nejznamenitějSich hvězdářů

nové doby byl jesuita P. Secchi.
Papež Pius IX. mu vystavěl hvězdár—
nu a. jiní dobrodinci mu ji zařídili
dalekóhledy a ostatními přístroji, jimiž
pozoroval oblohu. Zvláště zkoumal
hvězdy, které mají různé zbarvení.
Některé jsou totiž bílé, jiné žluté jako
naše slunce, jiné oranžové a jiné do
konce krvavočervené. Dle barvy soudil
na jejich stáří. Jedny z nich, zvláště
v mléčné dráze, se teprve z mlhovin
tvoří a svítí jasně bíle neb modravě,
jiné již žloutnou jako listí na podzim
a jiné se dokonce mění do červena a
počínají hasnauti. Kdo vypočítá, kolik
tisíc neb milionů let uplyne, než se
taková stálice z mlhoviny utvoří, jak
dlouho jasně svítí, jak dlouho bude
žlutě, červeně svítiti,až uhasne docela?
Kdo vypočítá dobu, v níž se toto ne
beské divadlo odehrává?

A dle názoru učenců prý se i země
tak tvořila; ohnivá mlhovina se otáče
la, zhušťovala se, až povstala zemská
kůra, na níž pak v dlouhých dobách
se tvořilo horstvo a moře, až konečně
země byla připravena pro rostliny,
živočichy a člověka. Země však závisí
na slunci,které stárne, žloutne a jestliže
přestane slunce svítiti, bude konec
i všemu životu na zemi. Ovšem nestane

]setak hned, ale za tisíce a snad milionyet.

Ač tyto a podobné názory začaly se
šířiti u učenců zvláště v poslední době,.
přece i v Písmě sv. jsou již vysloveny.
Tak praví žalmista Páně: Nejprv za
ložils, Pane, zemi a dílem rukou tvých
jsou nebesa. Ona pominou, ty však
potrváš; a všecka zvetšejí jako roucho.
Střídáš je jako šat a střídají se; ty
vsak jsi tyž a léta tvá jsou bez konce.
Ž. 101, 26, 27. Jako oblékáme krásný
bílý šat, jenž časem zbledne & změní
barvu, tak Bůh se ozdobuje krásnými,
jasnými hvězdami, které časem, i za
miliony let, blednou, žloutnou, ztrácejí.
světlo a hasnou. „Ty však jsi týž a
tvá léta jsou bez konce. Když se vše
v světě mění, ty sám jsi bez proměny
Jaký Bůh byl před miliony, miliony
lety, takový je dnes, takový bude
vždy, nikdy se nemění ——je věčný.

A tohoto verše ze žalmu 101. užívá
sv. Pavel v listu k Židům o Kristu
Pánu a praví o' něm, že na počátku
založil zemi a dílo rukou jeho jsou
nebesa; ona zahynou, Ty však zůsta—
neša všecka zestárnou jako roucho a
změníš je jako oděv a změněna budou.
Ty však (Kriste) jsi stále tentýž a léta
tvaneprestanou (Žid. 1,10—12). Cír
kev sv. čítává toto místo při třetí msi
sv. ve vánoční svátky. Vede nás k nově
narozenému Spasiteli, jenž nemá, kde
by hlavy položil, musí odpočívati ve
stáji a přece mu patří celý vesmír,
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jejž stvořil a jenž se ustavičně mění—
ale Kristus Pán ——jako Bůh ——zů
stává tentýž, nemění se, je věčný.

Podobně píše sv. Pavel na jiném
místě o Kristu Pánu: V něm (Kristu)
bylo stvořeno všecko na nebi 1na zemi,
viditelné i neviditelné; buď že jsou to
tiůnové neb panstva neb knížectva
neb mocnosti, všecko je stvořeno skrze
něho a pro něho. A on přede vším a
všecko v něm stojí (Kol. i, 16). Slevy
„v něm bylo stvořeno všecko“ vy
jadřuje sv. Pavel pravdu souvislou
s východem Syna Božího z Otce, že
totiž v Synu Božím byly odvěěné
ideje čili vzory všech bytostí stvoře
ných. Neboť Syn Boží jsa od Otce
od věčnosti plozen, má od něho tímto
plozením božskou podstatu a s touto
podstatou i Božské poznání a Božskou
moc. Jako Otec v Synu od věčnosti
poznává sebe a vzory všech stvořitel
ných věci, tak také v něm a skrze něho
podle idei v něm poznanýeh všecky
věci mimo sebe stvořil. Jelikož Bůh
k stvoření věci z ničeho nemůže po
užívati Syna jako nástrojné příčiny,
proto tvurči cinnost, kterou Bůh Otec
svět stvořil, jest mu společná se Synem
& Duchem sv. Může se však jedné
osobě Božské před ostatními přivlast
ňovati. Dále pravi apoštol, že Kristus
je především a všecko v něm stojí.
Je-li Kristus přede vším, t. j. prede
vším tvorstvem, pak je od věčnosti,
nebot před tvorstvem není času, nýbrž
jen věčnost bez počátku, bez postupu
a bez konce. A stojí-li všecky stvořené
věeiv Kristu, pak trvajivbytu jen jeho
zachovávaci mocí. Jak patrno ,připisuje
sv. Pavel na tomto místě Kristu nejen
tvůrčí moc, kterou z ničeho stvořil ve
škeren svět jak viditelný, tak i nevidi
telný, nýbrž ivěčnost a mocvšecky věci
stvořené v bytu udržovati. Poněvadž
tvůrčí a zachovávací moc, jakož i věč
nost může jen Bohu náležeti, musi
Kristus býti pravý Bůh.

Totéž tvrdí sv. Jan na počátku
svého evangelia: Na počátku bylo

Slovo (1, i). Počátkem rozumí tu
evangelista prapočátek, který před
cházel před počátkem světa, a smysl
jest: dříve než byl svět, bylo Slovo.
A poněvadž před stvořením světa ne
bylo času, který teprve vznikl tvo
řením, musí býti Slovo od věčnosti.
Bytí či trvání může býti jen dvojí:
časné neb věčné. A poněvadž Slovo
bylo před časem, musí býti věčné.
A je-li věčné, jest Bohem, jak sv. Jan
hned následujícími slovy praví: a
Slovo bylo u Boha a Bohem bylo
Slovo. Že Sloveir rozumi sv. Jan
Ježíše Krista, patrno zcela jasně z jeho
slov ve verši 14., kde praví: A Slovo
tělem učiněno jest a přebývalo mezi
námi.

Kristus Pán sám sobě přivlastňuje
život věčný. Tak to činí na příklad
ve své velekněžské modlitbě, kde prosí
Boha: Oslav mne, Otče, u sebe slávou,
kterou jsem měl u tebe, prve než svět
byl (Jan 17, 5). Z těchto slov patrno,
že jest u Krista rozeznávati dvojí
slávu: jednu, kterou měl u Boha Otce,
než byl stvořen svět, a druhou, o kte
rou Otce teprv prosil, aby jí byl
oslaven. Sláva, kterou měl před stvo
řením světa, může být toliko sláva
věčná. Měl-li však Kristus slávu věč
nou, měl také věčnou přirozenost, jest
tedy pravý Bůh. Prosil-li však zároveň
o oslavu, pak jí dosud ještě neměl.
Tak mohl prositi jen jako člověk.
Oslavu tuto si zasloužil dokonáním
díla vykupitelského. Jako tímto dílem
oslavil Otce, tak zase prosí, aby ho
Otec oslavil. A poněvadž prosí Otce,
aby jej oslavil slávou, kterou měl
u něho prve než byl svět, připisuje
sobě i jako Bohu i jako člověku jednu
a touže slávu. Proto musí býti Kristus
jako Bůh a jako člověk jen jednou
osobou, a to osobou Božskou, jinak by
nemohl Otce prositi, aby ho jako člo—
věka oslavil slávou Božskou, kterou
měl u něho dříve ještě, než byl svět
stvořen.

Že byl Kristus Pán před stvořením
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světa, tvrdí ještě jasněji sám jiným
výrokem u sv. Jana (8, 56—59): Na
doklad zasloužené výtky, kterou činil
Židům, že neznají Otce nebeského, on
však že jej zná a slovo jeho zachovává,
praví jim: Abraham, otec váš, zaplesal,
aby viděl den můj; i viděl a radoval se.
A když mu Židé namítali, jak mohl
vidět Abrahama, an nemá ještě pade
sát roků, odpověděl jim: Amen, amen,
pravím vám: prve než Abraham byl,
jsem já. A poněvadž Židé pokládali
slova ta za rouhání, chápali se kamení,
aby házeli na něho. Ale Ježíš se skryl
a vyšel z chrámu. Zde jsou především
významná slova: Prve než Abraham
byl, jsem já. Zde Božský Spasitel
nepraví, že byl před Abrahamem, ný
brž že jest před Abrahamem. Slovo
jsem znamená přítomné trvání, které
nemá ani počátku anl postupu a po
sloupnosti. Trvání však bez počátku,
bez postupu a konce jest trváním věč
ným, jest věčností. Praví-li Bůh k Moj
žíšovi na otázku, jaké jest jméno jeho:
já jsem, který jsem (Exod 3, 14),
připisuje sobě těmito slovy nejen ne
omezenou plnost všeho byt-í a vší do
konalosti, nýbrž také trvání tohoto
nekonečného bytí beze všeho počátku
a časového postupu v každém přítom
ném okamžiku soustředěné. A trvání
takové je věčnosti. A praví-li Kristus
podobně: prve než Abraham byl,
jsem já, připisuje také sobě věčné bytí,
které vylučuje jak minulost, tak i bu
doucnost a jest jen stálou, nikdy se
neměřící přítomností. A poněvadž si
přivlastňuje byt věčný, prohlašuje se
zřejmě za Boha. A že jen tento smysl
mohou míti uvedená slova Kristova,
patrno také z toho, že Židé viděli
v nich rouhání, pro které jej chtěli
kamenovati.

Dále Kristus Pán se prohlašuje, aby
chom tak řekli, úředně za Syna Božího
ve vlastním slova smyslu a tvrdí o so
bě, že na konci světa bude soudit
živé i mrtvé.

Když velekněz Kaifáš jako nejvyšší

sudí ve věcech náboženských při úřed—
ním výslechu ke Kristu pravil: „Za
přisahám tě skrze Boha živého, abys
nám pověděl, jsi-li Kristus, Syn Boží,“
odpověděl mu Ježíš: „Ty jsi řekl,
avšak pravím vám: od tohoto času
uzříte Syna člověka seděti na pravici
Boží a přicházeti v oblacích nebeských. “
Tu nejvyšší kněz roztrhl roucha svá
a řekl: Rouhal se! Což ještě potřebuje—
me svědků? (Mat. 26, 64, 65; 17.
Mar. 14, 61—62)

Slova ty jsi řekl znamenají totiž:
tak jest, jsem syn Boží, a to Syn Boží
ve vlastním smyslu. Kristus odpově
děl, jak se ho Kaifáš tázal. A ten ho
pod přísahou zavázal, aby před ním
jako nejvyšším soudcem vyznal, zdali
je pravý a přirozený Syn Boží a nikoli
jen syn Boží osvojený. Jinak by byl
Kaifáš neviděl v odpovědi Kristově
rouhání a netrhal svého roucha a Židé
tomuto výslechu přítomní byli by na
dotaz Kaifášův: Co se vám zdá? ne
volali: Hoden je smrti! Kdyby Kristus
nebyl pravý Syn Boží, nýbrž kdyby
se byl prohlásil za Syna Božího jen
z pouhé milosti, pak by byl musil
Kaifáše, když roztrhl svá roucha &
slyšel jeho výrok:.Rouhal se, upozor
niti na nedorozumění mezi jeho otáz
kou a svou odpovědí; Kaifáš se ho
tázal, zdali je přirozeným, on že. se
prohlásil za přijatého syna Božího &
že proto Kaifáš neměl příčiny trhati
své roucho a jemu vytýkati rouhání a
prohlašovati ho za hodna smrti. Než
Kristus, ačkoli zcela jasně předvídal,
jaké hrozné následky bude pro něho
míti odpověď: Ty jsi řekl, přece slov
svých ani neodvolal, ani nijak ne
zmírnil, nýbrž naOpak ještě s větším
důrazem se za Syna Božího prohlásil
slovy: pravím vám: od toho času
uzříte Syna člověka seděti na pravici
Boží a přicházeti v oblacích nebeských.
Kristus narážeje na žalm 109., jenž
začíná slovy: ŘeklŽHospodin k Pánu
mému: sed" na pravici mé, praví ke
Kaifášovi a Židům přítomným, že
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v brzku seznají patrné důkazy jeho
Božství. Budeš vládnouti s Bohem
Otcem v království nebeském a přijde
na konci světa s velkou slávou a
velebností soudit živých i mrtvých.
A důkazy této jeho budoucí moci a
slávy uvidí .idé již v zázracích,
které bude za svého umučení a po něm
působiti & mezi těmito zázraky ze
jména v jeho slavné-m vzkříšení a
nanebevstoupení. A jelikož Kristus
při tomto úředním výslechu, který
měl rozhcdnouti nad životem neb
smrtí jeho, prohlašuje se nejen za

A. M. Kadlčáková:

přirozeného Syna Božího, nýbrž praví,
že bude jednou souditi veškeren svět,
potvrzuje se vší možnou rozhodností
a určitostí, že jest pravý Bůh.

Srdce Ježíšovo jest tedy Srdcem
Syna věčného Otce; Bůh Otec je
věčný, Syn jeho si také připisuje
věčnost, totéž praví o něm sv. Jan a
sv. Pavel. Milujme tedy Srdce Syna
věčného Otce, nebot' všechny věci se
změní, pominou, ba i hvězdy přesta
nou svítiti, Srdce Páně však, jakožto
Srdce Syna věčného Otce bude zářiti
na věky.

Zrána.
Vlaštovička zpívá již
na tom našem dveře“
a očinka obrací
k té nebeské zoře.

Za ní vzlétli ze hnízd svých
i ostatní ptáci,
písní Boha velebí,
den když se k nám vrací.

Marie Tesařova:

A jak slunce vyskočí,
všude život nový,
květ i tráva ve rose,
příjemně si hoví.

A i člověk probuzen,
chválí světa Pána,
když zvon „Ave“ zazvoní
s věže časně zrána.

Hvězdám !
Vy zlaté hvězdičky,
k vám když se zadívam,
tak smutno, teskno mi,
pak sobě myslívám:
Hledíte dolů k nám
tak jasně, vesele,
neznáte bolest
jež osud nastele.

Kdybyste věděly,
co u nás bolestí,
za mrak se schováte,
před dítkem neštěstí.

Než máme Hvězdičku,
jcž svítí jasněji,
tam v nebi prosívá,
nás sílí nadějí.

Maria, Matičko,
svit ve dne, za noci
těm, kdož Tě volají,
přispěj svou pomocí!
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Homilie na 8. neděli po sv. Duchu.
Jarolím St. Pavlík.

Bohatý muž v evangeliu o nespra
vedlivém správci je Pán Bůh sám;
jemu patří nebe se všemi nesmírnými
poklady; jemu patří země s celým
jejím bohatstvím: neboť on oboje
stvořil. Správce neboli vladař je k a ž
d ý č l o v ě k. Nic není jeho majetkem

_kromě hříchu; vše, co má, má od Boha,
duši, i tělo, vlohy a schopnosti, úřady
a hodnosti, jako na příklad farář,
jemuž farní budova, polnosti a jmění
též nepatří, pouze užitek z nich. Proto
si nikdo nemusí zakládati na svých
přednostech a na svém bohatství; kaž
dý má příčinu zůstati pokorným.

Správce v evangeliu přišel do zlé
pověsti -—pověst byla odůvodněna —
že pro mr hal statky svého pána.
Není to s námi též tak? Jak častosnad
již stěžoval si anděl strážný na nás, že
lehkomyslně zacházíme se statky nám
Bohem svěřenýmí. Jak jsme naložili
s největším pokladem, posvěcující mi
lostí? Ach, my jsme ji už několikrát
ztratili z pouhe lehkomyslnosti a ne
dbalosti. Co je se zásluhami pro nebe?
Už často byly pryč a stálo nás to
námahu, dostati je Zpátky. Zneužívali
jsme rozumu o zlém přemýšlejíce, zlé
vymýšlejice; zneužívali jsme paměti,
nebot' jsme si zlé tak dobře a dobré
tak špatně pamatovali. Vůle své ne
podřídili jsme vůli Boží, dělali jsme
podle své hlavy, byli jsme ďáblu po
vůli. Špatně jsme spravovali smysly
své, oči, uši, ústa, jazyk, ruce a nohy,
nebot jsme jich k hříchu používali.
Rozmazlovali jsme a krášlili tělo své,
abychom se světu zalíbili, znesvěcovali
jsme chrám Ducha svatého. I zdraví
jsme dali na pospas, chtějíce ukojiti
své choutky. Časné a pozemské statky
též jsme špatně spravovali, nepouží
vajíce jich, jak by se patřilo.

Ach, tím přijdeme do zlé po
v ěsti u Pána Boha. On nás osloví:
Co to slyším o tobě? Předejděme této

otázce, používejme dobře darů Božích,
buďme věrní spravovatelé duchovních
a tělesných statků nám svěřených.
Děti necht poslouchají svých rodičů &
představených a konají svou povinnost
doma a ve škole, aby se jednou neřeklo:
Co to slyším o tobě? Čeládka, učni,
tovaryši nechť jsou věrni, svědomití,
pozorní na to, co je jim svěřeno, aby
vrchnost neměla příčiny se tázati:
Co to slyším o tobě? Dělníci, řemeslní
ci, úředníci necht plní svědomitě po
vinnosti svého stavu, aby neměli stra
chu, že se jim řekne: Co to slyším
o tobě? Všeci necht' žijí a jednají tak,
aby šla o nich dobrá pověst a nikdo
nic zlého na ně neslyšel.

V y (1ej p o č e t z vladařství svého,
nebot nemůžeš býti již vladařem!
Ubohý správce byl celý překvapen a
polekán; vyzvání k složení účtů přišlo
naň náhle, v čas, kdy toho neočekával
a ani připraven na to nebyl. Taková
nenadálá inspekce neb přehlídka je
i teď 'v obyčeji. Finanční úředníci
přijdou nenadále do osady a přehlídají
obchody; pan inspektor přijde do
školy, nikdo neví, kdy; čas od času
jde na dráze vyšší úředník od vozu
k vozu a přehlíží jízdní lístky; pošty,
spořitelny a záložny bývají revidovány
& knihy jejich zkoumány v čase, jejž
nikdo napřed neví. To se děje, aby se
předešlo všelikému zpronevěření; je to
zcela dobré zařízení.

Milí čtenářové! Taková nenanálá in
spekce přijde jednou n.a n ás na
v š e c h n y a nikdo neví ani dne,
ani hodiny, kdy se tak stane. Pán Bůh
řekne: Vydej počet z vladařství svého, .
nebot' nemůžeš býti již vladařem!
Vydej účet ze svého života, neboť
zemřeš! , jak nám bude u srdce!
Jsme-li věrní, dáváme-li pozor na
milost svatou, užíváme-li dobře svě
řených statků, tak jak Pán Bůh chce,
nepotřebujeme se báti toho účtování.

126 '



'Ovšem však musí míti strach, jenž
s marnotratným synem statky duše
promrhal a o jejich náhradu se ne
postaral. Mysleme tedy vždy na smrt
a na soud, jenž nás očekává, buďme
.na smrt stále připraveni, nedopouštěj
me se žádných smrtelných hříchů;
nebot kdo ve smrtelném hříchu zemře,
je zatracen.

Nespravedlivý správce řekl sám k so
bě: Co mám dělati, an můj pán správu
statků mi odebral? Ko p a t i n e
umím, žebrati se stydím.
Takových lidí je dost, kteří se ne
naučili pracovati, protože žijí jenom
;ze zděděného kapitálu anebo bez ná
mahy peníze vydělávají; přijde-li po
tom na ně nějaké neštěstí, jsou celí
zoufalí; nebot žebrati se stydí a práci
.se nenaučili. S takovými lidmi je
ovšem zle. Každý má hleděti, aby se
stal užitečným členem lidské společno
sti, tak“aby si svůj chléb vydělati mohl.

Nespravedlivý správce s t a r al s e
o svou budoucnost, ačkoliv
ne spravedlivým způsobem. Za své
šálení nebyl pochválen, ale za svou
opatrnost a chytrost. Tak mnohý člo
věk nepomýšlí na svou budoucnost,
na svá stará léta, kdy nebude moci
pracovati. Spořiti se nenaučil; má—li
několik kre'carů, několik korun, hned
jsou pryč. žije skvěle a nechává druhé
žíti, platě za ně v hospodě, kde to
není třeba. Co přes týden vydělá, je
v neděli, ba hned v sobotu večer to
“tam. Zda-liž to není též takový ne
spravedlivý správce?

Máme se však i o onu budoucnost
starati, která čeká na nás na věč
n o sti. Mnohý člověk stará se o ten
pozemský život, nepopřeje si chvilky
klidu, pracuje a počítá dnem i nocí,
jak by jmění své zvětšil, úřadů dosáhl,
život si zpříjemnil. Synové tohoto
světa jsou totiž ve svém pokolení
chytřejší než synové světla. Ale na
věčnost takový člověk nepomýšlí, jak
kdyby ani žádné nebylo; nekoná nic,

čím by si mohl nebe zasloužiti. A prá
vě zde byla by opatrnost na místě.
Křesťanskáopatrnost je jednou z hlav
ních ctností. Pozůstává v tom, že
poznáme, jak máme v jednotlivých
případech jednati, abychom jednali
bohulibé. Po křestansku opatrný ví,
které prostředky byly by pro něho
vhodné, aby dosáhl věčné blaženosti.

Takovým prostředkem je i d o b r o
č i n n o s t. To nás učí příklad správce,
jakož i napomenutí Písma svatého.
Správce rozumoval dobře; chtěl chudé
lidi si nakloniti, prokázav jim něco
dobrého & darovav-jim něco z dluhu,
na příklad 50 sudů oleje, jinému 20
měřic pšenice. Ovšem neměl žádného
práva k rozdávání. Ani my nechválí
me jeho Zpronevěru k pánovi, nýbrž
jen jeho opatrnost, že si hleděl přátele
získati, kteří by mu potom pomohli.
Též my máme si tak počínati; Spasitel
praví též: Udělejte si přátele z ne
spravedlivého mamonu ——bohatství
se tu jmenuje nespravedlivým, ne jako
by bylo nespravedlivým samo v sobě,
ale protože je spojeno s nebezpečím,
nespravedlivě žíti —- aby vás do
věčných příbytků přijali, když to půjde
s vámi ke konci. Pán Ježíš chtěl říci:
Užívejte k dobrému statků svých,
podporujte jimi chudé a potřebné lidi.
Dary, jež jste k dobrým účelům obě
tovali, pomohou vám do nebe; chu
dobní, které jste podporovali, budou se
za vás modliti a prokáží vám tím
přátelskou službu; jejich modlitba vám
opravdu prOSpěje v čas, kdy se na
darmo ve světě po přátelích budete
ohlížeti.

Tuto radu dal 1 prorok Daniel králi
Nabuchodonozorovi: Nechej si líbiti
moji radu, ó králi; zprost se svých
hříchů almužnou, svých nepravosti
milosrdenstvím k chudým! V témž
smyslu praví archanděl Rafael k To
biášovi: Modlitba s postem a almužnou
vysvobozuje od smrti, očišťuje od hří
chů a působí, že nalezneme milosrden
ství a život věčný.
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Starejme se tedy o svou budoucnost
na věčnosti, aby byla šťastná,konajíce
mnoho dobrého, a dobře užívajíce stat
ků duchovních a tělesných, jež nám
Bůh svěřil. Žijme vždy tak, žebychom
v každý čas, i kdyby to náhle mělov..,
přijlti, mohli počet složiti před bož

ským Soudcem, aniž bychom se stra
chovali, od něho absolutorium (schvá—
lení) obdrželi jako spolkový pokladník,
jenž dobře hospodařil se Spolkovými
penězi a na to odměnu věrného slu
žebníka, jenž nad málem věrný, nad
mnohým bude ustanoven

Láska k bližnímu.
Výňatek z díla P. Pluša:

H.\/V:

Jistý zákoník otázal se Pána Ježíše:
„Které přikázání je ze všech první?“
Ježíš odpověděl: „Milovati budeš Boha
svého z celého srdce sve'ho. To jest

,první přikázání. Druhé pak jest po
dobné tomu: Mi-lovati budeš bližního
svého jako sebe samého.“ Božský Spa
sitel chtěje se přesvědčiti, zda zákoník
dobře si zapamatoval naučení, žádá,
aby vše opakoval. Zákoník věrněopa
kuje, co mu pověděno: „Milovati Boha
z celého srdce svého . . . a bližního jako
sebe samého, jest větší než všechny
zápaly a oběti.“ Pán ježíš vida, že od
pověděl moudře, řekl: „Nejsi daleko
od krále vstvi Božiho.“2)

Milovati bližního převyšuje oběti.
„Přinášíš-li dar svůj na oltář a rozpo
meneš se, že bratr tvůj má něco proti
tobě, zanechej daru svého před oltářem
a. jdi prve a smiř se s bratrem svým,
potom přijda obětuj dar svůj!“3) Tedy
když prve vykonal jsi oběť ke cti bliž
ního, vykonej druhou ke cti Boha
nejvyššího!

Zdá se, jako by Pán Ježíš dával
přednost lásce k bližnímu před službou
Boží. Ale ve skutečnosti jest obojí při
kázání vlastně jediným příkazem. Tu
a tam chceme dostihnouti Boha; chce
me uctíti Boha v Bohu, Boha v bliž
ním, tedy v obojím případě Boha.
Proto láska, kterou milujeme své bra

„Kristus V našich bratříc “.1)
I. Bližní ——tot' Ježíš Kristus.

try, jest ctností božskou, poněvadž
Bůh jest jejím předmětem.

Velká to pro nás čest, pro nás,
ubohé lidi! Snad si stěžujeme někdy,
že Bůh jest nám tak daleko, zatím,
kdy skutečně jest nám tak blízko,
v každém z-našich bratří. „Oni ——tot
já,“ hlásá božský Spasitel, když praví:
„Cokoliv jste učinili jednomu z bratří
mých, mně jste učinili.“4)

Bůh touží ustavičně %námi obcovat.
Proto miluje zvláště jméno Emanuel.
„Emanuel“ ——„Bůh s námi.“ Nebylo
mu dosti, že přišel jednou v jesličkách,
že přichází k nám svou milostí, že
sklání se k nám jestě důvěrněji a útlo
citněji v Eucharistii. Chce ukrývati se
ještě v každém z našich bližních.
Každý křesťan jest schránkou Boží,
každý chová v sobě Nejvyššího, každý
Tomu, jenž jest všechno, půjčuje své
nic, aby nekonečný 'Bůh mohl s námi
přebývat. „Vpravdě pravím vám, oni
tot'já, já, jenž mluvím kvám, já, Syn—
Boží.“ Zda řekneme, jak Židé, když
Pán jim mluvil o Eucharistii, že jest to
řeč tvrdá?

O ne, naopak, jest sladká a milá.
Na každém kroku, Pane, mohu Tě po—
tkati. Díky Spojení s Tvou božskou
Osobou, nemohu se ani pohno uti, leč
jedině v Tvé božské přítomnosti. Po
hlédnu—lina sebe, jsi tu; pohlédnu-li
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ia Magdalena u nohou Páně.Mar
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na bližního, jsi tu rovněž. Všude,
chci-li, mohu Tě viděti, neboť jsem
obklopen živými svatostánky. Bůh žije
a chce žíti v každém z nás. Každý
z nás, buď skutečně neb v možnosti,
jest spojen s Kristem a skrze něho jest
účasten života Božího. Poněvadž všich
ni žijeme a máme žíti božským životem
_v Kristu, má vládnouti mezi námi
velmi něžná láska.

Jak možno se tedy diviti, označuje-li
božský Spasitel tuto lásku za známku
života křesťanského. „Po tom poznají
všichni, že jste učedníci mojí, budete-lí
míti lásku jedni k druhým“—")

Milovati z pouhé sympatie dovedou
i zvířata; dojista i pohané. Ale milo
vati údy Kristovy z pohnutky nad
přirozené — to jest ryzí láska křes
ťanská. Právem žádají učitelé du
chovní, abychom v bližním viděli Boha
neb Ježíše Krista.

Svatý Ignác praví: „Považujte dru
hé za své představené a zůstavte jim
první úlohu.“

Mnich ze školy sv. Bernarda radí:
„Ve styku s bližním nehleďte na ze
vního člověka s jeho skořápkou pozem
skou, ale zastavte se pouze u vnitřního,
jenž jest stvořen k obrazu Božímu a
vykoupen předrahou krví Ježíše Kris
ta; jestit on chrámem Ducha svatého,
příbytkem Kristovým a určen ku
věčné blaženost-i.“

Neštastným pohrdati není těžko.
Ale Kristus označuje právě ubožáky
za zvláštní znamení své božské pří
tomnosti. Všichni mají právo 'na lásku,
ale chuďas nejvíce. „Cokoliv jste uči
nili jednomu z bratří mých nejmenších,
mně jste učinili.“

Slova ta zapamatovaly si duše plné
víry, i daly příklad lásky, která i pod
hadříky chuďasa dovede nalézti Pána
Ježíše.

„Často,“ píše sv. Jeroným, „nosila

Fabiola na ramenou ubožáky a pře
máhajíc vrozený odpor, umývala jejich
hnisajíci rány; věděla dobře, že ob
vazujíc je, ošetřuje rány Pána Ježíše.“
Sv. Martin, sv. Alžběta Durynska, SV.
Anděla z Foligno a mnoho jiných bylo
nadšeno touž myšlenkou. Nejednou
se pak stalo, že náhle místo ehuďasa
spatřili před sebou Krista Pána. 0 sv.
Markétě Alacoque se dočítáme, že byla
nejšťastnější, mohla-li ošetřovati své
nemocné sestry.

Bernier, výtečný křesťan, nemohl
kdysi navštívit Pána Ježíše ve svato
stánku. Aby si to vynahradil, prosil,
by mu přivedli chuďasa, aby se tak
mohl těšiti zvláštní přítomnosti svého
Spasitele.

Podobný příklad vypravuje Jaku
bina Paskalová o' svém nemocném
bratru. „Poněvadž nemohu přijati
Tělo Páně, nahradím si to dobrým
skutkem; nemoha přijati hlavu, chci
přijati údy. Proto přiveďte mi něja
kého chudého pacienta, jemuž by se
dostalo téhož ošetření jako mně.“

Nad portálem velké nemocnice v
Bernu čteme slova: „Christo in pau
peribus.“ „Kristus () chudině.“ Slova
ta měla by zdobiti všecky nemocnice
a chudobince. Ano, zbožná mysl měla
by je čísti, byt 'i ve formě poněkud
změněné, na každém. domě, do něhož
vcházíme. Jak mocně by se tím roz
nítila naše láska k bližnímu!

Všichni lidé jsou povoláni k životu
nadpřirozenému, k životu Kristovu.
Též v pohanu mohu a mám viděti —
ne sice ve skutečnosti, ale v možnosti
— úd Ježíše Krista; tím více tedy ve
věřících. Je-li má láska k bližnímu
mrtvou ctností, zda ne proto, že má
víra přestala býti ctností _živou?

1) Adalbertinum, Hradec Králové.
2*)Mar. XII. 28—34. 3) Mat. V. 23—24.
4) Mat. XXV. 40. 5) Jan XIII. 35.



Proměnění Páně.
Z „Obrázků ze života Božského Spasitele“ P. Jana Rostworousl ého T. J.

Po návratu z delší cesty do okolí
Sidrnu a Cesarei Filipovy, meškal
Kristus Pán s apoštoly nedaleko svého
rodiště na rovině Esdrelon. Pozdržel
se dozajista i v Dobrathu, v nepatrné
(sadě na úpatí severního svahu hory
Tábor.

Učeníci byli rr zrušeni; nedávno za
slechli z úst Mistrových zprávu právě
tak neočekávanou, jak smutnou. Spa
sitel výslovne jim pověděl, a nejen
pověděl, ale i s důrazem několikrát
opakoval, že čeká ho od starších lidu
zavržení, potupa, bolestná muka &
konečně i krutá smrt na kříži. Dodal
sice pokaždé, že třetího dne však vstane
z mrtvých; ale tento těšivx'r konec
předpovědi Kristovy méně. hluboko
vnikl do srdcí učeníků. Mýslili pouze
na to, co dle zdání mělo vyvrátiti
všecky jich naděje: že Mistra a celé
jeho dílo čeká strašlivý konec.

Proto Pán Ježíš rozhodl se povznésti
je na duchu a tak utvrditi, by se ne
zachvěli v nastávající zkoušce. Vy
volil si k tomu z nich několik. Pře—
devším onoho, který jako skála odolá
vati měl bouřím potom toho, který
o Něm yydati měl svědectví poslední
a nejvyšší, a konečně i toho, který
ze všech první měl krví svou zpečetiti
své apoštolské poslání. Tito tři měli
zatím zjevení zachovati v tajemství,
ale potom s mocí svědčiti, že „nená
sledovali vymudrovaných bájí, ale sami
byli nazírateli na Jeho velebnost,
když byli s Ním na hoře svaté. . .“
„Co jsme viděli svýma. očima, co jsme
prohlédli a ruce naše ohmataly..
zxěstujeme vám.

Hora Tábor, jež svým pravidelným
tvarem připomíná komolý jehlanec,
jest posledním výběžkem galilejských
hor. Není příliš vysoká, nebot snadno
za hodinu možno dostihnouti jejího
vrcholu; ale poněvadž stojí o samotě,
vystupuje majestátně v celé své ve

likosti. Od východu, jihu a západu
sklánějí se horské svahy přímo do
roviny. Pouze od severu táhne se pohoří
daleko až k Tiberi'adskému jezeru.
S této strany proto je vstup na horu
nejsnadnější. Stezka jest strmá pouze
na počátku, pokud nedostihne výšiny.
Další část stoupá mírně po rovné,
travnaté stráni.

Již chýlilo se k večeru, když Spa
sitel, pojav Petra, Jana a Jakuba star
šíh,o řekl jim, že vezme je s sebou
na horu, kde celou noc chce se modliti.
Ostatní apoštolové měli zůstati dole
a očekávati jich návratu. Přípravy na
cestu netrvaly dlouho; v malé chvíli
Spasitel s třemi apoštoly stoupali po
strmé stezce. _

Vyšli od strany severní. Cesta vedla
po úbočí, dílem mezi horskými háji,
kde prohánějí se daňkové & gazely,a
kde poletuje rozmanité ptactvo, dílem
širymi nivami mezi květinami divo
kých růží a vonného balsámu. V úvo
zech šuměly potoky, a na ratolestech
dubů, klekočí a ořechů šveholilo
ptactvo. Večerní soumrak byl při
jemný a lahodný. Spasitel byl ne
obyčejně veselý a hovorný; apoštolé
těšili se z vyznamenání, kterého se jim
dostalo, a též že celou noc prodlí se
Spasitelem.

Vrchol hory Tábor tvoří malou ro
vinku, sklánějící se k západu. Není tu
lesů, pouze několik košatých stromů
a zvláště mnoho bujné trávy. Ač za
letní doby celé okolí je vedrem Spálené
a vyprahlé, tu bývá vždy hojně rosy
a vanou od severu chladné větry.

Když Spasitel s učeníky stihli na
vrchcl hory, stanuli na chvíli, by se
pokochali krásným rozhledem. Kol
kolem vládlo slavnostní ticho; slunce
již sice zašlo, ale vzduch byl ještě plný
záře, mísící se s blankytnou mlhou.
Přímo na jihu vystupovali Malý Her
mon, vedle něho hory Gelbce a dále
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Samařské výšiny; na západě rýsoval
se ponurý hřbet Karmelu a na severu
za horami galilejskými zdvíhal svou
zasněženou hlavu Velký Hermon, za
halený obyčejně bílým oblakem; na
východě šířilo se hluboké údolí Jordán
ské, za nímž vystupovaly hory Galaad
a Basan, růžově se chvějící v záři za
padajícího slunce. Dole prostíralo se
údolí Esdrelon, obilnice Sýrie, podobné
z, jara zelenému, květy protkanému
koberci, kdežto v létě vlní se zlatem
dozrávajícíeh klasů. Vzduch byl prů—
hledný a příjemný větřík večerní osvě
žoval Zpocená čela.

Po krátkém odpočinku, když v údolí
nastával soumrak a na západním nebi
hasla zlatá luna, vstal Pán Ježíš, by
vyhledal si příhodné místo k modlitbě.
Podle tradice byla to po “straně jiho
východní malá kotlinka, otvírající se
pod samým horským vrcholkem. Po
kryta je travou. S jedné strany pře
chází v údolí, s druhé tulí se k nevy
soké skalní stěně. Přibyvše tam, roz
ložili se na zemi své pláště a začali se
modlit. Pomodlili se společně několik
žalmů a večerních modliteb; potom
apoštolové zůstali něco níže. na trávě,
kdežto Spasitel zašel něco dále, až
pod samu skálu a začal .se tam modlit.

Učeníei chtěli učiniti za Jeho pří
kladem, ale brzy spánek dopomínal
se o svá práva. Pokoušeli se ještě
několikráte o modlitbu, ale konečně
únava zvítězila, i položili se na trávu
a usnuli.

Byla již temná noc, kdy Petr otevřel
oči. Vzhlédl a užasl. Lehce se dotkl
spících soudruhů. Potom všichni tři,
neodvažujíce se ani sebou pohnout,
s utajeným dechem _zíralina překrásný
Zjev.

Spasitel ještě stál pod skalou, kde
na večer začal se modlit, ale zcela jiný,
než jak Ho dosud byli viděli. Postavu
Jeho obklopoval zářný kruh světla,
tak'podivně čarovného, jak by skvoucí
žár sluneční sléval se s líbezný'm svitem
stříbrné luny. Světlo to neoslňovalo,

ale vábilo nedostižnou rozkoší. Ve
skrovném jeho jase bylo vidět každé
stéblo trávy, každý trs mechu ve skal
ních štěrbinách. Pozdvižené oči Kri
stovy plály jak hvězdy, tvář zářila
slimcem & tělo oduchovněné vznášelo
se, nedotýkajíc se země. Oděv Jeho
skvěl se takovou bělostí, jakou žádný
bělič na zemi nemůže vytvořit.

Učeníei hledí a očím nevěří. — Hle,
v okruh světla, obklopujícího Krista,
vešly s dvou stran dvě nové postavy,
plné slávy.

Kým byly, nebylo nesnadno uhod
nouti. Ukázaly se tak výrazně a živě,
že apoštolové ihned je poznali. S pravé
strany stanul Mojžíš,vysokého vzrůstu,
přioděn dlouhým, bílým rouchem; buj
ný vous splýval na hruď a z čela vy
cházely dva jasné paprsky světla.
Nenesl sice desk zákona, ale s rukama
na hrudi zkříženýma skláněl se v hlu
boké úctě. Oči pod hustými brvami
nehleděly hrozivě, ale s podivně ne
výslovnou tichosti. Eliáš byl menší a
hubenější; s ramenou splýval mu pro
rocký plášt, oči zářily blažeností a
láskou.

I začala rozkošná rozmluva, před—
chut' onoho obcování svatých, jež
v nebi spojuje nejodlehlejší světy a'
doby. Oba sloupy Starého Zákona ví
tali Božského Spasitele s nejhlubší
uctivostí. Mluvila jimi víra patriarchů,
naděje v budoucnost zírajících pro
roků,-i jich nevýslovná radost, že
skončil se již čas čekání & tužby, i
zákon otroctvía bázně.

Potom začal mluvit Spasitel; mluvil
líbezně, ale s velebou, jako nesmrtelný
Král věků, jemuž dána všeliká moc
na nebi i na zemi. Vypravoval, jak
založí království Boží, kterému nebude
konce, jak přemůže zlo a temnoty, &
jak zjedná lidu svobodu dítek Božích.
Ke konci — jako o prostředku k te
muto obrovskému dílu ——začal mluvit
o svém umučení.

V slovech Kristových vystupovaly
živě všecky obrazy z Gethsémani, ze
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soudních dvorů u Annáše. & Kaifaše,
z praetoria a z Kalvárie. Mluvě o kříži,
Spasitel široko rozepjal svou náruč,
jak by již visel na dřevě potupy, po
vznesl oči k nebi & volal s nevýslov
nou touhou: „A já už pozdvižen budu
od země, přitáhnu všecko k sobě. .“

Zavládlo ticho; patriarchové naslou
chali v němém vytržení. Postať Kri
stova rozlévalá zář tak jasnou, jak
kdyby na vrchol hory sestoupilo ono
svaté město, jež nepotřebuje slunce ani
měsíce, poněvadž velebnost Boží je
osvítila, a svící jeho jest Beránek.

Učeníci nevěděli, kde jsou a co dě
lají, zda ještě na zemi žijí, neb v nebi
již zírají na slávu Boží. Bázeň střídala
se s údivem, ale vse ovládala nevy
slovná rozkoš.

Pili očima i srdcem zář, vycházející
z Krista, a duši jich zalévaly vlny
nedostižného blaha. Zapomněli na celý
svět a jedině se obávali, by nepomi

nulZy ty blažené chvíle.a hlubokého ticha ozval se Petrův
hlas. Mluvil jak omámen: „Pane, dobře
jest nám zde býti. . . Chceš-li,“ volal
prosebné, „uděláme tři stánky: Tobě
jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden.“

Ale sotva dokončil, změnil se náhle
celý obraz. Běloskvoucí oblak obklopil
Krista, patriarchy i apoštoly a z otevře
ného nebe vyřinul se proud světla.
Téže chvíle zavzněl hlas mocný jako
hrom: „Tento jest Syn Můj milý,
ve kterém se Mi zalíbilo. Toho po
slouchejte!“

Skončily se chvíle rozkoše. Smrtelná
hrůza zmocnila se apoštolů. Padli na
zem a třesouce se, zastírali si dlaní oči.

Jak dlouho leželi a co se zatím stalo,
nevěděli. Náhle cítil Petr, že kdos

dotýká se jeho ramene. Nesměle po
zdvihl hlavu; domníval se, že skvělá
záře oslní znovu jeho oči. Ale jen
temný soumrak rozkládal se kolkolem
a nad .ležícími apoštoly skláněl se sám
Spasitel, řka tiše: „Vstaňte a nebojte
se!“ —

Vstali jako ze sna probuzení a roz
hlíželi se kolem. _Po čarovném vidění
ani památky. Kristus „stálu nich tichý
a vlídný, jak vždy Ho viděli a za Ním
strměla'táž skála, pod níž se večer
začal modlit. Trávy a květy skláněly
se pod tíží ranní rosy. Hvězdy na nebi
bledly, po údolí valily se mlhy, a v prv
ním úsvitu ranním růžověly a zelenaly
se temena zajordanských hor.

Učeníci mlčeli. Oči jich duše ne
mohly se odlouči i od nadzemské krásy,od níž oko tak nerado odvrací se
k čemukoli jinému na zemi.

Když po ranní modlitbě sestupovali
s hory, přikázal jim Pán Ježíš, by
„nikomu nevypravovali o tomto vidění,
pokud Syn člověkanevstane z mrtvých.“
A skutečně, nikomu nezmínili se ten
kráte o tom, co byli viděli. Snad cítili,
jak nedostatečná jsou slova lidská, jak
daleké a slabé všecky příměry pozem
ské. Leč obraz oné noci na hoře Tábor
vtiskl Se již navždy v jich duši. Když
po mnoha létech uplakané oči Petrovy
připomněly sobě slávu té hory svaté,
celá země zdála se mu temnotou i
vzdychal po chvíli, už zasvitne den a
v srdcích vzejde jitřcnka.1) H.W.

1) Překrásné tyto „obrázkg“ vyjdou souhrnněv počtu 46,až dostatečný po et přihlášekumožní
jich vydání v českém jazyce. Líčí celý život
Božského Spasitele od Vtělení až do Nanebe
vstoupení. Oživují dojemně naši víru & budí
lásku k našemu drahému Spasiteli.



Naučení nejsv. Srdce Ježíšova. H.W.

Křesťan trpící s Ježíšem Kristem jest spoluvykupítelem 's Ježíšem Kristem.
P. Jindřich Ramiěre T. J.

Adimplgo ea quae desunt passionum Christi.
Doplňují na svém tělo, co schází utrpením
Kristomvým. Kol. I.

I.
Co jsme dosud pověděli, nepřipouští

pochybností: duch kajicnosti jest vý
značným rysem každého pravého slu
žebníka Srdce Ježíšova. Ale k útěše
naší duše jest důležito, vyvoditi z před
cházejících úvah praktický a svrcho
vaně těšivý závěr.

Ježíš Kristus vykoupiv nás svými
bolestmi, uschopnil nas, '
spojení s Ním spasiteli svých bratří'
k dosažení slavného tohoto úkolu stačí
spojiti své bolesti s bolestmi nejsv.
Srdce. _

Ano, od časů Ježíše Krista a v Ježíši
Kristu stalo se utrpení, t.j. vše, čeho
se děsí naše přirozenost, vše, co skli
čuje tělo, co kruší srdce, co noří duši
b hořkost a jistým způsobem ničí
bytost lidskou nejúčinnějším nástro-'
jem k obrození duši i společností.
Srdce Ježíšovo učinilo mnoho zázraků.
Proměnilo utrpení: učinilo bolest lásky
plnou a pokoření slavným. Vložilo do
smrti zdroj života, do zničení princip
a plodnost, do slabosti tajemství síly.
Všem, kdo jak On chtějí pracovati na
spáse duší, volá totéž, co každé století
potvrzuje způsobem nejskvělejším:„Nezemře-li zrno pšeničné
padši do země, zůstává sa
motno ; zemře-li, přináší užitku mnoho.“

Rozmanité jsou druhy apoštolátu.
Ale jestli Ježíš spasil svět více utrpe
ním než učením, divy a modlitbami,
též my nemůžeme míti větši účasti
na zásluhách a plodech Jeho práce, leč
oddáme l-i se ve spojení s Ním božské
mu apoštolátu utrpení. Co sv. Pavel
volá všem křesťanům, platí zvláště
těm, kdo s touž ctižádostí touží pra

státi se ve

covati na díle Ježíše Krista na šíření
Jeho království: „N o m ů ž e me m 1
ti podíl na Jeho slávě leč
v míře, v které máme účast
na utrpení Syna Božího“

Zdánlivě jak tvrdé to ucení, ale jak
plné útěchy ve skutečnosti! Čiňme, co
chceme: utrpení se nikdy nevyhneme,
vždy zůstane nezbytnou a ustavičnou
součástkou naší pozemské existence;
ale jak povzbuzující jest myšlenka, že
bolestné ta potřeba jest zároveň i zdro
jem největších zásluh a nástrojem
nejplodnější práce apoštolské.

Abychom zakusili té útěchy v celé
její líbeznosti, hleďme dobře pochopit,
jakou úlohu má v záměrech Prozřetel
nosti Boží lidské utrpení a jakou
účast v díle Vtěleného Slova.

Dílo to jest trojí ve své jednotě:
Syn Boží sestupuje na zem, chtěl
zadostučinit Spravedlnosti svého Otce,
vrátiti člověku život milosti a vy
vrátiti panství satanovo. Nuže, ze
všech prostředků, jež naskytovaly se
Mu k dosažení tohoto trojího účelu,
bylo utrpení nesporně ze všech nej
lepší.

II.

V čem záleží urážka způsobená hří
chem Božské Velebě?

Vizme! Člověk stvořený k tomu, by
svou láskou oslavoval Boha, odpíra
vzdáti Mu tuto slávu a miluje cosi
jiného víc než Jeho. Místo, by uznal
Boha za své svrchované Dobro, pro
hlašuje nehodnou předností, již vy
znamenavá tvory, způsobem nejvý
raznějším, že si jich více cení než
Boha, že více jsou hodny jeho lasky.
Hle, tot ona zločinná lež, to ono
hanebné rouhání, jež obsahuje v sobě
každý hřích. Zatím kdy Bůh nezbytně
se prohlašuje za Bytost svrchovanou
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a za Dobro nejvyšší, zatím kdy tvor
stvo ozvěnou svou potvrzuje to svě
dectví a v obdivuhodné harmonii
opěvuje slávu svého Stvořitele, jediný
člověk mluvou svých úst a ještě vý
raznější mluvou svých činů popírá
hlas svého Tvůrce i ozvěnou tvorstva
a před tváří nebe i země volá: „Není
Bohal“ Popírát Boha ten, kdo staví
Ho pod nieotně tvorstvo.

Jak usvědčiti tuto lež? Jak vzdáti
Velebě Boží slávu, o niž ji olupuje
rouhání činu neméně zrejme než rou
hání úst? Tu naskýtá se jediný účinný
prostředek, jehož užil sám náš přelas
kavý Spasitel: obětoval Boží slávě
všecky statky, jimž lidé dávali přednost
před Bohem; dobrovolně se jich odřekl,
pohrdl jimi a je pošlapal a tak pro
hlásil před tváří nebe a země, že jsou
nicctou, že jediný Bůh jest hoden
vší úcty a lásky.

Nyní tedy již jsme pochopili, aspoň
pod jedním z těchto vzhledů, božské
poslání lidského utrpení; nebot utrpe
ním rozumíme nedostatek všeho, čemu
lidé dávají přednost před Bohem:
statky duchovní a hmotné, zdraví
tělesné, rozkoše ducha a srdce, váž
nost, přátelství, moc a dobré jméno.
Není ani jediné z těchto výhod, které
by až příliš často lidé nevzdávali pocty
božské. Utrpení však poráží bůžka; a
když člověk pozbavený všech těchto
výhod, raněn ve svém těle neb ve své
duši, chud, opuštěn a povržen přitulí
se láskyplně ke svému ukřižovanému
Spasiteli a ve spojení s Ním žehná
ruce, jež ho bije, pak sláva Boží je
pomstěna a rouhavý hřích zjevně
odsouzen.

III.

Utrpení však jest ještě nejúčinněj
ším prostředkem k oživení duší milostí
Boží a k vyvrácení tyranské vlády
hříchu. Jak pozbyly duše života mi
losti Boží? Jak octly se v otroctví
pekla?

'Nedůstojnou předností, již dávaly
tvrdošíjně tvorům před Bohem.

Pokud duše láskou je spojena s Bo
hem, dostává se ji od Něho stále
hojnějšího přílivu božského života.
I jest volná a směle může čeliti moc
nostem pekelným, které nemohou zví
těziti nad tím, kdo jest spojen s Bo
hem. Ale přetrhne-li duše ono pouto
s Bohem ji vížící, přestane-li Ho
milovat, zoškliví-li se mu svou vzpou
rou, pak prchá od ní život božský,
podobně jak uniká život z těla, kdy
ustalo jeho spojení s duší.

Od oné chvíle stává se duše otrokyní
satana, hlavy všech nepřátel Božích,
a je připoutána k němu tolika vazbami,
kolika nezřízeným sklonům povoluje.
Ma ll se zprostiti hanebných pout a
opět nabýti božského života, zbývá ji
pouze jediná cesta: strhnouti zeď od
Boha ji dělící, rozdrtit vazby, pojící jí
se satanem a vykořenit lásku k vecem
stvořeným, jež ji oloupila o lásku
k pravému dobru.

IV.

Toho všeho mocně a účinně dociluje
utrpení. Samo sebou sice není s to
vrátiti duši život; tu moc má jediná
milost. Ale utrpení obdivuhodně u
sehopňuje k jejímu přijetí: oslabuje
vládu smrti, dusí čar stvořených věcí,
rozptyluje opojení smyslných rozkoší
a dým pýchy; tím způsobem zvolna
láme pouta, jimiž peklo sí duši zotro
čilo. Když pak duše utrpením při
pravená přijala s nadpřirozenou mi
lostí pravý život, má utrpení ještě
moc dokonati v ní dílo milosti Boží.
Pomáhá zadestučiniti denně vždy ú
plněji za chyby spáchané, stírá po
zůstatky skvrn, jež zanechaly v ní
málo vykořeněné nezřízené sklony,
odlučuje vždy více od lásky k věcem
stvořeným, soustřeďuje pozornost na
pravé Dobro a naplňuje duši božskou
láskou v téže míře, v které se odloučila
od všeliké jiné lásky.

135



Těchto vzácných statků mcžno o
všem dosíci i jinými prostředky, ale
nejúčinněji přece jen utrpením. Duše
může dojista spojiti se s Bohem
modlitbou a prací; ale utrpení pro
Boha přijaté, utrpení pro Boha milo
vané a Jemu obětované mnohem ůže
spojuje duši s Bohem. Jest zároveň
i nejlepší modlitbou a nejplodnější
všech prací apoštolských.

Proto Srdce Ježíšovo zvolilo si Se
zvláštní láskou tento apoštolát. Kristus
přicházeje na svět, by oslavil svého
Otce a spasil člověka, dal přednost
utrpení, poněvadž země neměla nic
jiného, co by Boha víc oslavilo a člo
věku více prospělo. Proto též ne
spokojil se v utrpení s měrou presně
potřebnou ke splnění svého poslání.
Chtěl v něm hojnost, chtěl bohatství.
Copiosa apud cum redem
ptio.

V.

Ale 1když Spasitel splnil svou úlohu,
když z Jeho Srdce již se vyřinulý
pcslední krůpěje krve, neskončilo se
ještě Jeho apoštolské utrpení. Veleb
nost Boží až do konce věků bude
urážena, tedy až do konce věků musí
se jí vzdávat smírná náhrada. Pokud
nepřátelé Boží budou .dávat přednost
hanebným rozkošem před Dobrem nej
vyšším, potud služebníci Boží budou
svou slávu hledat v oběti rozkoší
i dovolených a oprávněných. Pokud
na zemi ozývat se bude činné rouhání,
jež Stvořitele staví pod stvoření, potud
i utrpení musí hlásat, že On jediný'jest
hoden vší lásky. '

Proto když božská Hlava všech
vyvolených skončila své utrpení osob
ní, chce ještě dále až do konce věků
trpět ve svých údech; proto též ve
své Církvi ustavičně obnovuje obět,
vykonanou jednou na Kalvarii. Po
něvadž Církev jest Kristus rozšířený
a doplněný a její existence věkovitá
jest vypodobněním života a smrti
Spasitele, proto jest nezbytno, by

utrpení zaujímalo v Jeho druhé exi
stenci místo rovněž tak široké jako
v první. Jako Ježíš Kristus a z týchže
důvodů jak On, musí i Církev trpět
& tak vejíti do slávy.

Čím více trpí, tím více oslavuje
Boha, tím více i pracuje na Spáse duší,
na smírné náhradě za hříchy lidstva,
na vyvrácení říše satanovy. Co platí
o Církvi, platí i o každém křestanu,
nebot Církev jest společností křesťanů.
Míra utrpení, jež každý z nich snáší
ve spojení s Ježíšem Kristem, jest
obyčejně i měrou jeho účinné Spolu
práce na díle Ježíše Krista. Jako
Církev jest velkým obrazem Vtěleného
Slova, tak každý křesťan jest zmenše
ným Jeho obrazem. Ne všichni mají
Je ve všem vypodobnit, ale jistého
rysu nesmí žádný z nich postrádat,
poněvadž neodlučně je Spojen se Spa
sitelem, totiž utrpení. Poněvadž jen
touto cestou vešel do nebe, musí
všichni, kdo za Ním touží se tam
dostat, kráčeti touž cestou, ve které
ústiti se musí všecky stezky, jimiž
spěcháme k tomuto blaženému cíli.

Jestli Spasitel jedině krví mohl si
získati jména „Ježíš“, nezbytně všich
ni, kdo Jím a s Ním chtějí býti spa
siteli, marně by si lichotili dosíci
tohoto jména za jiných podmínek.

VI.

Chápeme tedy, co mínil sv. Pavel,
kdyžřekl:„Doplňují na svém
těle, co schází utrpením
K r i s t o v ý m.

Slova ta, na první pohled tak po
divná, jsou přesně správná, i není
křesťana, jenž by nemohl a neměl
totéž říci. Co do zásluhy dojista nic
neschází utrpením Kristovým; božský
Spasitel učinil a vytrpěl ve své osobě
pro nás vše, co mohl učinit a vytrpět.
Ale co učinil v sobě, musí býtivy 
konáno ještě v ůdech, nebot poslání
Jeho musí býti vykonáno celým tělem
a ne pouze Hlavou tohoto mystického
těla. Dále až do konce věků musí
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Markéta Alacoque,
první šiřitelka úcty k Božskému Srdci Páně.
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vzdávati se Božské Velebě ono svě—
dectví, jež Kristus za svého smrtel
ného života učinil svým utrpením,
nebot svědectví to není dnes méně
potřebné než bylo před devatenácti
věky. Božská Hlava nemohouc v sobě
již trpět, potřebuje nás, bychom Bohu
Otci vydávali svědectví.

Jest tedy naší úlohou doplniti zde
na zemi Ježíše Krista pokračováním
v Jeho díle a dokonáním Jeho utrpení.

VII.

Ale i přes to nejsou všichni křesťané
povoláni k téže účasti na Jeho ne
dostižné slávě. Jen pro některé jest
toto všeobecné povolání povoláním
zvláštním. Utrpení jest sice společ
ným rysem všech údů Ježíše Krista,
byt byli i určeni k vypodobnění té
nebo oné stránky svého božského
Vzor'u. Někteří však mají se Mu při
podobnit pouze v utrpení a následovati
Ho jako „Muže bolesti“.

A které jsou ty oběti, jež Bůh si
vybral za obět líbezné vůně? Jsou to
snad jen řeholníci a řeholnice, kteří
opustili svet, by v přísném životě
oddali se jedině modlitbě a utrpení?
Nikoli; v lůně světa i v postavení nej
skvělejšim kolik duší ukřižovaných
tělem aneb duchem, které živí se jen
chlebem bolesti a jež Bůh bije, dle
zdání jak Joba, dvojnásobnými ra
nami své milosrdné přísnosti! Jsou
snad tyto duše vyloučeny z apoštolátu
Srdce Ježíšova? NepřiSpívají jejich
choroby a soužení veleúčinně ke spáse
duší a k vítězství svaté Církve?

Takový předpoklad byl by zneuzná—
ním nebeské síly kříže, zapomněním'
na zřejmé učení sv. evangelia. Ach ne;
nenít'. nic plodnějšího nad ono zdánlivé
zničení těchto duší, nic moenějšího
nad jejich choroby! Uskutečňujít lépe
než ti, kdo pracují a káží, slova
božského Spasitele: „N e z e m ř e--l 1
zrno pšeničné, padši do země,
zůstává samotno; zemře-li,
přináší užit ku mno ho.“

Plodnost ta vyžaduje jediné pod
mínky: aby duše netrpěly samy, ale
ve spojení s trpícím Ježíšem; by,
přivlastnivše si Jeho smýšlení, přijaly
utrpení, jak On je přijal, nejen ode—
vzdaně, ale s láskou; by se přioděly
Jeho úmysly a obětovaly utrpení nejen
za sebe, ale i ke slávě Boží a za Církev;
by trpěly Ježíšem Kristem, čerpajíce
v Jeho Srdci sílu ke snášenítéto zkouš
ky; by trpěly s Ježíšem Kristem
vzpomenouce sobě, že On, jejich Hla
va, snášel všecky ty bolesti, jež láskou
mění se v pouto, těsně s Ním je slu
čujícím; by trpěly v Ježíši Kristu,
pronikajíce se Jeho Duchem, jenž bez
ustání z Jeho srdce přechází v jejich
a uschopňuje je žíti v Něm, jak On
žije v nich; by trpěly pro Ježíše
Krista, pro Jeho zalíbení, k Jeho
slávě a k dovršení Jeho božského díla.

Utrpení takto snášené jest nejúčin
nějším všech apoštolátů: nejzásluž
nějším pro duši, nejslavnějším pro
Boha a nejprospěšnější Církvi.

P ř í b ě h.

Apoštola't oběti třináctiletého dítěte.
Jakou moc mají obět a utrpení na

Srdce Boží, jakou zásluhu získávají
duši a jak účinně proSpívají těm, za
něž se trpí — o tom poučí nás následu
jící příběh.

Třináctiletá Albína L. byla se svou
sestrou Marií svěřena na vychování
řeholnicím Svaté Rodiny. Dítě to
milovalo něžně své rodiče, ale Boha
ještě více; proto se rmoutilo, že otec
nedbá o náboženství a bez ustání se
za něj modlilo. „Vykonejme devítník
za tatínkovo obrácení,“ řekla jednou
své sestře. Když po jeho ukončení
milost nevyprošena, Albína s velkou
důvěrou začala druhý.

Konečně aby přinutila Srdce Páně
k vyslyšení své prosby, pojala hrdin
ský záměr: za spásu drahého otce
obětovala Bohu svůj život. Vlastno
ručně psaná modlitba nalezena po její
smrti v jejích školních sešitech: „Můj
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Bože, miluji tě z celého srdce, ze
všech sil! Můj Bože, dej mi milost,
abych byla hodnou! Můj Bože, žclim,
že jsem Tě urazila. . .“ Lístek končil
slovy: „Můj Bože, dej mi milost umříti
za spásu rodičů, umříti v sobotu.“

Bůh přijal obět a dal o tom i před
tuchu nevinné oběti. Od té chvíle
často mluvila o smrti, ač na to nic
nepoukazovalo. Při společném zotavení
“řekla své učitelce: „Jak ráda bych
umřela! Nebojím se smrtií“ Když otec
chtěl ji koupit nové šaty, odpověděla:
„Ach ne, nebudu jich potřebovat.“

Od 17. do 21. června účastnil se celý
pensionát duchovních cvičení. Zbožné
dítě užilo jich ku přípravě na smrt.
Pozorně naslouchalo a s patrným

Jubllej ní
Kdo by z dosud žijících poutníků

velehradských nevzpominal roku 1885,
kdy jsme slavili památku úmrtí veli
kého apoštola Slovanů sv. Metoděje?
Tehdy se všech stran naší milé Mo
ravy přicházeli poutníci v průvodech
na posv. Velehrad. Celá děkanství se
spojovala s lidem zbožným a ducho
venstvem a zpívajíce nadšeně a mod
líee se zbožně chvátali na Velehrad ku
hrobu sv. Metoděje. Bylo to tehdy
lidu na nádvoří a ve velechrámu!
Všichni byli srdečně vítáni tehdejším
p. děkanem Vykydalem a p. kaplanem
Janem Vychodilem, oběma strážci ve
lechrámu velehradského. Vrcholem ra
dosti a nadšení byl tehdy příchod J.
M. p. biskupa Strcsmajera na Velc
hrad! Byli jsme očití svědkové té
slávy a radosti. Druhou velikou pa
mátnost'í bylo svěcení nynějšího hlav
ního, nádherného oltáře tehdejším ar
cibiskupem olomouckým Bedřichem z
Fůrstenbergů. Byl jsem té slavnosti
svědkem. Dej Bůh, aby též rok 1935
jako jubilejní rok úmrtí sv. Metoda
1050tý byl náležitě oslaven u nás na

pohnutím. V těchto dnech Albína byla
několikráte u sv. zpovědi. Čistá obět
byla připravena; zbývalo jen její do
vršení. Dne 29. června ——bylo to
v sobotu ——náhle těžce onemocněla.
Nemoc trvala jen několik hodin. Hned
porozuměla, že Bůh ji volá, i poprosila
sama o kněze. Když zpovědník jí
vybídl, by obětovala své utrpení Ma
tičce Boží, odpověděla: „Dala jsem
všecko Ježíškovi.“

Ježíšek vše přijal, ale i dal. Otec
vnitřně puzen, přijal svaté svátosti
několik dní před smrti své dcerušky,
která však se o tom nedověděla. Bůh
až do konce zůstavil ji'zásluhu víry.
Zvěděla o tom teprve, když vešla do
nebe; jistota spásy otcovy zvýšila její
blaženost z patřeni na tvář Boží.

rok 1935.
Moravě vůbec a na Velehradě zvlášť-.
Dobře píše v čís. 5. Apoštolátu sv. C.
a M. starý vlastenec, že mladší gene
race už se jenom z doslechu a ze vao
mínkových článků dovídají o nábožen
ském a vlasteneckém nadšení, s jakým
byla slavena léta cyrilo-metodějská
r. 1863 a r. 1885. Památka našich sv.
apoštolů nesmí nikdy upadnout v za
pomenutí. Roku 1935 bude 1050. vý
ročí úmrtí sv. apoštola Metoda! Vele
hrad se stane zase cílem slovanských
poutníků netoliko z naší republiky,
ale i z jiných zemí slovanských. Tento
památný rok sejdou se zase na Vele
hradě odborní pracovníci unionističtí,
aby pokračovali ve snaze připravovat
cesty sv. jednotě východních církví
s Církvi římskou. Kéž by sv. apoštolové
Cyril a Metoděj u trůnu Božího orodo
vali za všecky národy slovanské, aby se
sjednotily v pravém ovčinci Kristově.
Kéž by se to stalo brzo s pomocí Boží!
Připravujme se na tyto jubilejní slav
nosti, oktávy cyrilo-metodějské! Členo
vé Apoštolátu modlitby modleme se na
ten úmysl, aby se jubileum naševydařilo.
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Nový apoštolát smíru Božského Srdce.
Štěp. Goldšmíd.

Práce pro obrácení židovstoa. ——Jak řešz'ti židovskou, otázku ve smyslu křes
ťanském? — Obrácení židů bude největší prospěch pro lidstvo.

Leží-li Ježíši na srdci spása všeho
lidstva, nejvíc zajisté touží po spáse
onoho lidu, z něhož dle svého svobod
ného rozhodnutí se narodil a jemuž
dal přečetné důkazy své lásky. Všecek
svůj život trávil jen mezi svým lidem,
tam pracoval, učil, konal své zázraky,
z něho si vyvclil své apoštoly a poslal
je n ej p r v e k zahynulým ovcím
domu israelského. (Mat. 105.) Předví
daje trest za zatvrzelost Israelitů,
něžně pravil: „ . . . Kolikrát chtěl jsem
shromáždit-i dítky tvé, jako slepice
shromažďuje pod křídla kuřátka svá
a nechtěl jsi. . ?“ (Mat. 23, 37.) Ještě
na kříži se za ten lid modlil. (Luk. 23,
34. ) /

V nejnovější době dal najevo tuto
touhu, aby židé, ulomené ratolesti
dobré oliv, byli zase v olivu svou
vštípeni ( ím. 11, 24), zázračným
obrácením bohatého židovského ban
kéře Alfonse Ratisbonne v Římě
dne 20. ledna 1842 následkem nadpři
rozeného zjevení v chrámě S. Andrea
delle Fratte.

Od prvního okamžiku svého obrá
cení byl si Alfons vědom, že tato
zvláštní převeliká milost byla v plánu
Prozřetelnosti Boží, která ho volá,
aby pracoval na obrácení celého ži
dovského národa. Proto spolu se svým
starším bratrem Theodorem, který byl
se na katolickou víru obrátil již dne
14. dubna 1827 a dne 18. prosince
1830 byl se stal knězem, s povzbuze
ním i požehnáním svatého Otce za
ložil řeholní společnosti (kongregace)
otců a sester Matky Boží Sienské
(= N. D. S., t. j. Notre Dame de Sion).

Společnost kněží N. D. S., která
doufá, že bude moci později vykonati
mnc hem více, jest zatím v čele roz
sáhlého hnuti modliteb, které vzná
šejí se na celé zeměkouli, aby svolaly

milosrdenství pro jeho bývalý národ.
Vážná a četná obrácení opravňují
k největším nadějím.

Povinnost členů tohoto Apoštolátu
modlitby jest, denně se modliti spol
kovou modlitbu:

Bože dobrotivý, Otče milosrdenství,
prosime snažně, abys pro neposkvr
něné srdce Mariino a na přímluvu
patriarchů a svatých apoštolů shlédl
milostivě na zbytky Israele, aby došli
k poznání jediného Spasitele našeho,
Ježíše Krista., a stali se tak účastnými
drahocenných milostí vykoupení. —
(300 dní odpustků.)

„Otče, odpusť jim, nebot nevědí,
co činí.“ (100 dní odpustků pokaždé)
Amen

Tato povinnost nezavazuje pod hří
chem. Věřící, kteří se zavazují oběto
vati jednou měsíčně sv. přijímání za
obrácení Israele & kněží, kteří aspoň
jednou do roka přinášejí oběť mše
svaté na tento úmysl, mají též podíl
na všech odpustcích.

Sídlo arcibratrstva jest basilika
„Ecce homo“ v Jerusalemě. Přihlášky
členů přijímá dp. Th. Dr. Rom. Fran
tišek Výborný, kaplan v Týnské faře,
Praha I. Kéž by se přihlásilo mnoho
členů! —

Aby mohlo býti arcibratrstvo kano—
nický zřízeno v Praze, jest třeba, aby
mnoho kněží o to žádalo nejdůst. pana
arcibiskupa. Bylo by účelno zříditi
arcibratrstvo v Týně, kde jest pohřben
katechumen (ze židovství i mučedník
Šimon Abeles 21. ledna 1694), jehož
vlastní otec dal zavražditi, poněvadž
se chtěl dáti pokřtíti.

Podrobnější pojednání o tom, “jak
božské Srdce touží po obrácení Israele,
o obrácení Alfonse Ratisbonne, o kon
gregacích a činnosti N. D. S. i stanovy
arcibratrstva atd. jest obsaženo v kníž
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ce „Nový apoštolát Božského Srdce
Páně. Práce za obrácení židovstva.“
Vyšlo ve sbírce „Životem“ č. 174.
Nakladatelství: Exerciční dům v Hlu
číně. Kéž by se hodně rozšiřovala tato
velmi zajímavá knížka! 10 výtisků na
jednou stojí 5 Kč. Račte objednali
v Exercičnim domě ;) Hlučíně.

Medailky neposkvrněného Početí, t.
zv. zázračné, objednejte v Růžencové
výrobně, Praha I. 296, Konviktská,
aspoň šest kusů najednou za 2.10 Kč,
větší za 3.30 Kč nebo 5.10 Kč.

Otcové N. D. S. mají internát pro
hochy, kteří se chtějí státi kněžími.
Adresa: M. Louis Nicolas (t. j. kněz
N. D. S.) 8, Impasse Cloquet, Issy
Les Moulineaux (Seine) u Paříže.

Školní rok začíná 1. října. Celé za
opatření, včetně praní a spravování
prádla i šatů stojí měsíčně 250 franků,
t. j. asi 330 Kč. Tyto podmínky mohou
býti zmírněny v jednotlivých přípa
dech.

Nejlepší by bylo, kdyby vstoupilo
několik absolventů gymnasia se
složenou zkouškou dospělosti. Hlásili
by se u nejd. p. generála N. D. S., 68,
Rue N. D. des Champs, Paris VIe.

Kéž by se přihlásilo mnoho hodných
českých hochů, kteří by se chtěli státi
kněžími N. D S., by tato kongregace
mohla později působiti v Čsl. repu
blice. Naše juvenáty beztoho bývají
přeplněný.

O přijetí za bratra-laika třeba se
'hlásiti u ndp. generála N. D. S., 68,
Rue Notre Dame des Champs, Paris
VIe. Tam by se žadatel naučil fran
couzsky a pak by přišel do noviciátu
v Belgii. Kéž by se přihlásilo i mnoho
hodných hochů o přijetí za bratry
laiky.

Mateřinec sester N. D. S. je v Pa
říži, Měre supérieure générale des Ré
ligienses de N. D. S. 61, Rue N. D. des
Champs, Paris VIe. Žadatelky mohly
by se však hlásiti též ve Vídni VII.,

Burggasse 37, u ctih. představené
sester N. D. S., kde je též noviciát.
Kéž by se přihlásilo mnoho hodných
dívek, zvl. v Paříži, které by vstou
pily.

Kardinál Barnabo, prefekt Sv. kon
gregace de propaganda lide, prohlásil:
„Dílo Sionské je především dílem P.
Marie, které má býti doplněno poslá
ním důst. otců Ratisbonnových . . . .
Kristus učinil si osobní úlohou vésti
žid)r k pravdě. Misionáři káží však
evangelium ve všech zemích všem ná
rodům. Svému národu přinesl evange
lium Spasitel sám; jeho obrácení jest
úřad, kterýž zůstává vyhrazen kon
gregacím N. D. S.“

Obrácení židů přinese lidstvu velký
prospěch. Sv. Pavel píše: (Řím. 11,
15): „Neboť jestli zavržení jejich (t. j.
židů) jest smířením světa (poněvadž
apoštolé šli mezi pohanyr celého světa,
když židé je odmítli), „čím bude je
jich přijetí“ (obrácení židů), „leč ži
votem z mrtvých“. K tomu pozname
nává jesuita otec Aug. Arndt: životem
z mrtvých je úsloví, znamenající nej
větší prospěch nebo největší blaže
nost.

Pomáhejme tedy trpícímu lidu ku
štěstí tím, že budeme pracovati ku
obrácení židů, a to modlitbou, dopo
ručováním dobrých povolání i cho
vanců (zvl. do internátu v Issy) kon
gregacím N. D. S. i vstupem do Arci
bratrstva modlitby a získáváním mu
nových údů, a božské Srdce nám to
s božskou štědrosti odplati. Jakmile
bude Arcibratrstvo kanonický zřízeno
v Týně, bude tam každý měsíc slou—
žena mše svatá za obrácení Israele.
Kéž se brzy tak stanel

Chci jen ještě upozorniti na zají
mavé čtvrtletníky: „Le Retour dlls
rael“ ročně 10 frs, t. j. asi Kč 13.20.
„Archiconfrérie de Priěres pour le
retour d'Israel & son Messie“, ročně
5 frs. Administration: 61, bis, rue
Notre Dame des Chmps, Paris VI e.
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Drobné zprávy ze

Příprava na proces beatifikační.
Pařížský kardinál Verdier ustanovil

diecesální soudní komisi s hledem ke
blahořečení malého Vítka z Fontgal
landů (známého z knížky „Duše dí
těte ). Jméno jeho již je známo po
celém světě, a Bůh na jeho přímluvu
udělil přečetné duchovní a časné mi
losti.

Velký ctitel sv. Josefa.
Před nedávnem vyšla ve Francii

kniha, líčící život P. Claverie, zcela
zasvěcený úctě pěstouna Páně. Jak
se to stalo? Bylo to r. 1850, kdy
v Beauwais, v pensionátě Bratří křes
ťanských škol jistý Otec Tovaryšstva
Ježíšova dával duchovní cvičení.

V jedné z promluv, věnovanou sv.
Josefu, poukázal kněz, jak Prozřetel
nost Boží vyhradila pobožnosti k te
muto světci místo zvláštní, učinivši ji
zdrojem spásy a společenského obro
ZOIIl.

„Nejsem prorokem,“ doložil kazatel,
„ale přece dovoluji si tvrditi, že mů
žeme se velkých věcí nadíti od pobož
nosti k sv. Josefovi. Jinochovc, vy
stojíte na prahu života. Vy budete
svědky události, kterých my se ne
dočkáme. Ale vzpomeňte si, až na
dejdou těžké chvíle, byste svůj zrak
a své naděje obrátili ke sv. Josefu.
On záštitou svou vytrhne Církev ze
soužení a společnost lidskou z nebez
pečí. “

Hodina ta nadešla o dvacet let
později. Pius IX., jehož hrdinná duše
naplněna byla hořkostí, obrátil své
zraky ke sv. Josefu a 8. prosince
1870 prohlásil ho za patrona katolické
Církve.

Bouře vzmáhala se, a nejvyšší Pas
týři množili důkazy své úcty k Pěs
tounu Ježíšovu. Kdo odvážil by se.

života katolického. *

nyní popírat, jak časový jest dnes
kult chotě nejv. Panny k obnovení
ducha rodinného, smyslu výchovného,
života vnitřního, shodné spolupráce
všech vrstev společenských, odloučení
od zájmů hmotných, k rozvoji lásky
ke spravedlnosti a k pravdě?

Vy'volenýmnástrojem k mohutnému
rozmachu této pobožnosti byl pros
tičký kněz, který od r. 1848 byl do-
mácím kaplanem v pensionátě beau
vaiském. Výše zmíněná promluva hlu
boce ho dojala. Rozhodl se, že od té
chvíle bude úsilně pracovat na oslavu
Pěstouna Páně.

Založení kaple k jeho cti, zřízení
arcibratrstva pod jeho ochranou, za
ložení měsíčníku, jenž hlásá milosti
obdržené na přímluvu sv. Josefa _
to bylo předmětem 2lleté obětavé
práce P. Josefa Arivana Claverie.

Jako ve všech dílech Božích, ani tu
nescházelo protivenství. Na rozdíl od
lidských děl, jež klíčí a zrají v blaho
bytu, díla nadpřirozená rozvíjejí se
a plodí v soužení. Viděl se nepocho—
pena od těch, kdo měli býti jeho
oporou. Jak často viněn byl z nepro
zřetelnostil Trpěl tím více, čím více
přirozeně byl útlocitný a v sebe uza—
vřený, nakloněný k obavám a vrto
chům.

Kdykoli však se jednalo o sv. Je—
sefa a jeho dílo, nikdy neztrácel jasné
mysli a vždy výstupoval s jistou smělosti a neohrožeností.

„Cílem tohoto arcibratrstvať řekl
mu jeho svatý Ochránce při jednom
zjevení, „jest rozvoj pobožnosti ke
mně. Pobožnost ta přitáhne mou
ochranu na Nejvyššího Pastýře, na
katolické země, na křesťanské rodiny,
na řehole; vymůže obrácení pronásle
dovatelů Církve i zemí nevěřících, &
zjedná členům arcibratrstva a jejich ro
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dinám požehnání- Boží ve věcech du—
chovních a časných, i milost dobré
smrti.“

Leč on ——tak slabý a neumčlý ——
jak toho dosáhne? Založiti arcibratr
stvo bez peněz, šířiti je a zjednati mu
schválení Hlavy Církve ——zda ne
přesahuje to jeho síly?

Jeho nadpřirozený duch dopomohl
mu k vítězství. Znal propast své sla—
bosti, ale vedle ní viděl i propast ne
konečné dobroty Boží. Odevzal se
tedy Božské Prozřetelnosti, a svou
věrností zasloužil si Její ochrany.

Proto i v nejtěžších chvílích zůstá
val klidným. Vždy zrak jeho hleděl
do výše, hledě poznati í nejútlejší od
stíny vůle Boži. „Nevím, jak to za
řídí božská Prozřetelnost,“ psal jed
nou, „alo necht' ve všem splní se vůle
Božíl“

Tak všecky jeho myšlenky tíhly
k hledisku nadpřirozenému. Jedině
z poslušnost-i k svému biskupovi
opustil r. 1874 dílo mu tak drahé a
na posledních 17 let svého života
uzavřel se jako vězeňský kaplan ve
velkém žaláři beauvaiském. Tehdy
již každý vidčlv něm svatého kněze.

„Setkal-li jsem se kdy ve svém ži
votě se světcem,“ vyznal jeden z jeho
vynikajícíchkajícníků, „bylto jistěon.“

A když přítel jeho P. Eschbach,
byv přijat v audienci u Pia IX.,
prosil sv. Otce o požehnání pro něho
ijelzo dílo, řekl sv, Otec: „Claverie
jest světcem; o n mně měl by dát po
žehnání.“ Slovo to svědčí, jakou úctu
choval k němu ten velký papež.

R. 1861 povýšil Pius IX. dosa
vádní družstvo sv. Josefa na arci
bratrstvo, r. 1864 obdařil je velkými
odpustky, r. 1872 povolil korunovaci
sochy sv. Josefa v kapli jemu zasvě
ceně a dosavadního ředit-ele arcibra—
trstva jmenoval svým domácím pre
látem.

Když 21. dubna 1891 P. Claverie
oddal svou duši Bohu -— bylo to
v úterý oktávy ochrany sv. Josefa —
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duchovenstvo i obyvatelstvo? beau
vaiské volalo: „Umřel nám světec.“

Ne „De profundis“, ale Magni
ficat,“ zvolal u jeho rakve jeho zpo
vědník, Msgre Thémé.

Dnes odpočívá jeho tělo 11stupňů
oltáře sv. Josefa v kapli, již sám byl
vystavěl. Víc než 2 miliony členů čítá
arcibratrstvo a víc než 33.000 před
platitelů dostává měsíčně „Posla sv.
Josefa“. )!!

P. Claverie pracoval mnoho ke cti
velikého světce; ale musíme vyznat
též, že i svatý Josef jest přebohatě
štědrý k těm, kdo ho uctívají.

Pozdvihni oči svékhorám,
odkud mi přijde pomoc...

Vroucí díky Božskému Srdci Páně,
P. Marii, sv. 0. Dominiku a sv. Tero
zičce za zázračné zachránění při zří
cení se autobusu se školními dětmi
vzdávají vděčné sestry dominikánky
a dítky IV. a V. třídy klášterní školy
Pudové v Košicích. _

15. května t. r. podnikly jsme
školní výlet z Košic do ledové jeskyne
u Dobšiny. Výpravy se zúčastnilo 31
dětí, jedna paní a 3 sestry domini
kánky, učitelky a průvodkyně dětí.
Jely jsme státním autobusem Košice,
Turna, Rožnava, Dobšina. Před od
jezdem doporučily jsme sebe i dětí
vroucně do ochrany B. Srdce Páně a
P. Marie. Více než po dvouhodinné
jízdě ocitly jsme se na horských vrcho
lech, s nichž jsme sjížděly náhlými
serpentinami do malebného údolí před
Krásnou Horkou. Tu najednou —
zrovna před prudkou zatáčkou — vy
poví řidiči brzda a rozjetý motor se
řítí po příkrém srázu s kopce, porost
lém listnatými stromky. ——Nepopsa
telné zděšení! — V žilách stydne krev,
hlavou třeskne palčivá jiskra hrozné
odpovědnosti za tolik dětí. _ Upěn
livý výkřik proráží nebesa. —- Pod
námi praskají stromky, sklo z roz
bitých oken drnčí a lítá na všechny



strany, autobus se vyvrací nalevo, co
zatím motor hrozivě chrochtá a klouzá
pomalu již, ale jistě po dvou levých
kolech srázným úbočím dolů. ——Bože,
kam až? Do náruče smrti? — Pojednou
silnější náraz ——okamžik děsné ticho,
je konec příšerné jízdy, stojíme. Nový
zoufalý křik dětí vrací život ve ztuhlé
údy a snaha vyprostiti je z hrozného
postavení dodává nadlidské odvahy
a síly. A již je na místě katastrofy
shluk lidí, jedoucích právě do Rož
navy na trh a pomáhá nám ze střepin
skla a porouchaného autobusu. Po
plašné zvěsti letí okamžitě na všechny
.strany. V krátké době jsme opět všech
ny na neštastné silnici —- a div di
voucí — děti 1průvodkyně jsou úplně
zdrávy bez nejmenšího škrábnutí. Jen
šofér utrpěl lehčí poranění rozbitým
sklem. Všichni, kdož nám přispěchali

' na pomoc, nechtějí věřiti svym očím,

žasnou, vždyt se domnívali, že budou
odnášeti z místa neštěstí mrtvé a ra
něné a zatím ——tisíceré díky mocné
ochraně Boží —- nikomu z nás se do
cela nic nestalo. Udiveně pohlížíme
jedna na druhou, opět a opět se dota
zujeme dětí a znova zjištujeme, že
neutrpěly ani nejmenší poruchy. „Jak
je to jen možné,“ vyzvídají dítkyo
závod, „že nejsme potlučeny a po
řezány, vždyť přece sklo lítalo pod
námi, nad námi, okolo, zkrátka všu
de.“ Přítomní horalé pokyvují hlavami
&v úžase praví: „To se mohlo státi je-'
dině zázrakem“ „Ano, to je opravdu
zázrak,“ dotvrzují i úřední osoby,
které se později dostavily na místo
katastrofy. My se slzami hlubokého
pohnutí vroucně děkujeme nebi za
tak neobyčejné zachráněni.

Pomoc naše ve jménu Páně, jenž
učinil nebe i zemi.

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 nevyjímajeůc), za příkladem nejsv.
Srdce blahoslavené & neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly & myšlenky,
„všelikécity a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za
den, Lev XIII. S. Congr. Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kur. brn. 1886 č. 11.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její'nejvyšší hlavu, z a
účinnou křest. lásku k bližnímu a na všechnyúmysly,jež
doporučeny jsou na tento měsíc a tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! Zachraň církev, vlast naši a národ náš československý!
O sladké Srdce m'ého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Po
každé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky
plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876).

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

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

Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrile a Metode, orodujte za nás a z a v š e c k ynárody slovanské, aby v jednotu víry katolické byli
shromážděni &byl jeden ovčinec &jeden pastýř!

Hesloapoštolské:Čiň každému dobré!
Úmyslv srpnu1934:Za zbožné ústavy, vychovávajici mládež.

(Pokaždé odpustky 300 dní.

'Iliskem &.svým nakl. vydává. Občanská tiskárna v Brně. — Za redakci odpovídá. Thoodor Pavlík.
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K UCTĚNÍ SLAVNÉ PAMÁTKY

našeho velikého spisovatele-kritika,buditele moravského lidu.

VÁCLAVA KOSMÁKA

SNÍŽILI jsme CENY jeho SEBRANÝCH SPISÚ:

Díl I. Fouňa, svobodný pán z Nadutína. Str. 508 z Kč 17—.—-na Kč 10.—-
Díl II. Na lehčím chlebě. Str. 565 - - - - z Kč 17.— na Kč 10.—
Díl III. Pošetilci. -— Lidský zvěřinec. Str. 576 - - z Kč 12.— na Kč 8.—
Díl IV. Kukátko. Str. 570 - - - - z Kč 12.— na Kč 8.—

Díl V. Povídky. (Cestopizsné obrázky.) Str. 668 - z Kč 12.—-na Kč 8.—Díl VI. Kukátko. Str. 40 - - - _ - - - z Kč 15.-— na Kč 10.—»
Díl VII. Chrt. Str. 514 - - - - - - - - z Kč 18.— na Kč 12.—
Díl VIII. Ztracená. Str. 376 - - - - — - — - z Kč 14.— na Kč 8.—
Díl IX. Kukátko. Str. 432 - - - - - - - - z Kč 16.——na Kč 10.—
Díl X. Povídky. Str. 452 - - - z Kč 16.——na Kč 10.—
Díl XI. Myslivec Anton a jiné povídky. Str. 536 z Kč 19.— na Kč 12.—»
Díl XII. Eugenie. Str. 404- - - - 2 Kč 15.— na Kč 10.—
Díl XIII. Ženit se či neženit? Str. 516- - - - - z Kč 18.— na Kč 12.—
Díl XIV. Potkala ji štěstí. Str. 484 - - - - - z Kč 17.— na Kč 10.—
Díl XV. Boží mlýny. Z odvěkých bojů myslivců

spytláky, práva 3 násilím. Str. 611 - - - z Kč 12.— na Kč 8.—
Díl XVI. Kukátko. Str. 514 - - - - - - z Kč 12.——na Kč 8.—
Díl XVII. Radostné cestování. Str. 592. - - - - - z Kč 12.— na Kč 8.—
Díl XVIII. Básně a řeči. Str. 402 - - — - - - - z Kč 12.— na Kč 8.—
Díl XIX. Životopis Václava Kosmáka. Z pera Dra

Pavla Vychodila. Str. 656 - - - - - - z Kč 16.— na Kč 10.—
Díl XX. Kukátko. Str. 494 - - - - - - - - z Kč 17.— na Kč 10.—
Díl XXI. Otrávená růže. Str. 478 - - - - - - z Kč 17.— na Kč 10.—

ÚPLNÉ DILO _ 21 svazků _- - - - - - . - z Kč316.— na Kč200._——,

brož., v á z á n o ve vkusně plátěné vazhě' se zlatými nápisy 0 Kč 9.—
za svazek více., úplné dílo Kč 389.—, v poloplátně více 0 Kč 6.—
jednotlivě, v celku za Kč 326.——,v pevné knihovní vazbě bez nápisů
0 Kč 5.— za svazek více, 21 svazků již z a Kč 305.—.

DODÁME NA MĚSÍČNÍ SPLÁTKY' PO Kč 20._, go.-_ až Kč so.—, DLE.,
FINANČNÍCH MOŽNOSTI.

TAK UMOŽNÍME VŠEM VRSTYÁM NAŠEHO LIDU ČETBU DÍLA bezvadně:
výchovného, vzácného po stránce literární a cenného v úpravě.

KOSMÁKÚV ODKAZ DO VŠECH KNIHOVEN!



Buditelská a literární činnost Václava Kosrráka našla brzy učenlivého a'
„horlivého žáka i následovníka v knězi Fr. K. K ře n o vi (František Zgoda).
Naše Haná, kde Fr. K. Křen řadu let na“různých farách působil, vděčí svému
Íbanáckému „bardovi“ téměř za národopisnou historii. Povídky a črty Křenovy,
kde humorným způsobem dovedl vykresliti typickou postavu hanáckého „stréčka“.
“Vmnohém podobají se Kosmákově kukátkům.

ZAŘADTE VEDLE SPISÚ' VÁCLAVA KOSMÁKA TÉŽ

“SPISY FR. K. KŘENA DO SVÉ KNIHOVNY:

Díl I. ___Zhanáckých gruntů a mlýnů. Str. 334- místo Kč 12.— pouze Kč 8.—
Díl' II. Veselé hanácké příběhy. Str. 320 - místo Kč 11.— pouze Kč 8.—
Díl III. Pod hanáckým nebem. Str. 320 -, - 'místo Kč 11.— pouze Kč 8.—
Díl IV. Příhody hanáckých strýčků. Str. 350 místo Kč 13.— pouze Kč 8.—-'
Díl V. ' Strýčkovy rozumy. Str. 348“ - - - místo Kč 1'3.— pouze Kč 8.—
Díl VI. Z hanáckých rodin. Str. 320 - - - místo Kč 11.— pouze Kč 8.—
Díl VII. Z kraje hanáckých palem. Str. 344 místo Kč 13.— pouze Kč 8.—

" Díl VIII./'Na ze naší Hané. str; 352 . . . místo Kč 13.— pouze Kč 8.—„
Díl IX. Z! niv Ječmínkových. Str. 360 - -_místo Kč 13.50 pouze Kč 8.——_f"
Díl X. Obrázky k—desateru. “Str. 372 - - místo Kč 14.— pouze Kě_10.—
Díl XI. Obrázky ze života.' Str. 340 - - - místo Kč 12.50 pouze Kč 8.'——
Díl XII. Rozmysli si, Mařenka, rozmyslí. S. 356 místo Kč 13.50 pouze Kč 8.'-—
Díl XIII. Do světa. Str. 396 - - - - - - místo Kč IS:—' pouze Kč 10.—
Díl XIV. Vážněi žertem. Str. 332 - - - - místo Kv A12.—pouze“ Kč 8.—
13“ XV. Životopis Fr. K. Křena. Str. 104. místo Kč 6.— pouze Kč 4.—

Ú P L N E D Í L 0 — 15 svazků -—místo Kčl83.50pouzeK.č120.—
brožováno, v á z án o ve vkusné plátěné vazbě se zlatými. nápisy
0 Kč 8.—'—za svazek více, úplné dílo Kč 240.—, V.poloplátně 0 Kč 5.50
více jednotlivě, v _souboru za Kč 202.50, v. pevné knihovní vazbě bez
nápisů 0 Kč 4.50 za svazek více, “15 svazků Kč 187.50.

SNIŽILI JSME PODSTATNĚ C_ENY děl našich dvou lidových spisovatelů, _
abychom umožnili největší rozšíření jejich literární tvorby, plné
poesie'moravského venkova, a tím zdůraznili výchovný význam nesmrtel
(ného odkazu našich obou kněží-buditelů 70.-—80.let minulého století.

NA MĚSÍČNÍ SPLÁTKY—POKč 2054, 30.4- a so.—.

OBECNÍ, SPOLKOVÉ I SOUKROMÉ KNIHOVNY

NAJDOU V'TĚCHTO SPISECH VHODNÉHO
'DOPLNĚNL

Tiskem a svým nákl. vydává Občanská tiskárna v Brně. '— Za redakci odpovídá TheodorPavlík.
Výhoda novinové sazby přiznána výnosem Ředitelství pošt a telegrafů v Brně, čís. 44.382/VI.ze dne 346. 1922.

Časoggščiořpfodiván u pošt. úřadu Brno 2.
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Škola Božského Srdce Páně,
časopis pro katolíky, zvláště pro zbožné spolky &bratrstva.
Pořádá P. Petr Hlobil v Rajhradě.
Na „Školu Božského Srdce Páně“ předpláci se na rok 12 Kč.
Jednotlivá čísla prodávají se po Kč 1'40.
Administrace a expedice jest v Brně, Biskupská ulice číslo 1.

Obsah :

Zbožné ústavy, vychovávající mladíky. (Hlavní úmysl.) — Homilie na 12. neděli po sv.
Duchu. — Doma. (Báseň.) — Láska k bližnímu. — Ježíš a andělé. ——Svatý Petr v okovech.

_ (Obrázek) — Sv. Otec u Matky Boží Včtší.——Růže duchovní. (BáSeň.) — Matka Bolestná.
— Drobné zprávy ze života katolického. — Obětování denního úmyslu.

9. 15.11.srsrsuthn -_.'!e_r_ezi_iNeumannové

vyšlo 'právě III. vydání „Spasitel jest dobrý“ od P. 0. Staudingera
v překladu superiora K. Kolíska. ]est to přepracované a rozmno

, žené dílo s nejnovějšími zprávami. Stran 208 se 2 novými obrázky.
Cena lido v á, pouze Kč. 8-50. Objednávky přijímá administrace
„Růže lurdské “ v Brně, Falkensteinerova ulice čís. 42.
Pěkně vypravená knížka hodí se za milý dárek.

KATOLÍKÚM BRNĚNSKÉ DIECESE!
EICHLE'RÚV KANCIONÁLEK

CESTA K VĚČNÉ SPÁSE
VYDÁNÍ PRO ŠKOLY OBECNĚ BEZ NOT

PŘÍLEŽITOSTNA KOUPĚ!
TISKNUTO NA KRÁSNĚM JAPANSKÉM PAPÍŘE,
vAzANO-v KÚŽI BARVY TRBŠNOVÉ NEB ČERNÉ
v PĚKNÉM POUZDŘE - NEJVHODNĚIŠÍ DÁREK
NAŠÍ MLÁDEŽI K sv. BIŘMOVÁNÍ A KE KAŽDÉ
PŘÍLEŽITOSTI! "

CENA POUZE Kč 40'-—

OBIEDNEJTE V NAKLADATELSTVÍ
OBČANSKÉ TISKÁRNY v BRNĚ,
STAROBRNĚNSKÁ UL. 19-21.



ŠKOLA
BOŽSKÉHOSRDCEPÁNĚ.
ROČNÍKvani. _ _ŘŘNO, SRPEN 193,4. ' ČÍSLO s.

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

Zbožné ústavy, vychovávající mladíky.
Hlavní úmysl.

Před svým nanebevstoupením pra
vil Pán Ježíš učedníkům svým: Dána
jest mi všeliká moc na nebi 1na zemi.
Jako mne poslal Otec, tak i já posilám
vás. Jdouce do celého světa, učte
všechny národy, křtíce je ve jménu
Otce i Syna i Ducha svatého. Učte je
zachovávati, cokoli jsem přikázal vám.
Aj, já s vámi jsem až do skonání světa.
Nežli se apoštolé a učedníci Páně
rozešli, měli přijmouti Ducha sv. utě
šitele, který jim měl připomenout
všecko, cokoli Pán mluvil jim. Duch
svatý sestoupil na ně ve způsobu
ohnivých jazyků a naplnění jsouce
všichni Duchem sv., počali mluviti
rozličnými jaZyky, jakž Duch sv.
dával jim vymlouvati. V prvotní Círk
kvi bylo třeba, aby Duch sv. milostí
svou osvěcoval mysli věřících a na
plnil srd:e jejich svatou horlivostí a
moudrosti. Později nebylo již třeba
takového působení; Duch sv. však
nepřestal vnitrně působiti na mysl a
srdce u těch, kteří ho prosili. Darů
Ducha sv. hlavně potřebuji, kteří se
na kněžství připravují. aby vstoupili
do šlépějí sv. apoštolů. Potřebují ta
koví mladíci studií, a to dlouhých a
přísných studií. Těchto studii nabývají
v seminářích a ve zbožných ústavech,
majících za úkol vychovávati mladíky
pro povolání kněžské. Též jiné ústavy

věnují se zbožné výchově dívek. Tyto
ústavy jsou velikou péčí sv. Otce
Pia XI., což vysvítá z jeho okružních
listů a z promluv při audiencích mlá
deže. Této výchově věnují se mnohé
řády a kongregace. Jsou milé nejsv.
Srdci Páně. Sv. Jan Zlatoústý praví:
Co je většího, vznešenějšiho jako říditi
duše a mravy mládeže upevňovati!
Proto se modleme, aby takové ústavy
duchovně prospívaly, počtem se mno
žily a schopné učitele a učitelky tvo
řily. Modleme se, aby vychovatelé ve
snaze své vychovati mládež sami na
dokonalosti neztráceli a byli svým
svěřencům dobrým příkladem a umě

ním i věrností při výchově se vyzna
menávali. Mají hleděti především k to
mu, aby při volbě povolání podpořili
povolání ke stavu duchovnímu, kněž
skému a řeholnímu.

Za naší doby potřebuje Církev sv.
učené, zbožné kněze, statečné bojov
níky proti nepřátelům Božím a Církve
sv. Církev sv. pokračuje ve svém
úkolu, jest příznivkyní všeliké vědy
a neomylná učitelka pravdy, vychová
vá muže a ženy vírou, naději a láskou
vynikající a snaží se, aby počet pří
mých obhájců Církve se ustavičně
množil. K tomu ke všemu, je třeba
veliké vzdělanosti a hOl'liVOSt-ipro krá
lovství Boží na tomto světě. K této
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přípravě ke zdárnému působeni kněze
je mimo bohoslovné učenosti potřeba
ustraněný, od hluku světského vzdále
ný život pospolitý v seminářích a du
chovních ústavech, kde nejen rozum,
ale též srdce bývá ušlechtěno & ve
ctnostech vycvičeno, kde srdce a mysl
jinochů k věcem nebeským pozdviženy
a milostí Boží posvěceny modlitbou,
zbožným rozjímáním, častým přijímá
ním sv. svátostí, pobožnosti k nejsv.

. kněžského povolání.

Srdci Páně, úctou nejbl. Marie Panny
a jinými posvěcujícímí prostředky.
Toho všeho nabývají kandidáti kněž
ství v ústavech bohoslovných a v du
chovních ústavech. Že sv. Otci Piu XI.
na této věci mnoho záleží, viděti
ztoho, že ustanovil a požehnal"tento
úmysl pro měsíc srpen. Prosme tedy
nejsv. Srdce Páně o udělení milosti

Žeň je hojná, ale,
dělníků na vinici Páně málol

Homilie na 12. neděli po sv. Duchu.
Jarolím St. Pavlík.

V evangeliu 12. neděle blahoslavi
Spasitel své učedníky, protože jsou
lépe na tom než spravedliví starého
zákona, neboť vlastníma očima viděli
zaslíbeného Mesiáše, jehož proroci &
králové Starého zákona viděli jenom
v duchu, v mlhavé dálce aneb jen
v předobrazeních. Simeon viděl Vy
kupitele jen jedenkráte a měl tak
velikou radost, že neměl jiného přání,
jak zemříti; apoštolové však a učední
ci viděli jej každý den. Slyšeli i co učil
vlastníma ušima. Jak by se byli „za
radovali spravedlivi starozákonní, kdy
by byli mohli samého Výkupitele sly
šeti! Slyšeli jenom proroctví, která
byla o něm Kristus Pán chtěl i říci:
Za jak šťastné musíte se míti, že jste

narozeni v čas, kdy se nejenom koná
příprava na vykoupení lidstva, ale
samo vykoupení přišlo.

I my se můžeme k těm štastným
počítati; nebot jsme zrození v ncvem
zákoně, jsme údy Mesiášova králcv
ství, zřime velkolepá tajemstvi, nej
světější Svátost oltářní, cbět mše
svaté, očistnou vodu křestní, pcsilující
olej a chrisma. Slyšíme totéž slcvo
Boží, jež i apoštolové slyšeli z úst
Ježíšových, nauku, jež nauku staro
zákonnídokonalosti daleko převyšuje.
Jsme mnohem lépe na tom, než spra
vedliví Starého zákona.

Musíme se však sebe samých tázati:
Jsem však proto lepším než lidé
starozákonní? Ach, jak velice zahan
bují nás na příklad Abel nevinný,
spravedlivý Noe, věropevný Abraham, _
poslušný Izák, čistotný Josef, trpělivý
Job, pilná Rut, poslušný Samuel,
zbožný David, horlivý Judas Makka
bejský, zmužilí bratři makkabejští a
jejich matka i mnozí jiní. Neměli po
ruce tolik posvěcovacích prostředků
jako my, neměli tak vznešených vzorů
a příkladů před sebou jako my, zvláště
ne příklad Ježíšův a Mariin, nežili pod
tak dckonalým zákonem jako my,
neměli Svátosti oltářní, jež by je posi
l( vala, & přece jak veliké pokroky
dělali na cestě ctnosti! O, umiňme si
na pcsvěcení své duše se vší horlivosti
praccvati a pilně používati prostředků
praccvati a pilně používati pomůcek
k pcsvěcení svému, jichž nám nový
zákcn tak hojně skýtá, Bohu děkujíce,
že nás v novém zákoně povolal k ži
wtu.

Jeden zákoník tázal se Spasitele, co
je třeba konati, abychom dosáhli ži
vcta věčného. Spasitel dal mu přile
žitcst sám si tu otázku zodpověděti:
že je trtiž potřebí- Boha nade všecko
& bližního pro Boha jako sebe samého
milcvati: zachovávati tedy oboje při
kázání lásky. Jakým způsobem lze
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dokázati, že milujeme Boha i bližního?
Zachováváme-li přikázání Boží a cír
kevní, neboť láska neleží tak v pocitu
jako spíše ve vůli. Nežádá se tedy od
nás nic neobyčejného. I sami jino—
věrci mohou dojíti spásy, zachováva
jí-li přikázání Boží, jež jsou každému
člověku do srdce vepsána a když ne
mohou za to, že nepřináležejí ke kato
lické církvi. Oni k ní patří duchem.

Bližního máme milovati jako sebe
samého. Bližní náš je každý člověk,
přítel i nepřítel. Samaritán nepatřil
k přátelům toho, jenž upadl mezi
lotry a přece ho—považoval za svého
bližního, smiloval se nad ním, ujal
se ho a poskytl mu veškerou pomoc.
Tak máme i my rádi všem pomáhati,
kdo jsou pomoci potřebni,.i svým
nepřátelům, což ostatně už ve starém
zákoně bylo poručeno, neboť čteme
v něm následující výrok; Lační-li ne
přítel tvůj, nakrm ho; žízní-li, napoj
ho a shromáždíš řeřavé uhlí na hlavu
jeho. To jest: pohneš tím svého ne
přítele a učiníš jej smiřlivým.

Samaritán ukázal se milosrdným
k tomu, jenž upadl mezi loupežníky;
postaral se, aby dostal co jisti, dal. se
mu napíti vína, jež měl s sebou,
zjednal mu šat, protože ho lotři do
naha svlekli, zavedl ho do hostince &
poručil ho v nemoci ošetřovati. Proto
jmenujeme skutky milosrdenství skut
ky samaritánskými nebo službou sa
maritánskou. Máme ji pilně konati.
Příležitost k tomu naskýtá se velmi
často, neboť veliká a rozmanitá je
lidská bída. Konáme ji i tenkrát, když
penězi podporuje'me takové ústavy, jež
jsou zřízeny ke zmírnění lidské bídy.
V ústavech těch jsou ponejvíce činny
osoby klášterní, Milosrdní bratři &
Milosrdné sestry. Jenom nerozumný
člověk může je nazývat lenivými mni
chy. Kdo jim lenost vytýká, buď nemá
o řádovém životě ani ponětí anebo
mluví z něho “nenávist proti nábo
ženství.

Podobenství o milosrdném samari

tánu dá se i takto vyložiti. Člověk,
jehož lotři přepadli, je pokolení lidské;
cesta z Jericha do Jerusalema před
stavuje cestu na onen svět; jako ona,
tak je i tato skalnatá, obtížná a ne
bezpečná. Lotři jsou pekelní duchové.
Dábel přepadl člověka a vysvlekl ho.
Comu vysvlekl? Oděvnevinnosti, milost
posvěcující. Zranil "ho celého, an ho
svedl k hříchu. Každý hřích je ranou
na duši, každý těžký hřích je hlubokou
ranou, jež sama od sebe se nezahojí.
Dábel nechal ležeti člověka napolo
mrtvého. Sere hřích ztratil člověk
právo na nebe a zasloužil věčnou smrt;
byl ( pravdu již napolo mrtvým, Věčné
smrti brzy propadlý, kdyby se ho byl
nikdo neujal. Skrze hřích upadl člověk
do největší bídy jak podle těla, tak
i podle duše; zůstal ležeti, nemohl si
sám pomoci, bylo mu čekati na cizí
pomoc. Byl však nucen dlouho na ni
“čekati. Přišel kněz, přišel levita a
žádný mu nepomohl; kněží & levitové
Starého zákona nebyli v stavu člověku
pomoci; šli kolem něho.

Tu konečně přišel milosrdnýr samari
tán, a tc byl Ježíš Kristus. Židé sami
ho nazývali samaritánem, ovšem jen,
aby mu tím spílali; ale on byl jím
skutečně., Přišel k člověku s výšin
nebeského Jerusalema, uviděl ho, viděl
jeho převelikou bídu a jeho mdlobu,
pom I'(val jeho touhu po pomoci a
měl s ním utrpení. Obvázal rány jeho
svazkem lásky, aby se zahojily. Nalil
do nich (leje, oleje svatých svátostí,
jež h(jí rány duše. On, jenž sám se
nazývá Kristus, tolik co Pomazaný,
pr mazal nemc cného člověka sílícím
olejem své milcsti. Posílil jej i vínem;
to je jeho svatá krev, kterou prolil a
která je při mši svaté pod způsobou
vína přítcmna; je i ve svaté hostii.
Velebná Svátc st oltářní je naší posilou
a naším (bčerstvením na cestu do
věčmsti. Zavedl potom člověka pod
hcstinnou střechu a dal hostiteli peníze
&pc ručil starati se o nebožáka. Hospo—
da ta je katolická církev, jíž svěřil
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Ježíš člověka na duši chorého, Šby se
oň starala a byla mu nápomocná k na
stoupení další cesty do nebe, k dosti
žení věčného cíle. Dal katolické církvi
své poklady a slíbil dáti ještě více,
bude-li třeba. A věrně plní svoje slovo.
Až se vrátí v soudný den, udělá po
řádek a odmění věrnou ošetřovatelku.

Utečme se tedy k božskému Sama
ritánu, k milému Spasiteli v rozmani
tých potřebách a trampotách tohoto
života; on nás uzdraví, on nám po
může. Pojďte ke mně všichni, praví,
kteří pracujete a obtíženi jste, a já
vás. občerstvím. On, samaritán, rád
rozmlouvá se samaritánskou ženou,
s hříšnou duší, kteráž upadla do tenat
pekelného služebníka, & uvádí ji na
pravou cestu; nebot' přišel hledat a
spasit, co bylo ztraceno. Ne zdraví,
pravil, potřebují lékaře, ale nemocní.
Tim lékařem je on sám; můžeme ho
zavolati kdykoliv, každého času stojí
nám k službám; a nic za to nežádá,
jen vděčnost a lásku.

Jako lékař duší ukazuje se zvláště

ve svátosti posledního pomazání, jejíž
obraz zříme v podobenství o milosrd
ném samaritánu. Ukazuje se tu zároveň
jako náš nejlepší přítel, jenž nám
zůstane věrným, když nás ostatní
opustí. Zná lépe těšíti, než to jaký
člověk dovede; nabízí nám svou po—
moc, abychom štastně dospěli cíle své
cesty, věčné blaženosti. Jsme-li jeden
krát tam, jsme v beZpečí.Tam je kraj
bezpečný; tam nečíhají žádní .lupiči
na nás, jak zde na zemi. Slyšme, jak
krásně prorok Isaiáš nebeskou krajinu
popisuje: Tu je chodník a cesta, již
jmenují svatou cestou; žádný nečistý
po ní nechodí; to je ta pravá cesta, na
které ani neučení nezbloudí. Tam
nebude žádného lva a žádné zlé zvíře
nebude tam k spatření; ale vykoupení
budou chodití po ní. A jež HOSpodin
vykoupil, přijdou na Sion s chvalo
zpěvem; věčná radost nad jejich hla
vou, radost a rozkoš obdrží, bolest a
vzdechy se vzdálí. Hleďme, abychom
též tam přišli a věčných radostí po—
žívali.

A. M. Kadlčáková.

Doma .
Na těch rodných nivách
pěkné kvítí kvete,
z těch má ruka vínek
pro matičku plete.
A v tom malém lese
ptáci sladce pějí,
radostí & štěstím
stromy se tu chvějí.

Kolem samá krása,
krásnější než v městě,
radost srdce hřeje,
na každičké cestě.

Rodná chata dražší
nad paláce města,
třeba by jen byla
vystavěna z těsta.

Z těsta rodné hlíny,
v níž se člověk zrodí ——
vždyt' zde láska, štěstí,
v krásné sny mne vodí!
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Láska k bližnímu.
Výňatek z díla P. Plusa: „Kristus v našich bratřích“.

Il. Při/kázání vpravdě nové.

Nevím, zda dosti oceňujeme divy
lásky Boží. Každý křesťan jest dru
hým Kristem. Pán „Ježíš rozmnožuje
sebe nejen Eucharistii, ale i křtem.
Bůh jest všude. Kristus žije v nás
i v mnohých jiných. Naši bratří tvoří
nesmírné vojsko druhých Kristů. Zda
mé umění, nejvzácnější umění pra
vého křesťana, dovede za lidskou tváří
viděti božskou podobnost a božské
určení? Jsou křesťané, s nimiž žiji a se
potkávám, pro mne skutečně bratry?
Je-li tomu tak, nepostrádá moje bra
trská láska božského podkladu? Mi
luji své bratry v Bohu? Miluji v nich
Boha? Leč nejen v životě pczemském
jsem spojen se svými bratry; nás
všecky věčně víže pouto, a proto naše
příbuznost přesahuje daleko těsné ob
zory dnešní chvíle.

Tímto poutem jest božská přítom
nost (přítomnost Boží v každém z nás),
povznesená nad prostor i čas. V Bohu
můžeme vždy Spolu obcovati a vzá
jemně si pomáhat.

Poněvadž jest přítomen v nás, mů
žeme tu naň působiti modlitbou. Po
něvadž též v bližním jest přítomen,
působí naše modlitba na něho i v bliž
ním, kde rovněž přebývá.

V této božské povaze lidského bra
trství, jak vidíme ji na Kristu Pánu,
zjevuje se zvláštní původnost a ne
dostižná novota lásky k bližnímu.
Svatý Jan měl pravdu, když řekl:
„Nové přikázání. Mandatum no
vum.“

Jest známo, jak až do časů Krista
Pána zacházel člověk s člověkem.
Otroctví vždy zůstane hanbou po
hanského světa. Na jeho vykořenění
musila víra pracovati celá staletí. Kde
víra mizí, otroctví opět zvedá hlavu.
Slabá novorozeňátka házená rybám
za pokrm. Jinde postačilo, by ústy

1

„bezbožného kněze dcžadovala se ha
nebná modla oběti, a již vrženo dítě
v náruč rozžhaveného Molocha.

Časem ovšem vystoupil některý fi
losof proti heslu: homo homini lupus
— člověk člověku vlkem, žádaje, by
člověk přestal považovati bližního za
vlka, ale by v něm viděl člověka.
Nikdo však nežádal viděti v bližním
více než člověka, viděti v něm sa
mého Boha.

Musil přijíti Pán Ježiš a hlásati
světu: „Člověk ——toť druhý já.“ To
není pouhá představa, ale pravda:
„Váš bližní ——toť já. V každém z va
šich bližních žiji já, Ježíš. Nechť v něm
mne hledá vaše víra: v skutečnosti
nebo v mcžnosti jsem tam přítomen.“

Všimněme si postupu:
Člověk považovaný za zvíře.
Člověk považovaný za člověka.
Člověk považovaný za samého Je

žíše Krista.
„Cokoliv jste učinili jednomu z bratří

mých nejmenších, mně jste učinili.“
V učení Kristově nejedno tajemství
jest hlubší a méně pochopitelné než
jiné; ale není dojemnějšího nad tajem
ství lásky k bližnímu, kde božský
Spasitel každého z našich bratří činí
novým Kristem.

Od té doby svět se bude vzdělávati
podle nového vzoru. Přečtěte si, co
píše sv. Pavel Filemonovi o otroku
Onesimovi: „Pavel, vězeň pro Ježíše
Krista. .. prosím tě za svého syna,
jehož jsem zplodil v okovech, za One—
sima, jehož ti posílám. Ty ho přijmt'
jako má srdce. Snad proto odešel od
tebe na krátký čas, abys ho obdržel na
věky, ne již jako otroka, ale jako mi
lého bratra. Ano, bratře, ať mám z tebe
užitek! Pán občerstvi mé srdce v
Kristu!“
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Vizte toho ubohého otrokal Řím
ský zákon — shodně s filosofy — na
zývá ho vyvrhelem. Sv. Pavel jmenuje
ho „svým srdcem“. Otrok? Nikoli, víc
než otrok, milovaný bratr! Sv. Pavel
přeje si, aby byl přijat, jak on sám.
Myšlenka, že přání jeho bude splněno,
obveseluje jeho duši v Bohu.

Autor známého „Quo vadis“ vystihl
velmi dobře povahu tohoto nového
přikázání. „Nevím,“ praví Petronius,
„jak mohou křesťané žíti. Vím
pouze, že tam, kde se ujímájejich víra,
mizí rozdíl mezi boháčem a chudákem,
mezi pánem a otrokem, mezi vítězem
a přemoženým; zůstává pouze Kristus
a milosrdenství dosud nepoznané i do
brota, příčící se všem instinktům člo
věka, zvláště nás Římanů.“ To nej
více rozhořčuje hrdého pohana. „Já
křesťanem? Nikdy! Musil bych milo
vati naše-bithynske nosiče, naše egypt
ské lazebníky, snad i bližního před
městského. Ne, nemohu! Také o
hyzdné bytosti nezasluhují lásky, ale
opovržení.

„Cokoliv jste učinili jednomu zbratři
mých nejmenších, mnějste učinili. Při
kázání vpravdě nové, a to tak nové, že
mnozí po staletích je opět a opět na
lézají.. “

„Láska k bližnímu?“ volá pověstný
socialista Proudhon, „neznám jí! Na

-darmo mi mluvíte o lásce a bratrství!
Jsem přesvědčen, že mne nemilujete. “

Ovšem, nevidím- li ve vás nikoho
jiného leč vás; ale já za vaši svraště
nou a rozčilenou tváří vidím ——v mož
nosti — Ježíše Krista.

Proudhon neslyší: „Mysticism! Vím
dobře, že mne nemilujete.“

O tom můžete souditi pouze sám.
Jistý nosič marseillský potkal na ulici
známého otce chudiny P. Calage T. J.
1 řekl mu: „Nenávidím tebe!“ ——„A
já,“ odpověděl klidně oslovený, „ó,
kdybys věděl, jak tě miluji!“ Kterému
knězi nepřihodilo se cosi podobného?
Komu z nich nevmetl jednoho dne

neuvědomělý občan refrén té staré
písně?

„ObětavostP“ volá Proudhon, „po
pírám ji! Tot mysticism! Mně mluvte
jen o právu a majetku, 0 jediném tom
kriteriu spravedlnosti & nespravedl—
nosti, společenského dobra a zla.“

Filosofie protikřesťanská získala již
celé řady těchto popiratelů: -„Uzná—
váme jedinou spravedlnost! Dejte nám
pokoj s láskou k bližnímu! My chceme
svá práva! Až je obdržíme, darujeme
vám vše ostatní.“

Ale při tom se zapomíná, že pouhá
lidská spravedlnost, spravedlnost bez
lásky, je často ctností barbarskou.
Zda nezahanbí více obstojná mzda,
suse do dlaně hozená, než halířek po
daný milujícím srdcem? Srdci nepo
stačí pouhá spravedlnost. Kdo jinak
smýšlí, zapomíná, že otázka styků
ekonomických svrhla by se v pouhou
otázku „žaludkovou“, zatím kdy sku
tečně jest otászu šetrných ohledů,
.j. vzájemné úcty, srdečnosti, vůbec

lásky. Zapomíná, že spravedlnost ni
kdy nezaplní propasti, naopak Spise
ji otvírá, v každém případěji ukazuje,
vymezujíc přesně její pokraje. Vizte
strmou zeď! Hrstka nasypané země
mírní svah, tvoří jako by most. Ale
spravedlnost kope jámu: „Každý zů
staň na svém místě!“ Vzájemné styky
jsou administrativní, úřední. Není v
nich srdce, a není ho ani potřebí. A
přece jen srdce dovede vyrovnati roz
díly. Ale právo staví duše drsně proti
sobě, nepřátelsky tváří v tvář. Vždy
jsou hotovy k boji, vždy bez lítosti a
bez ohledu usilují postihnouti slabosti
&chyby, aby z nich mohly těžiti. Pouze
dobrota se sklání, spouští padací most,
a snad ho ani nepotřebuje. Láska vše
vyrovnává.

Založte po celém světě všecky mož
né spolky. Je-li každý z nich jen vel
kým hromadným sobcem, pak nevy
konali jste ničeho, z předělné bari
kády neodstranili jste ani stébla. Na
opak v pevnostní zdi učinili jste nový
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otvor pro nový válečný stroj, vyzbro
jili jste nový zástup k novému urput
nému boji. Ato mělo by býti cílem?

Spravedlnost jest hrozná, nebot vy
mezujíc právo, staví se výbojně proti
všemu, co se jí vzpírá. Někdy spra
vedlnost a pokoj, se objímají, ale jen
na papíře. V životě a ve skutečnosti
— poněvadž při vykonání spravedl
nosti neni lásky — nejen si nepodávají
ruky, ale obracejí se zády k sobě.

Láska nevšímá si rozdílů, ale po
dobnosti; vše dovede osladit, a proto

vždy má spravedlnost provázeti. Kdy
by pouhé právo vládlo na zemi, svět
byl by velkým popravištěm. Co jiného
znamenalo by staré přísloví: Summum
jus, summa injuria? Svrchovaná spra
vedlnost —- svrchované bezpráví? Kdo
chce pouhou spravedlnost, vydává se
v nebeZpečí, že bude nespravedlivým.

Ctnost, kterou nutno představiti
s mečem po boku, budila by nedůvěru,
kdyby jiná sesterská ctnost jí nepo
učila, jak zadržeti meč v pochvě.

Tato sesterská ctnost sluje láska.

Ježíš & andělé.
Jarolím St.Pavlík.

Mezi anděly zaujímají tři přední
místo: sv. Michael, náčelník a voje
vůdce nebeského vojska, patron a
ochránce starozákonní a teď novo
zákonní Církve. 29. září je sv. Michala
pod titulem: zasvěcení chrámu sv.
Michala, teď svátek první třídy a dne
8. května je zjevení sv. Michala.
Svátky sv. Michala jsou zároveň svát
ky všech svatých andělů. Sv. Gabriela
je 24. břeZna, sv. Rafaela 24. října.
Oba poslední nebyly všeobecné svátky,
nýbrž jen pro ty diecése, které o to
zažádaly; teď jsou pro celou Církev
předepsané. Andělů strážných je vlast
ně 2. října; v ten den modlí se kněží
hodinky o nich; poněvadž však v na
šich krajích bývalo andělů strážných
v onu neděli, jež byla prvnímu záři
nejblíže, je dovoleno v tu neděli
andělů strážných veřejně a pro lid
světiti & jednu mši svatou v každém
kostele k jejich poctě sloužiti,ltutéž
jako 2. října.

Původně byli všichni andělé dobří
a svatí; než nezůstali všeci tak; mnozí
anděle ztratili milost Boží hříchem
pýchy. V čem vlastně záležel ten hřích?
To nám není známo. Mnozí svatí otco
vé jsou toho mínění, že Bůh zjevil

andělům příští vtělení se Syna Božího
a oni s tím nebyli spokojeni, že lidské
pokolení, jež stojí pod vojskem anděl
ským, co se týče hodnosti, má býti
tak vyznamenáno, a že odepřeli poklo
nu Synu Božímu jako Bohučlověku.
Než ostatní — a jejich počet je ohrom—
ný ——jemu vzdali poklonu. Zlí andělé
chtěli též, jak čteme v Písmě svatém,
trůny své postaviti nad hvězdy a býti
rovni Nejvyššímu; ti, co zůstali dobrý
mi, uznali však, že všechny své před
nosti mají Bohu k poděkování.

Co Bůh žádal po andělích, to žádá
i po nás: abychom odvislost svoji od
něho uznali, v opak oněch lidí, kteří si
nic, ani 'od Pána Boha, nedají před
pisovati; a za druhé, abychom se Synu
Božímu člověkem se stavšímu klaněli
a jemu holdovali za příkladem zbož
ných pastýřů a tří mudrců od východu.

Andělé poslouchají Boha a slouží
jemu. Protože je Ježiš Bůh sám,
sloužili mu hned jak přišel na svět.
Archanděl Gabriel zjevil proroku Da
nielovi, v který čas má Vykupitel
přijíti na svět; zbožnému Zachariášovi
zvěstoval narození Vykupitelova před
chůdce; vyjednával s blahoslavenou
Pannou Marií, zdaž by se uvolila býti
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Matkou Spasitele; jí že Bůhvyhlédl,
aby nosila Syna Božího ve svém lůně,
jej porodila, jej pěstovala a živila.

Když se narodil, zvěstoval anděl
narození jeho pastýřům a ti ostatní
zpívali na. nebi 'Gloria! Hvězda, která
vedla mudrce k Božskému Dítku, byl
bezpochyby anděl v oděvu hvězdném.
Anděl napomenul Josefa, aby podržel
Marii u sebe, aby s Ježíšem prchl do
Egypta a potom se zase odtud vrátil
do své vlasti.

Když dokončil Ježiš svůj půst,
přišli andělé a přisluhovali jemu; při
nesli mu pokrm. Apoštolům pravil
jednou Spasitel, že uzří nad ním
anděly vystupovati a sestupovati. A
když se Spasitel v' getsemanské za
hradě rmoutil a krví potil, přišel anděl
a těšil ho. Po jeho z mrtvých vstání
sestoupili dva andělé, hlídali hrob a
zvěstovali'zbožným ženám, že je na
živu. A po jeho nanebevstoupení byli
to opět dva andělé, kteří dosvědčovali,
že zase přijde. Potom mu budou andělé
opět sloužiti, jej k soudu doprovázeti
a všechno lidstvo dohromady svolá
vaui.

Následujme andělů, sloužíce Ježíši
v osobě našich spolubližních. Co jste
učinili nejmenšímu z bratří mých,
mně jste učinili. Jsou to přede
vším nemocní, kterým máme službu
prokazovati; získáme si tím zalíbení
Boží a velkou zásluhu. Zdaliž nejsou
sestry řeholní, jež nemocné obsluhují,
praví andělé milosrdenství? Tak mno—
hý, jemuž byly zbožné osoby protivné,
úplně se změnil, když vyšel z nemoc
nice! Děti necht rády slouží svým
rodičům; mají býti malými anděly
skrze nevinnost, zbožnost a poslušnost.

I teď musí andělé před vtěleným

Synem Božím se skláněti a jemu
sloužiti jak v nebi tak i na zemi, když
prodlévámezi námi ve svaté hostii.
A to dělají rádi, to je jejich živlem.
'Obstupují jeho trůn, vzdávají mu
čest & praví: Zasluhuje Beránek, jenž
byl zabit, aby obdržel moc a Božství,
moudrost a sílu, čest, slávu a chválu.
A Zpívají: Svatý, svatý, svatý jest
Pán Bůh zástupů; plná jsou. nebesa
i země slávy jeho. V nebi je ustavičný
den věčného se klanění; tam neutichne
Te Deum laudamus, při němž sbor
pěvců andělských nejkrásnější hudbu
obstarává.

A kde na zemi je velebná Svátost,
tam jsou i andělé. V sličném věnci
jako družičky obklopují každý svato
stánek a klanějí se svaté Hostii; tvoří
čestnou stráž svátostného Ježíše, jsou
pážaty nebeského Krále, kteří ho pro
vázejí při průvodech a když se nese
k nemocnému. Královna ze Sáby pra
vila k Šalomounovi: Blaženi jsou sluzi
tvoji, kteří stojí před tebou dnem
i noci & slyší tvoji moudrost! Ti
blažení služebníci jsou andělé.

Připojme se k nim! My patříme,
abych tak řekl, k jejich společnosti_
protože máme v nebi obsaditi místa
odpadem pyšných andělů uprázdněná.
Proto máme totéžkonati, co andělé
konají. Nenechme Pána Ježíše ve sva—
tostánku samého ——nehledě totiž
k společnosti andělů — ale navštěvuj
me ho, pokloňme se jemu a pobavme
se s ním! O, jak cenné jsou hodiny,
ztrávené před velebnou Svátosti! Bn
dou v knize života zlatým písmen,
zaneseny. Řekněme ze žalmistou Páně:
Před tváří andělů budu tobě chválu
zpívati a klaněti se ve tvém svatém
chrámě a jméno tvé oslavovati.
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(Ku dni 1. srpna.)Svatý Petr v okovech
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Sv. Otec u- Matky Boží Větší.
Z Ned. Kříže M'. V.

Každá vycházka sv.=„Otce szati
kánského města jest událostí, o niž
zajímá se nejen římský lid, ale i celý '
katolický svět.

Dne 11. října odebrali“se sv. Otec
do velké basiliky Mariánské, do níž
nevkročil žádný papež od r. 1870.
Okolnost ta již sama sebou poukazuje

na výjimečnou důležitost této události.
„Svatá-Maria Větš náleží

k sedmi basilikám římským a jest
královnou všech svatyň, jež po celém
světě jsou zasvěceny Matce Boží.

Původ její je zázračný.
Starobylá tradice vypravuje o patri- .

ciovi Janovi a jeho manželce, kteří ne
majíce dítek, rozhodli se věnovati své
jmění ke cti nejsv. Panny, a _tozpůso
bem, který by jí byl nejmilejší.Na ten'
úmysl modlili se dlouho den co den,
když náhle zrána 5. srpna návrší
esquilinské bylo pokryto sněhem. V no
ci předcházející viděl Jan ve *snu_
Matku Boží, jež žádala, by na onom
ze sedmi římských návrší, jež bude
zrána pokryto sněhem,byl jí vystavěn
kostel. Téže noci totéž vidění měl 1teh
dejší papež sv. Liberius. Preto žádost
zbožných manželů došla záhy usku
tečnění. Den 5. srpna zasvěcen nejsv.
Panně pod názvem: „S v át e k M a t
ky Boží Sněžné“. 'To stalo se
v druhé polovici IV. věku.

V V. století papež Sixtus III. pře-'
stavěl basiliku v rozměrech mnohem
větších, jak dnes představuje se zra
kům poutníků.

Přestavba tato. měla býti monumen
tálním' pomníkem církevního sněmu
Efezského r. 431, jenž proti bludaří
Nestoriovi prohlásil slavně za článek
víry božské mateřství nejsv. Panny.
Mezi jiným dal Sixtus III. ozdobiti
vítězný oblouk chrámový bohatými
mosaikami ze života Marie Panny, jež

zdůrazňovaly ji zvláště jako Matku
Boží.

V průběhu věků starobylá basilika
stále víc a více odebována a zvláště
obdařena drahocennými ostatky. Dnes
uctívají, se tam: betlémské jesličky,
slavná Madonna sv. Lukáše, ostatky
sv. Pia V., papeže růžencového a sv.
Jeronýma, poutníka betlemského, jenž
žil v blízkosti jeskyně Narození Páně.

Zajímavo, že zlato, zdobící klenbu
chrámovou, jest prvním zlatem, při
vezeným z Ameriky po jejím objevenir. 1492.

*

Ozdoby staroslavné basiliky vzdy se
vyznačovaly rázemMarianským a vždy
ve věrné úctě chována myslenka Six
ta 111.:by Svatá Maria Větší zůstala
navždy nesmrtelným pomníkem sněmu Efezského.

Již r. 1931 chtěl Pius XI. oslaviti
zvláštním Způsobem 150_Oleté výročí
slavného koncilu a osobně vydati se
do „Sancta Maria Maggioře».“

Ale splnění tohoto přání odložil na
dobu pozdější. Zatím spokojil se s vy
dánímencyklikyLux veritatis,
v níž oslavuje Mariino božské mateř

' ství &s ustanovením zvláštního svátku
ke cti této její slavnévýsady. „Slav
nost ta bude,“ doložil sv.-Otec, „litur
gickým pomníkem sněmu efezského;
encyklika bude jeho pomníkem doktrí
"nálním a obnovy, prováděné v staro
bylé basilice sv. Liberia, jeho pomní
kem uměleckým“

Posledními slovy narážel na restau
rační práce, jež na jeho rozkaz měly
vrátiti původní lesk starožitným mo
saikám vítězného oblouku &absidy.

Letošní milostivé léto však mělo býti
dovršením Jeho synovské úcty k bož
skému mateřství Mariinu. Vyjevil to
při audienci Ženské odbočky katolické
akce francouzské:
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„Jest tomu již devatenáct věků, kdy
u nohou kříže dokonalo se velké
tajemstvi našeho vykou ení. Tenkráte
Maria se stala naši lVatkou: „Ecce
Mater tu_a!“ „Hle, Matka
tvá !“ A neníli vzpomínka na její
božské mateřství, jímž vše vděčíme
Matce svého Spasitele, jednou z nej
sladšich útěch milostivého léta?“ .

Ke slovům připojil sv. Otec i činy.
Již byl vykonal své jubilejní návštěvy
v patriarchálních basilikách sv. Petra,
sv. Jana v Lateráně a sv. Pavla za
hradbami, užívaje takto svobody, udě
lené římskému pontifikátu smlouvou
z r. 1929. Zbývala pouze návštěva
„Svaté Marie Větší

Tam odebral se 11. října, v den,
kdy celá Církev oslavuje božské ma
teřství Marie Panny; slavnost tu sám
byl ustanovil před dvěma lety.

*

Za takových okolnosti nabývají ob
řady papežské lesku vpravdě králov
ského. Zdá se, jako by Církev pozem
ská chtčla poskytnouti věřícím aspoň
slabé ponětí skvělosti nebes. Zde pouze
kratičká zpráva o ní: „Průvod vchází
do basiliky 10.05 hod. Devatenáct

Marie Tesařova:

kardinálů provází papeže. Na postran
ních tribunách zaujal místo úplný
sbor diplomatický;jsou tu představite
lé nejvyšší šlechty Říma i ciziny.
Zvláštní pozornost budi svými pestrý
mi kroji poutníci indičtí, jimž vyhra
zena zvláštní tribuna.

Sv. Otec přijímá hold arcikněze
basiliky kardinála Dolci a jeho kapi
tuly. Potom sedě na Sedia gestatoria,
ubírá se do absidy, vřele pozdravován
zástupy lidu. Tam usedá na připravený
papežský trůn a obcuje mši svaté, již
celebruje kardinál Dolci. Po mši svaté
odchází sv. Otec do kaple borgheské,
kde uctívá se starobylý obraz MatkyBoží„Salus populi Romani“.
Tam zpěvácký kůr pěje hymnus „A v eMaris Stella“.

Pontifikální obřad ukončen ve tři
čtvrti na dvanáct. Sv. Otec odchází
za nadšeného voláni věřících. Ve 12.15
hod. objevil se v zevní loggii, kde opět
uvítán bouřlivým provoláváním. Tam
nejvyšší Pastýř pozdvihnuv pravici,
žehná lidu velkým a slavnostním zna
mením kříže, vyslovuje zvolna formuli
apoštolského požehnání Urbi et
o 1-b i.“

Růže duchovní.
Spanilá Růže, Maria Panno,
vůni Tvou dýchám večer 1 ráno,
vůně Tvá blaží nebesa
a tvor Ti každý zaplesá:
Zdrávas, zdrávas, Zdrávas Maria!

Ostrý trn hříchu netknul se Tebe,
krásnější nikdy nezřelo nebe,
kdo jednou dlel v Tvé blízkosti,
zas touží —- pěje s vroucností:
zdrávas, zdrávas, Zdrávas Maria!

EKI

Duchovní Růže čarovné krásy,
() slyš své dítě ——k Tobě se hlásí,
v neštěstí, smutku hodině,
na srdce své Tě přivine:
zdrávas, zdrávas, Zdrávas Maria!

Slyš naše prosby, vznešená Růže,
šťasten, kdo k Tobě hlásit se může,
blaž svojí vůni slávský lid,
at zapěje Ti láskou zpit:
zdrávas, zdrávas, Zdrávas Maria!

šléřš'.
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H. W. Matka Bolestná.
(Z „Obrázků“1)P. Jana. Rozhvorowskeho T. J.)

Když na Zelený čtvrtek odpoledne
opouštěl Spasitel se svými učedníky
tichou Bethanii, nejsvětější Panna vy
dala se za Ním do města v průvodu
zbožných galilejských žen. S nimi
slavila i večeři velkonoční v domě
známé rodiny, u níž měla vždy na
svátky zajištěné skromné obydlí.

Po smutné večeři odebrala se na
modlitbu, aby aspoň duchem trvala
u svého Syna. Nedostalo se jí as1zvlast
ních zjevení, co, kde a kdy stihne
Spasitele, ale předtucha mateřská ji
neklamala, že již této noci začíná se
plniti vše to strašlivé, o čem tolikráte
jí mluvil Ježíš. Srdce její svíralo se
nejistotou a obavou & tichou noční
modlitbu svlažovaly přehojné slzy.
Jak v zahradě Syn, i Matka v osamělé
světničce zápasila sama se sebou,
hctovíc se k oběti: „Aj, ] a slu ž e bnice Páně! Buď vůle Tvá!
Buď vůle Tvál“

Ale k ní nepřistoupil anděl těšitel.
Minula půlnoc; ucho matčino úzkost

livě naslouchalo, zda odkudsi z města
nedoletí k ní ozvěna rozruchů, když
náhle pod okny ozvaly se spěšné
kroky. Byl to první posel nedobré
zvěsti. Jan věděl, kde hledat Marii,
k níž již dávno přilnul podobnou
láskou, kterou miloval Syna. Vešel
bled a polekán. „Ježíš jest zajat,“
řekl tiše s nevýslovným vzrušením.
„Přepadli Ho zrádně na hoře Olivetské
a nyní svázaného vedou do domu
Annášova.“

Nejsvětější Panna nevypukla v hla
sitý pláč, jak kdysi Jakub nad rou
chem ztraceného syna, nezačala ho
řekovat, jak David nad záhubou Abso
lona; ale Srdce její sevřelo se tak
bolestně, jak kdyby je byl pronikl
meč. Ano, byl to meč! Strašlivý meč
Simeonův začínal své krvavé dílo.
Nosila jej v Srdci více než třicet let,

1) Vyjdou souhrnně.

ale dosud byl mírný, zastřen mlhou
vzdálenosti i potěchou chvil přítom
ných, a k tomu přese všecko i nadějí.
Ale nyní zablýskl se neúprosný, krutý
a ranil!

O Panno přesvatá! Ten meč zabodne
se ještě hlouběji v tvou duši, pronikne
ji veskrzjak dvojbřitké ostří
až krozděleníduše aducha,
kloubů a morku, až k roze
znání myšlenek a úmyslů
s r (1 c e.

Jan odkvapil. Maria poklekla opět
k modlitbě, opakujíc: „Ne jako já
chci, ale jak Ty! Staň se vůle Tvál“
Leč bylo vůlí Boží, by této noci ji
jako Syna stihla rána za ranou, bol za
bolem.

Minulá hodina; přivlekl se plačící
Petr a klesnuv jí k nohám, vyznal se
slzami: „Pána odsoudili na smrt —-a
já ho zapřel, já přísahal, že Ho ne
znám!“

Maria jak matka potěšila apoštola
a pc,-tom plačíc spolu s ním, naslou
chala mu, jak krutě zacházeno s jejím
nejmilejším Ježíšem. A opět vešel Jan:
„Již jest v žaláři u Kaifáše! Hned na
úsvitě bude se konati zasedání nej
vyšší rady!“

Docházely nové a nové zvěsti, pravá
poselství Jobova: Znovu odsouzen
k smrti, poslán k vladaři, vysmíván
u Heroda, nazpět veden k Pilátovi a
nyní kněží žádají, aby byl ukřižován.

Při posledních slovech nedalo se
zadržeti srdce Matčino; cítila, že musí
za Synem, že musí s Ním trpět a
umírat. Již přišla k ní Maria, žena
Kleofášova a matka Jakuba Mladšího,
i Maria Magdalena; s nimi a s věrným
Janem vydala se k praetoriu.

Již z daleka ozýval se hluk velkých
zástupů; chvílemi vše umlklo, nato
kdosi mluvil a potom opět rOZpoutala
se celá bouře lomozu a křiku . . .
Vladař stál právě na pavlánu a vy
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jednával se Židy, čině stálé ústupkyna
úkor Ježíše. Když Maria stanula pod
pavlánem, končilo první přelíčení: Je
žíš odsouzen k bičování.

Věděla, co to znamená.
Ježíš bude bičován! Bude bit jak

otrok, jak sprostý a bezectný zlosyn!
Přiváží Ho ke sloupu a biči krvavě Ho
zraní! Budou se jak vlci pásti nad
neposkvrněným Beránkem!

A s nepochopitelnou silou uchvátil
její duši tento jediný obraz, kol něhož
kroužily všecky její myšlenky a city:
Ježiš pod biči katů!

A její ztrnulý zrak viděl, jak veden
setníkem sestupuje po schodech, jak
se rozestupují před ním zástupy a jak
mizí v bráně, vedoucí do nádvoří!
Nevěděla, co se s ní děje, neviděla,
neslyšela. Jan odvedl ji stranou do
kolumnády, vinoucí se podél paláce.
Tam přitulila hlavu ke sloupu a stála
bez pohnutí. Nedolétal k ní svist bičů,
ani výkřiky katů, ale před její duší
vystupovaly obrazy tak živé a ne
lidské, že bolem a hrůzou umírala.
Hle, již Ho obnažili!_Již stojí přivázán
a natažen! Již dopadají první rány!
Již bílé tělo zaplaveno krví!

I Srdce Matčino krvácí, i ji bičují
kati.

Minulá hodina. Nejsvětější Panna
stojí zkameněla, se zrakem suchým,
ale plným bezejmenné hořkosti. Pro
budila ji opět teprv pekelná vřava.
To Pilát po druhé vedl Spasitele na
terasu.

Tam spěly i její oči. . . Ach, to její
Ježíš! Ten ubožák zbičovaný, oděný
bídným cárem a trním věnčený — to
její nejdražší Syn, krásnější nad slunce,
Ten, jejž nade vše milovala!

Leč ne pouze bolest plnila jí duši!
Při pohledu na Syna v posměšném
purpuru a trní zmocnil se jí svatý
údiv. Nechápala dosud ani Ona, Matka
Boží, té šířky a délky, hloubky a
výšky Kristovy lásky, jež převyšuje
všecko poznání. I rozvinul se před ní
obraz nedostižný, jak bezedná a bez

hraničná propast: viděla, jak Bůh
z lásky k lidské duši sestupuje na

,hanby a
muky!

Bylo to pro ni zjevení nové: ne
zmírnilo sice bolesti, ale dodalo síly
k utrpení. Od této chvíle stanula
u Syna ne jako matka u trpícího dítěte,
ale jako velká Matka Boží Bolestná,
opojená mořem hořkosti a přece plná
dobroty a lásky, zraněná sedmerým
mečem a přece tichá, klesající pod
křížem a přece nezlomná.

Pokojně vyslechla ty hlasy, vyjící
jak šelmy:„Ukřižuj !...“ i roz
sudek Pilátův, že má se vyhověti
žádosti lidu.

Když posléze vyšel Jezíš, nesa sobě
kříž, i Ona šla za Ním; mezi hořekují
cími ženami Ona jediná kráčela beze
stesku. Leč pouze Bůh ví, co se dělo
v jejím Srdci, když na ohebu cesty
octla se v blízkosti Syna a zraky jejich
se setkaly.

Je—lioko matčino výmluvnější nad
každé jiné, co řekla v této chvíli taká
Matka takovému Synu? Nemluvila,
co trpí, ani jak miluje. Celá její duše
spěla k Ježíši, jak ráda by se protlačila
k Němu a hojivý balsám vylila na
Jeho rány, jak ráda by zmírnila jejich
bol a ochránila Ho před opovržením
a záštím! Ale oči Kristovy vážněmluvily:„Nechej nyní, nebot
tak sluší nám vyplniti vše
likouspravedlnost.“ Ikráče
la mlčky za Ním.

Kdyz průvod vystoupil na Kalvarii,
tísnící se lid Odstrčil Marii a zbožné
ženy, i musily stanouti opodál pod
vrcholem hory. S počátku viděla ještě
Syna, an stál mezi žoldnéři a katy;
potom již Ho nezahlédla. Ale brzy
nato dolétaly k jejímu uchu zlověstné
rány, které strašlivou ozvěnou od
rážely se v její duši. Kladivo s lomo
zem dopadalo a Srdce Matčino od
povídalo chvěním bolestnějším než
umírání. A opět chvíle těžkého čekání.
Potom znovu začínal na hoře ruch,
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ozývaly se výkřiky lidí, zvedajících
břímě. Ještě okamžik & nad hustým
mořem lidských hlav zvedal se kříž,
vždy výše a vždy kolměji, až konečně
stanul.

Ač uprostřed davů strhla se té
chvíle pekelná bouře rouhavých vřes
ků, Maria jich neslyšela; neviděla též,
jak po obou stranách kříže Ježíšova
stanuly kříže obou lotrů. Utkvěla
okem pouze na prvním a stála bez
pohnutí. Žádný stesk nevydral se z její
hrudi a z očí nevyřinuly se slzy. Jak
obraz zkamenělé bolesti, nevědouc
o sobě ani o světě, stála tu beze slova,
visíc zrakem na visícím Synu.

Leč nehybnost ta byla pouze zevní;
v hloubi duše děly se veliké věci.
Královna mučedníků, ze všech první
a ze všech nejhorlivější, učila se ve
vznešené škole kříže. Cíni více strašný
bol rozdíral její srdce, tím hlouběji a
jasněji chápala ona tajemná, bezezvuč
náslova,jichž nepříslušíčlo
věkumluvit: o neskončenémmi
losrdenství Božím, o ceně nesmrtelné
duše, o odvěčných plánech Božích.
V jejich světle a v nesmírnosti svého
utrpení vznesla se duchem -do ne
dostižných výšin. Vznesla se nejen
pro sebe, vzrůstajíc ve svatosti téměř
bezhraničné, ale i pro nás. Neboť,jako
Srdce Synovo rozpjatým svým náručím
objímalo celý svět, tak šířilo se i její
mateřské Srdce, by každé z lidských
dítek nalezlo v něm svůj útulek. A jako
v Srdci Synově hořkost muk změnila
se v líbezný med milosrdenství, tak
i v jejím Srdci nahromadily se ne
přeberné poklady dobroty, které hoji
vými proudy měly se od té doby usta
vičně rozlévati po všech bědách lid
ských.

Nevýslovná ta kontemplace trvala
až do zatmění slunce. Když temno
zahalilo Kalvarii a polekaný lid opou
štěl horu, nejsv. Panna s Janem,
s Marií, Kleofášovou & s Magdalenou
přiblížili se až pod samý kříž. Ne
táhla ji tam pouze láska. Spasitel

pohlížel na ni a zrakem volal ji k sobě.
Nebot Ježíš věda, že přišla
hodina Jeho, aby 3 tohoto
světa odešel, milovav svo
je, kteří byli ve světě, milo
val je až do konce.

1 chtěl učiniti svou poslední vůli;
nezbývalo však Mu již nic než Jeho
nejmilejší M a t k a a té chtěl se odříci
z lásky k nám. Věděl, že tím raní její
Srdce, nebot jaká výměna! Ale věděl
též, jak potřebujeme Matky i koho
nám zůstaví. Pohleděv na nejsv. Pan
nu, přerušil slavnostní ticho své oběti.
„Zeno, hle, syn tvůj l“ řekl
s dojemnou vážností, ukazuje zrakem
na Jana. Potom pravil k učedníkovi:
„Hle, Matka tvá !“

Z_očí Marie Panny vyřinuly se první
slzy pod křížem, ale neodpověděla.
Ach, přesvatá Panno, až se budeš při
mlouvat u Syna za nás ubohé hříšníky,
připomeň Mu, že z Jeho vůle jsme
Tvými dětmi! Jen to jediné nám dej,
jen toho jediného nám neodpírej: pro
ty bolesti, za nichž jsi nás zrodila,
necht raději zachvátí nás smrt, než
bychom se měli kdy od Tebe od
loučit!

Spasitel však měl vykonati ještě
jedno dílo milosrdenství.

Sotva domluvil, ozval se chraptivý
hlas, plný muky, zášti a zoufalosti.
Lotr, visící po levici, volal s pekelným
výsměchem: „J s i-li K r is t u s, p o
mo z so b ě i n ám !“ Odpověď při
šla, ale ne z úst Páně. S pravého kříže
zazněla slova plná svatého rozhořčení:
A„ni ty se Boha nebojíš,
ježto vté-mžeodsouzeníjsi?
Myzajistétrpím'e spraved
livě, neboť dostáváme, co
se náleží za skutky naše.Ale Tento nic zlého neuči
nil !“ Po těch slovech dobrý lotr
obrátil ke Spasiteli svou zmučenou
hlavu: „P a n e,“ řekl hlasem, chvějí
cím se pokorou a bolem, „r o z p o
meň se na mne, až přijdeš
do království svého !“A Je
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žíš odpověděl: „A m e n, p r a v i mtobě: dnes budeš se mnou
v r aj i !“

Maria pohlédla vděčně na Syna;
byl to první plod jejího mateřství nad
lidstvem. Zatím rychle blížil se konec.
Tělo Páně sklánělo se vždy více vpřed,
jak by hřeby nemohly již ho udržet;
vpadlými líeemi zaostřily se ještě více
rysy tváře, oči zas'třely se mlhou,
posavadní bledost přecházela v zsina—
lost a potůčky krve stékající po těle
začínaly křehnout.

Zbývalo však ještě poslední ne
splněné proroetví. Spasitel již okusil

žluči; ab se však naplnilo Písmo,
zvolal: „ íz ním !“ Odběhl jeden ze
žoldnéřů a smočiv houbu v nádobě
plné octa, nasadil ji na yzop a podal
k ústům Ježišovým. Bylo to Jeho
poslední občerstvení. Přijav ocet, po
zvedl Ježíš hlavu a zvolal hlasem veli
kým:„Dokonáno jest ! Otče,
v ruce Tvé poroučímducha
s v é h o !“

A jako první Jeho pohled v stáji
betlémské, tak i poslední 5 hůry kříže
setkal se se zrakem Matčiným Oči
Mariiny však se zatměly úzkosti smrtel
nou; bylat již té chvíle sama na zemi.

* “ Drobné zprávy ze života katolického. *__
„Sv. Terezie Ježíškova přivedla mě a kde možno bylo zcela pohodlně obBohu.

„V listopadu r. 1930 bylo tom'u
dvanáct let, kdy nejen přestal jsem
chodit ke, sv. svátostem, ale i začal
nenávidět kněžstvo. Do kostela jsem
vůbec nevkročil. Odřekl jsem se své
celé katolické minulosti. Peníze, zá
bavy, svět a bezbožnost- zaujaly v
mém srdci místo Boží.
byl jsem zednářem.

Následkem zhýralého života one
mocněl jsem. 1 uchýlil jsem se do
jisté kliniky, jejíž část měly na. sta
rosti jisté sestry. Pro ně zřízena pěkná
domácí kaple. S počátku jSem o tom
nevěděl.

Když mi bylo lépe, vybídl mne
ošetřovatel, abych se šel do kaple po
dívat, že zpívají tam velmi pěkně.
Posleehl jsem. Hudba se mi líbila;
Potom častěji jsem tam přicházel. Po
mši rád jsem rozmlouval s domácím
kapladem, knězem vlídným a sva
tým. Cítil jsem jakousi potřebu mlu
vit o náboženských věcech, ač se mě
náhledy nijak nezměnily.

Jistého rána vyšel jsem opět ze
sakristie a ubíral se jak obyčejně ma
lou lóží, jež se otvírala do kněžiště,

Od sedmi let

covati mši svaté. Tentokráte klečela
tam mladá krásná dívka s černým
závojem na hlavě; zářící její oči hle
děly k nebi s výrazem vroucí mod
litby. Když jsem šel mimo ni, po
hlédla na mne; naše zraky se zkřížily;
pohled ten mne dojal způsobem zvlášt
ním a nevysvětlitelným.

Nazítří při obvyklé rozmluvě s kně
zem tázal jsem se, kdo jest ona mladá
dívka?'“

Kněz pohlédl na mne udiven. „Mla
dá dívka? Tam chodí pouze šedesáti
letá žena, která na hlavě má klobouk
& ne závoj. Jsem jist, že včera tam
byla sama.“
' „Ale já též jsem jist a vím, co
jsem viděl. Dovedu snad přece ještě
rozeznati mladou dívku od šedesáti
leté stařeny“ Tak jsme se rozešli.

Téhož dne odpoledne šel jsem po
prve navštíviti svého souseda. Jaké
bylo mé překvapení, když spatřil jsem
nad jeho lůžkem obraz oné ideálně
krásné mladé dívky, kterou jsem byl
v kapli zahlédl; držela v ruce krucifix,
pokrytý růžemi.

Užasnuv zvolal jsem: „Ach, to jest
ona mladá dívkal“
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Té chvíle jsem porozuměl.
Bylo to po prvé, kdy spatřil jsem

podobiznu sv. Terezie Ježíškovy. Od
té chvíle začal jsem se modlit. Pan
kaplan půjčil mi evangelium které
již po sedmnáct let neměl jsem v ruce.
Když pak uzdraven opouštěl jsem
kliniku, má první cesta vedla ke kaih
kupci, kde koupil jsem si „Dějiny
duše“. Při četbě plakal jsem radostí.
Konečně jistý P. Marista sňal se mne
klatbu a počátkem r. 1931. vrátil
jsem se blažen do lůna Církve katolické.

Tenkráte stíhalo mne velké soužení
rodinné i hmotné. Byl jsem téměř
ožebračen a žena mne opustila; ale
cítil jsem dobře, že zkoušky ty jsou
pro mne potřebnOu očistou;, kromě
toho má malá světice pomáhala mi
vše snášet. I porozuměl jsem, proč
tenkráte hleděla k nebi. Chtěla mi
ukázat; že k ničemuna zemi nemám
přilnouti a mysliti jedině na věci
Boží; v tom že je ode dneška mé právé
a jediné štěstí.

„já bych dojista klesl,

menšího sklonu ke světu a k peně—
zům, zasvětil jsem se zcela dějům
Božím; byl bych chtěl učiniti více,
ale Pán Bůh nechtěl.

V prvních měsících po svém obrácení
nejednou podlehl jsem špatným ná
vykům. Zpovědníci radili mi: „Buďte
silný, bojujte, odolávejte pokušenil“
Ale nechtělo se mi dařit.

Teprv ode dne, kdy začal jsem roz
jímati „Dějiny duše“, pochopil jsem,
v čem záleží cesta duchovního dětství,
a Pán mi dal milost odolati pokušení.
Již nehledal jsem ktomu síly sám
v sobě; pokorným vědomím vlastní
slabosti a nicoty a důvěrou v bož
skou všemohoucnost zvítězil jsem;
neboť proti pokušiteli nestanula pouze
má ubohá přirozenost ke zlému se
klonící, ale síla samého Bána Boha.

Pokušení ještě nejednou doráží, &
kdybych spo

léhal pouze na sebe. Ale hle, již po
šestnácte'měsíců žiji tak, jak mám

žiti, poněvadž Bůh jest „ršojípřilbicíZ .Jsa úplně svoboden a necítě ani nej- a, mým štítem.“ Kříže.

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

na zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával &nyní V nejsv. Svátosti
oltářní po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonáni světa, obětují Tobě
“celýdnešní den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv.
Srdce blahoslavené a neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky,
všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za
den, Lev XIII. S. Congr. Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kur. brn. 1886 č. 11.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a
řádové ústavy,vychovávajicí jinochya divky,ana všechnyúmysly,
jež doporučeny jsou na tento měsíc a tento den členům Apoštolátu modlitby.

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

Sladké Srdce Marie, budiž mou Spásoul
Pius IX. 1852.)

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

Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrile a Metode, orodujte za nás a z a v š e c k y
národy slovanské, aby v jednotu víry katolické byli
shromážděni a byl jeden ovčinec &jeden pastýř!

Hesloapoštolské:Zbožná výchova mládeže.
myslvzáří1934:Posvěcení kleru v duchovní správě.

(Pokaždé odpustky 300 dní.

Tiskem &svým nákl. vydává. Občanská.tiskárna v Brně. — Za. redakci odpovídá Theodor Pavlík.



Priloha „Školy božskéhoSrdce Páně“ číslo8.1934.

Úmysly apoštolátu modlitby.
V srpnu modleme se za ústavy pro výchov iinochů a dívek.

(Ustanoven a žehnán Jeho Svatostí, papežem.)
. St. Sv. Petra v ok0\ech(/i30). ——V'ysvobozeníz okovů hříchu. Svoboda Církve

v Mexiku a \ Rusku. Zajatci \ Rusku. Armáda sv. kříže. Zemřeli členové.
. Č.. Sv. Alfonse Lig., bisk. a uč. Círk\e (17/18). — Kongregace Redemptoristů.

Lid0\é misie a exercicie. Získání odpustků. Odvrácení lhostejnosti.
.P. Nalezení ostatku S\ 'těpán,a prwmuě. (415) ——1. pátek v měsíci. Po

božnost k nejm. Sidci P. S\. Otec Pius XI. Zmaření zlých úmyslů. Duch řeholní.
S. S\. Dominika, zakl. ř. (1.231). ——Řád sv. Dominika. Kazatelé. Boží požehná
ní katechetům. Poznání pra\ého povolání. Touha po spáse duší.

. Ne d ěle XI. po sv. D. ——P. \laiie Sněžné. (366) ——Pevná důvěra k Matce
Boží. Družiny mariánské. 8\ az katol. žen a dívek. Bratr. živ. růžence. 1“rodiče.

. P. Proměnění Páně. — llorlivá návštěva nejsv. Eucharistie. Pokrok v poznání
víry. Svěcení. nedělí a svátků. Odlouěení od světa. Poznání sebe sama.

. U. Sv. Kajetána, zakl. ř. (151_7).—- Pobožncst k Duchu sv. Nemocní. Milost
horli\osti pro vlažné. Vděčnost k Pánu Bohu za žně. Smíření národů.

Sv. Cyriaka a spolumuč. (303). — Dar živé \íry. Naši \clepastýíi. Ochrana
Isnládeže. Duše \ očistci. Kat—oličtístudující. Zbožnost v rodinách. Zemř. kněží.

. C. Sv. Jana M Vianney (1859) —P07naní sebe Duchovní spra\ cmé. Za kněžský
dorost. Domácí klerus v misiich. llorliví zpovedníci. Dai kajícnosti.

.P. S\ Vavrince, muě. (258) ——Zbožné obcmání msi sv. Farnost. Statečnost
\e víre pro \zdělané. Šiřitelé Školy B. S. P. Obrácení hříšníků. Chudina.

.S. Sv. Filomeny, p. a m. (300). — Odvrácení vseho zlého. Dar ustavičně
modlitby. Rozjímzné řády. Šťastná \olba stavu. Katolické \dovy.

. Neděle XII. pos \. D. Sv. Kláry, zakl. ř. (12-57). ——Řád Klarisek. Ženské
kongregace a misionárky.Och1ana mládeže.Vytrvání v dobrém.

. P. Bl. Gertrudy, abat. ř. prem. (1397) — Řád premonstrátský. Pouti na Sv.
Kopeček. Rádové noviciát\ Kongregace Těšitelek. Ošetřmani nemocných.

S\. Eusebia, kn. m. (3. stol.). ——Novokněží. Misionáři na nejobtížnějších
mistech. Spolupramvníci „Školy.* Sjednocení Církve východní s Církvi římskou.

. St. Nanebevzetí P. Marie. _ Touha po nebi. Vzývání Panny Marie 0 přímluvu.
Snaha po dokonalosti a svatosti v klášteřích. Umírající hříšníci.

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 skcnáni světa, obětují Tobě celý dnešní den, ani
sebe menší částky jeho neV\jimaje(íc) za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené a
neposkvrněné Panny Marie, všelike úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den, Lev XIII, S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. 11.) — Obzvláště Ti je obětují
za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a ř á d o v ě ú s t a v ý, v ý c ho v a
v aj i cí j in 0 0 h y a d ív k y, a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na
tento měsíc a tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce naseho svatého Otce! Srdce
Ježíše a Marie! Zachraň Církev, \last naši a národ náš československý! O sladké
Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(aa) víc a \íce. Amen. (Pokaždé odpustky
300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.) ——Sladké Srdce Marie, budiž mou Spásou! (Pokaždé odpustky __
300 dní. Pius IX. 1852) —- Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů bož; Srdce, oroduj
za nás! (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)

Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás a z a v š e c h 11y
národy slovanské, aby v jednotu víry byli shromáždění
a byl jeden ovčinec a jeden pastýř.

Hesloapoštolské:Zbožná výchova mládeže.
Úmysl v září 1934: Posvěcení kleru v duchovní správě.
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16. Č. Sv. Rocha, poust. (1327). — Odvrácení nakažlivých nemocí. Rodiče a vy
chovatelé. Pokoj v rodinách. Smíření rozvedených manželů. Zemřelí bratři.

17. P. Sv. Liberáta a spolumučedníků._ (483). — Nemocní a churaví kněží. Pro
vedení katolické akce. Katolíci v Německu. Za pravou pobožnost. Dítky.

18. S. Sv. Agapíta, muč. — Boj proti nemravnosti. Návrat odpadlíků do Církve
svaté. Zlepšení veřejných poměrů. Obnova řeholního ducha. Křesťan. dělnictvo.

19. N e d ěle XIII. p o s v. D. Sv. Ludvika, bisk. (12.96).——Velepastýřinaši. Šíření
Apoštolátu modlitby mezi muži. Sociální otázka v misijních zemích. Zemř. kněží.

20. P.' Sv. Bernarda, řeh. a uč. Círk. (1153). ——Podpora katolických misií. Zemřelí
kněží. Pozorné slyšení slova Božího. Křest. duch ve Spolcích. Pracující mládež.

21. U. Sv. Bernarda Ptolom. — Sv. Otec Pius XI. Vdovy a sirotci. Smíření ná
rodů. Odvrácení války. Sjednocení Církve východní s římskou. Zemř. rodiče.

22. St. Sv. Timothea, bisk. m. — Kandidáti bohosloví. Obrácení protestantů. Za
Boží požehnání. Podpora katolických misií. Církev katolická na Rusi. Mládež.

23. C. Sv. Filipa Benit., řeh. (1285). _ Láska ke svatému kříži. Časté a hodné sv.
přijímání. Lékaři a lékařky v misiích. Těžce nemocní a umírající. Opuštěná mládež.

24. P. Sv. Bartoloměje, ap. P. (71). ——Apoštolát modlitby. Zemř. opat. Záležitosti
sv. Otce. Obrácení navyklýeh hříšníků. Obrácení Angličanů na víru katolickou.

25. S. Sv. Ludvíka., krále .(1270). ——Apoštolát sv. C. a M. Světské úřady. Dar
kajícnosti. Šíření katolických kniha novin. Boží požehnání rodinám. :? bratří.

26. Ne děle XIV. po sv. D. Sv. Genesia, muč. (268). -— Přemáhání pokušení.
Díky za všechna dobrodiní. Dar zdraví. Aby mládež vážila si čistoty panenské.

27. P. Sv. Josefa Kalas., zakl. ř. (1649). — Křest. vychování mládeže. Katolické
' školy. Spolek katol. učitelů., Naše poutní místa. Papežská kolej na Velehradě.
28. U. Sv. Augustina, bisk. a uč. Círk. (430). ——Jednota duchov. Dobrodinci no

vého chrámu v Brně. Za velkou lásku k Církvi sv. Obrácení hříšníků a bludařů.
29. St. Stětí sv. Jana. Kř. (31). ——Církevní hodnostáři. Milost dobrých exercicií.

Ucta a vážnost ke kněžím. Poslušnost dítek k rodičům. Dar pokání.
30. Č. Sv. Růženy Lim., p. (1017). — Klášter seste: Těšitelek. Církev v jižní Americe.

Církevní duch v seminářích. Služebné ve velkých městech. Trpělivost.
31. P. Sv. Rajmunda, kardin. (1240) — Živí a zemřelí členové'bratrstva božského

Srdce Páně a Apoštolátu mcdlitby. Dosud nevyslyšené úmysly. Spolek sv. Dětství.

Obětování denního úmyslu.
Pane Ježíši Kristel Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na zemi

nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával &nyní v nejsv. Svátosti oltářní po vší
zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětuji Tobě celý dnešní den, ani
sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené a
neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den, Lev XIII. 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 ř á d o v é ú st a v ý, v ý c h o v á
vaj í ci jino chy a dívky, a na všechny úmysly, jež doporučenyjsou na
tento měsíc a tento den členům Apoštolátu modlitby. Pane Ježíši, zastřiž ochra
nou svého božského Srdce našeho svatého 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 plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou Spásou! (Pokaždé odpustky 300 dní. Pius IX. 1852)
Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů b_ož.Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní

jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)
Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás a z a v š e 0 h n ynárody slovanské, aby v jednotu víry byli shromáždění

-a byl jeden ovčinec a jeden pastýř. '
Hesloapoštolské:Zbo žná výcho va mlád eže.
Úmysl v září 193 4: Posvěcení kléru v duchovní správě..



K UCTĚNÍ SLAVNÉ PAMÁTKY

našeho velikého spisovatele-kritika, 1)u dite l e m or &vs k éh o lidu

VÁCLAVA KOSMÁKA

SNÍŽILI jsme CENY jeho SEBRANÝCH SPISÚ:

Díl I.
Díl II.
Díl III.
Díl IV.
Díl V.
Díl VI.
Díl VII.
Díl VIII.
Díl IX.
Díl X.
Díl XI.
Díl XII.
Díl XIII.
Díl XIV.
Díl XV.

Díl XVI.
Díl XVII. Radostné cestování. Str. 592. - - - - 
Díl XVIII. Básně a řeči. Str. 402 - - - - 
Díl XIX.

Díl XX.
Díl XXI.

F ouna, svobodný pán z Nadutína. Str. 508
Na lehčím chlebě. Str. 565 - - 
Pošetilci. -— Lidský zvěřinec. Str. 576 
Kukátko. Str. 570 - - 
Povídky. (Cestopisné obrázky.)
Kukátko. Str. 402
Chrt. Str. 514 - 
Ztracená. Str. 376
Kukátko. Str. 432
Povídky. Str. 452 - - —

Str“ 668 

Myslivec Anton a jiné povídky. Str. 536
Eugenie. Str. 404 - — 
Ženit se či neženit? Str. 516 - - - 
Potkala ji štěstí. Str. 484 - - 
Boží- mlýny. Z odvěkých bojů myslivců
s pytláky, práva s násilím. Str. 611- 
Kukátko. Str. 514 - - - - - - 

Životopis Václava Kosmáka. Z pera Dra
Pavla Vychodila. Str. 656 - - - - - 
Kukátko. Str. 494 - - - - - - - 
Otrávená růže. Str. 478 - - - . . 

ÚPLNĚ DÍLo _ 21 svazků _— - - - - - - 

brož., v á z á ne ve vkusné plátěné vazbě se zlatými nápisy 0 Kč 9.—
za svazek více, úplné dílo Kč 389.—', v poloplátně více 0 Kč 6.—
jeclnotlivě, v celku za Kč 326.—, v pevné knihovní vazbě bez nápisů
0 Kč 5.— za svazek více, 21 svazků již za Kč 305.—.
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Kč 316.— naKč 200.—

DODÁME NA MĚSÍČNÍ SPLÁTKY PO Kč 20.—, 30._ až Kč so.—_, DLE
FINANČNÍCH MOŽNOSTÍ.

TAK UMOŽNÍME VŠEM VRSTVÁM NAŠEHO LIDU ČETBU DÍLA bezvadně
výchovného, vzácného po stránce literární a cenného v úpravě.

KOSMÁKÚV ODKAZ DO VŠECH KNIHOVEN!



Buditelská a literární činnost Václava Kosmáka našla brzy učenlivého a
horlivého žáka i následovníka v knězi Fr. K. K řcn ovi (František Zgoda).
Naše Haná., kde Fr. K. Křen řadu let na lůzných farách působil, vděčí svému
hanáckému „bardovi“ téměř za národopisnou historii. Povídky a črty Křenovy,
kde humorným způsobem dovedl vykresliti typickou postavu hanáckébo„stréčka“ .
v mnohém podobají se Kosmákovč kukátkům.

ZAŘA'DTE VEDLE SPISÚ VÁCLAVA KOSMÁKA TÉŽ

SPISY FR. K. KŘENA DO SVÉ KNIHOVNY:

Díl 1. Z hanáckých gruntů a mlýnů. Str. 334 místo Kč 12.— pouze Kč 8.—
Díl II. Veselé hanácké příběhy. Str. 320 - místo Kč 11.— pouze Kč 8.—
Díl III. Pod hanáckým nebem. Str. 320 - - místo Kč_11.— pouze Kč 8.—
Díl IV. Příhody hanáckých strýčků. Str. 350 místo Kč 13.— pouze Kč 8.—
Díl V. Strýčkovy rozumy. Str. 348 - - - místo Kč 13.— pouze Kč 8.—
Díl VI. Z hanáckých rodin. Str. 320 - - - místo Kč 11.— pouze Kč 8.—
Díl VII. Z kraje hanáckých palem. Str. 344 místo Kč 13.— pouze Kč 8.—
Díl VIII. Na té naši Hané. Str. 352 - - - místo “Kč 13.— pouze Kč 8.—
Díl IX. Z niv Ječmínkových. Str. 360 - - místo Kč 13.50 pouze Kč 8.—
Díl X. Obrázky k desatera. Str. 372 - - místo Kč 14.— pouze Kč 10.—
Díl XI. Obrázky ze života. Str. 340 - - - místo Kč 12.50 pouze-Kč 8.—
Díl XII. Rozmysli si, Mařenka, rozmyslí. S. 356 místo Kč 13.50 pouze Kč 8.—
Díl XIII. Do světa. Str. 396 - - - - - - místo Kč 15.— pouze Kč 10.—
Díl XIV. Vážně i žertem. Str. 332 - - - - místo Kč 12.——-pouze Kč 8.—
Díl XV. Životopis Fr. K. Křena. Str. 104...místo Kč 6.— pouze Kč 4.—

Ú P L N E D Í L 0 -— 15 svazků — místo Kč183.50pouzeKč120.—
brožováno, v áz án o ve vkusné plátěné vazbě se zlatými nápisy
0 Kč 8.— za svazek více, úplné dílo Kč 240.—, v poloplátně 0 Kč 5.50
více jednotlivě, v souboru za Kč 202.50, v pevné knihovní vazbě bez
nápisů 0 Kč 4.50 za svazek více, 15 svazků Kč-187.50.

SNÍŽILI JSME PODSTATNĚ CENY děl našich dvou lidových spisovatelů,
abychom umožnili největší rozšíření jejich literární tvorby, plné
poesiemoravského venkova, a tím zdůraznili výchovný význam nesmrtel- 
ného odkazu našich obou kněží-buditelů 70.—80. let minulého století.

NA MĚSÍČNÍ SPLÁTKY PO Kč 20._-, 30._ a so.—.

OBECNÍ, SPOLKOVÉ I SOUKROMÉ KNIHOVNY

NAJDOU V TĚCHTO SPISECH VHODNÉHO
DOPLNĚNL

—
Tiskem a svým nákl. vydává Občanská tiskárna v Brně. ; Za redakci odpovídá TheodorPavlík.

Výhoda novinové sazby přiznána výnosem Ředitelství pošt a telegrafů \! Brně, čís. 44.382/Vl.ze dne J.,/6. 1922.Časopis je podáván u pošt. úřa u Brn02
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Škola Božského Srdce Páně,
časopis pro katolíky, zvláště pro zbožné spolky a bratrstva.
Pořádá P. Petr Hlobil v Rajhradě.
Na „Školu Božského Srdce Páně“ předplácí se na rok 12 Kč.
Jednotlivá čísla prodávají se po Kč 1'40.
Administrace a expedice jest v Brně, Biskupská ulice číslo 1.

Obsah :
Svatost kněží, duchovních správců. (Hlavní úmysl.) -— Srdce Ježíšovo, prameni všelikého

potěšení. — Zpívá ptáček . .. (Báseň) — Nechci splynout! (Báseň.) — Číslo v náboženství.
——Duše svatý! (Báseň.) — Klekání. (Báseň.) Naučení nejsv. Srdce Ježíšova. — Zdrávas Maria,
milosti plná . .. (Obrázek) — Všeobecný Svaz Kněžský Přátel nejsvětěišiho Srdce. — Panna
Maria Odmčnitelka. (Obrázek) Zašlému štěstí. (Báseň,) —Drobné zprávy ze života katolického.
V háji. (Báseň.) — Obětování denního úmyslu.

Pozor!
Nášnejstarší přítel lidu, kalendář

» MORAVAN ((
na rok 1935 - ročník 84.

právě vxšel!
\ Bohatý zábavný i poučný obsah! Četné ilustrace!

Cena Kč 7'—.
—

Čtenáři našeho časopisu obdrží v tomto čísle přílohouiako
programovou prémii'náš kalendářza sníženou
cenu Kč 6'—.

_
Kdo by kalendář snad neobdržel, objednej si jej
obratem, nebot“ značný náklad bude ——jako léta
minulá — již v prvých dnech září úplně rozebrán.

K zaplacení prémiové ceny Kč6'-přikládáme k tomuto číslu zvláštní slož. lístek!



ŠKOLA
BOŽSKÉHOSRDCEPŘNĚ.
ROČNÍK LXVIII. BRNO, ZÁŘÍ 1934. _ ČÍSLO 9.
O Srdce Ježíše, ty šípy lásky svojí jen hojně vysílej sem do rodiny svojí, at' sluhů

Tvých se stráví jimi hruď, Ty Srdce Páně, naší láskou bud'!

Svatost kněží, duchovních správců.
Hlavní úmysl.

Mezi různými stavy je stav kněžský
nejvznešenější, třeba by jim nyní
mnozí pohrdali. Kněz po dlouhých
studiích jest mocí svěcení svého vidi
telným zástupcem Boha samého a
strážcem jeho svatyně. Kněz přináší
každodenně nejsv. oběť, posluhuje sv.
svátostmi, má lid poučovati slovem
Božím a vésti, jak by měl Boha milo
vati a jeho přikázání zachovávati.
Kněz má spasiti sebe a jiným ku spa
sení pomáhati, je-li ustanoven pastýřem
duši, a má dítky sobě svěřené zbožně
vychovávati a k Bohu vésti slovem i
příkladem. Čím bedlivěji pečuje o spa
sení své, tím způsobilejšim bude, aby
sobě svěřené duše na cestu spásy uvá
děl a po ní bezpečně kráčel. Proto má
kněz býti svatým, kněžský spraved
livým. Základ veškeré svatosti a spra
vedlnosti je víra, která skrze lásku
působí a „spravedlivý můj živ je
z víry,“ praví sv. apoštol Pavel. (Žid.
10, 38.) Je-li kněz ve víře neúhonný a
dokonalý, jistě ve všech věcech povo
lání svého bude neúhonný a dokonalý.
Ochrany, útěchy a síly, jakéž víra
poskytuje, potřebí má kněz v neblahé
době této, kdy nevěra vede zuřivý boj
proti Bohu a jeho sv. Církvi a lid křes
ťanský je u velikém nebezpečí oloupenu
býti o nejdražší poklad viry. Proto je
třeba, aby kněz byl učený ve vědách

bohoslovných & též světských, aby
mohl všestranně hájiti pravdu sv. víry
proti nevěře a bludům naší doby.
Mimo učenosti žádá se a to ještě více
svatost života a církevní smýšlení.
Slovo Boží, které kněz hlásá, má po
tvrditi svým bezúhonným životem,
životem proniknutým církevním smýš
lením. Než kterak nabývá kněz sva
tosti a dokonalosti 'a čim se ve svatosti
udržuje? Především je to modlitba a
rozjímání každodenní, dobrá příprava
k oběti mše svaté, vzbuzení dobrého
úmYSlu, vše konati ke cti a chvále
Boží, aby ve všem veleben byl Bůh,
střežiti se světa a zlých lidí, zachovati
se neposkvrněným ve hluku světa a
častým přijímáním svátosti pokání.
Knězi třeba jest sebezapírati, k čemuž
má příležitosti dost při konání svého
úřadu a v obcování s lidmi. Knězi
třeba trpělivosti v obcování s lidmi
různého smýšlení. Této trpělivosti na
učí se od Pána samého, který pravil:
„Učte se ode mne, neboť jsem tichý
a pokorný srdcem a naleznete pokoj
duším svým! Knězi třeba, aby měl ve
likou úctu a vroucí pobožnost k nejsv.
Srdci Páně, k nejbl. Marii Panně a před
svatostánkem aby často prodléval a
od Pána Ježíše sílu čerpal ve všelikých
svých starostech. Kněz bojuje proti
žádosti oči, těla a pýše života sebe

161



záporem a pěstěním panictví duše i
t-.ělaA právě toto panictví povznaší ho
nad ostatní lid a získává knězi úctu &
vážnost u lidu. Na své posvěcování
nemá nikdy kněz zapomenoutija má
pamětliv býti příkazu Páně: Svatí
buďte jako já svatý jsem, praví Hospo
din Bůh. Buďte dokonalí, neboť Otec
váš V nebi dokonalý jest. Všichni jsme
ke svatosti povoláni, tím více kněží.

'jsem Vám, abyste

Tak svítiž světlo vaše, aby viděli lidé
dobré skutky vaše & velebili Otce,
jenž je v nebesích. A na jiném místě
praví Pán: ,Příklad zajisté zanechal

i vy'- činili jak
jsem já činil.“ Prosme nejsv. Srdce
Pána Ježíše aby učinil srdce naše po
dle Srdce svého &vzbudil mnoho těch,
kteří by byli kněžími podle Srdce
Páně.

Srdce Ježíšovo, prameni všelikého potěšení,
P. Bud. Rozkošný,T J.

Žádný člověk není na tomto světě
bez bolesti a trápení a každý proto
snaží se jich zbaviti. Někteří lidé
vyhledávají smyslných radostí, aby
na 'trampoty světské zapomněli; jiní
všakvědí, žev pomíjejícíchradován
kách nenajdou "ulety, ba naopak, po
nich bývá jestě hůře, proto obracejí se
k jinému prameni potěšení: k božské
mu SrdCi Páně. A V božském Srdci

najdou útěchy, povzbuzení, posilnění.
Srdce áně je pramenem všelikého

potešeni nebot je nerozlučně spojeno
s_božstVím, s božskou blaženosti, která
je neopustila ani V hodinách nejtem
nějších. Dále jako každé jiné srdce, jež
netlačí vina hříchů, požívalo Srdce
Páně nejčistších radostí z dobrého
svědomí a z dobrých skutků vykona
ných. Radost zářila v jeho tváří v jes—
ličkách, když pohlížel na svou svatou
matku, na svého pěstouna, tři krále;s úsměvem na tváři vítal Simeona &
Annu a plnil jeji duši útěchou.
Odlesk nebeské blaženosti a svaté
dětinné' radosti jevil se v očích &
v tazích obličeje dospívajícího jinocha.
Ač byla svatá rodina chudá, ač Vě
děla, co čeká Pána Ježíše, přece jí
nechybělo radostí, “protože se skládala
ze svatých duší. Ba i myšlenka. na
utrpení, která vrhala Vážné stíny na
duši Ježíšovu, byla pro něho potěše
ním, něčím, co s radostnou touhou, ba

s nadšením očekával. Jakou radost
mu poskytovala příroda! Ještě žádný
mládenec s tak jasným porozuměním,
s tak hlubokým úsud-,kems tak vroucí
láskou nepohlížel na život v přírodě.
Na nazaretských nivách &výšinách
spřádal se onen tajemný a zcela
zvláštní vztah k přírodě, setkaný
z lásky ke Stvořiteli, jenž to Vse učinil,
a z lásky k lidem, pro něž to Vše
stvořeno, a z lásky Syna člověka, jenž
přišel i přírodu vysvoboditi z klatby
hříchu. Uvidíme pOzději, kterak v uči—
tel'ském úřadě využitkoval, co zažil
v mládí v přírodě. Ač měl ve veřejném
životě velmi mnoho, a to velmi zod—
povědné práce, ač byl ustavičně od
fariseů pronásledována leckdy i při—
nucen vy'týkati jim hrozbami jejich
hříchy, přece tvář jeho nepozbývala
výrazu laskavostí a přívětivosti, neboť
vnitřní radost v Bohu jej-nikdy ne—
opustila a .zářila také na venek. Ten,
jenž ho poslal, jest s ním a nenechal
jej samotná (Jan 8, 20); a vždycky
jest jeho pokrmem, & to pokrmem
s radostí požívaným _činitivůli Otcovu
(Jan 4, 34) a lidem nabízeti radosti
pravdy a milosti. Kdekoli našel vní
mavé srdce, s laskaVostí uděloval
pravdu a milost.

Neměl ve tváři nic, coby jej od
puzovalo. Jestliže prostí, upracovaní
mužové zanechávají lovení ryb neb
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vybírání daní a opouštějí své rodiny
a svá obydlí, a to jen proto, že na ně
pohleděl neb slovo promluvil, & jej
následují, jestliže ženy z domu od
cházejí a chodí za ním a posluhují mu,
jestliže sv. Jan Křtitel uslyšev jeho
hlas, radostí zajásá (Jan 3, 29), jestliže
i lid, ač nemá vyjasněné názory a
ustálené snahy, přece časem je pro
něho nadšen, ba i králem ho chce
učiniti, jestliže i dítky se cítí k němu
vábeny &k němu se tulí, z toho všeho
můžeme souditi, že tato přitažlivost
právě tak jako moc uzdravovati, která
z něho vycházela, pocházela z radosti,
z oné radosti, která je vůní lásky.

V jeho učení a působení není ani
zdání o zasmušilosti. Vyplnil proroctví
Isaiášovo (42, 4): Nebude smutný ani
bouřlivý. A při hlásání slova Božího
si počínal jako rozsévač, jenž čerstvě
a vesele kráčí po nivách a široko
mávaje rukou, rozsívá símě. Nejraději
se zdržoval v půvabn-ékrajině u jezera
Genezaretského. Chtěl-li býti o samo
tě, vystupoval na hory, jako by chtěl
dýchati vzduch nebeské vlasti. Jako
ten, jenž jest do přírody zamilován,
rád brával obrazy a podobenství z nej
bližšího okolí, z polí, vrchů a všechna
líčení přírody jsou ovanuta tichou
radostí Neužíval hrozných obrazů,
ohromujících zjevů, pohrom a bc_uřek
jako proroci; raději vzpomínal si na to,
co je malé, tiché, líbezné: na slepici
s kuřátky, na ptáky, lilie, holubice,
hořčičné zrnko, perly mořské, na pole
s rozmanifou půdou, na vzrůst obilí,
napřed stéblo, potom klas a naposledy
zrno (Mar. 4,28), vinnou ratolest,
právě takovými nepatinými, prostými
věcmi vysvětluje nejvyšší, věčné prav
dy, právě jako v Otčenáši vyjadřuje
obyčejnými slovy nejdůležitější prosby
& V Nejsvětější Svátosti Oltářní sebe
sama pod prostou způsobou chleba se
podává.

Tím, že tak uctivě s přírodou za
cházel a ukázal její vztahy k věčným
pravdám a některých věcí používal-,

aby skrze ně milost uděloval, naučil
lidi uctivě se chovati k přírodě, i v nej
nepatrnějších věcích hledati radosti;
tím také probudil křesťanský cit pro
přírodu & obohatil život mnohými
čistými radostmi. U Krista Pána není

tedy zasmušilý smysl pro život, aleveselý, radostný.

Také i spolužití s učedníky bylo
veselé, radostné. Sotva se k němu
přihlásili, šel s nimi na svatbu a při
svatebním veselí učinil první zázrak.
Nebyl tedy nepřítelem veselosti, on
je to, k němuž smíme a máme jíti,
když nám vyšlo víno radosti. On je to,
jenž. místo vody smyslných radostí,
které jen dráždí žaloudek, udělujevíno
vyšších radost-í, jež celého člověka
povznášejí. Také již i panenská Matka
tu vystupuje jako zprostředkovatelka
radosti. Také i Spasitel svůj život
s učedníky přirovnává ke svatbě,
když mu fariseové vyčítali, “že se
jeho učedníci nepostí: Zdaliž mohou
truchliti přátelé ženichovi, pokud jest
s nimi ženich? Přijdou však dnové,
_kdy bude odňat od nich ženich a
tehdy se budou postiti (Mat. 9, 15).

Jak zářilo jeho oko, když se učedníci
vrátili z první své apoštolské cesty a
on zaplesal v Důchu svatém: Velebím
.tebe, Otče, Pane “nebe i země, že jsi
skryl tyto věci před moudrými a
opatrnými a zjevil jsi je maličky;m
ano, Otče, že se tak zalíbilo tobě
(Luk. 10, 21). Jistě že i učedníci po
nejprv cítili vnitřní radost z apoštol
ského působení.

Ještě při rozloučení-před svým umu
čením je těšil: Nermutiž . se srdce
vaše, aniž se strachuj. .A sliboval jim,
že se jejich zármutek promění v ra
dost a dává jim naučení, aby jejich
radost byla dokonalá (Jan. 15,11).
Čtyřicet dní po velkonocích bylo oprav- .
du měsícem plným radosti, duchovním
jarem a tato velkonoční radost byla
utvrzena sesláním Ducha _sv.
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Radost z vykoupení a radost z Vy
kupitele, jenž vykrvácel ve vítězném
boji proti nepřátelům radosti, jenž
však z mrtvých vstal a slavně na nebe
vstoupil a v nebi vládne, radost Ducha
sv. a naděje na dokonalou radost na
věčnosti a na odměnu v nebi (Mat.
25, 21, Mar. 5, 12, 1. Petr 1, 6—8).
To bylo vzácným dědictvím a údělem
všech, kteří ve víře a lásce jsou spojení
se Spasitelem. Království Boží je pokoj
a radost v Duchu sv., to dokazuje sv.
Pavel z vlastní zkušenosti (Řím. 14,
17) a uvádí z ovoce Ducha sv. hned
na druhém místě radost Gal. 5, 22);
hlásá jako zásadu (Fil. 4, 4); křesťan
ského života: Radujte se v Pánu
vždycky, opět pravím vám: radujte se!
A mají jásati, majice v srdci pokoj
(Kol. 3, 15). Když se zakládaly křes
ťanské obce a věřící se scházívali,
lámaj'íce „po domech chléb, přijímali

okrm s veselosti a prostotou srdce
(Skut. 2, 46).

Každé pronásledování, bída, utrpení
v pozdějších dobách jest jen jako by
zármutkem při stálé, opravdové du
ševní radosti; jako smutní, ale vždy
se radujíce (2. Kor. 6, 10). I v dobách
nejkrutšího pronásledování jest možno
o této nezničitelné radosti při mučení,
pálení, v žalářích slyšeti.

Srdce Ježíšovo bylo tedy pramenem
všelikého potěšení, jak se dočítáme
v Pismě svatém. A což teprve, když
čteme životy svatých, t. j. takových
osob, které nehledaly radosti ve světě,
jimž se všeliká útěcha pozemská zoškli
vila, které s největší horlivostí ná
sledovaly Krista Pána a jej nade vše
cko milovaly! Takové duše našly své
potěšení u Srdce Páně.

Okolo hlavy a obličeje svatých a
světic Božích bývá namalována svato
zář, znamení to nebeské slávy. Tato
svatozář však také připomíná radost &
potěšení, které se jevilo ve tváři jejich.
Je to velké nedorozumění, domnívají-li
se- světští lidé, že svatí mají býti
vážnými, zamračenými, zasmušilými;

naopak, hlavním rysem jejich jest
veselost. Jestliže čteme o roztrpčených,
zamračených svatých, pak jsou to
buď jen přechodné stavy, po nichž
nastává v duši veselost, nebo to
nejsou opravdoví svatí; proti zármut
ku, roztrpčenosti se svatí ostře vyslo
vovali. Sv. František vidí ve smutku
babylonské zlo a sv. Kateřina Sienská
pokládá zasmušilost za vnuknutí zlého
ducha. Když se ďáblu nepodaří svésti
duši, kterou dráždil ke smyslnosti,
pokouší ji ke smutku, úzkostlivosti,
svědomí, aby ztratila důvěru v Boha,
nemodlila se, slábla na cestě k doko
nalosti, až by ji přece od Boha odvrá
til. Sv. Terezie praví: Ničeho se již
nebojím, jako když vidím, že naše
sestry ztrácejí duchovní radost.

Není ovšem každý svatý stejně
veselý. Vlohy, povaha, výchova mají
velký vliv na duševní stav. Ale vese
lost je hlavním'znakěm svatosti. Vždyť
svatí jsou s Kristem Pánem co nej
úžeji- spojení a má se v nich jako
v Kristu Pánu jeviti laskavost a pří
větivost Boží (Tit. 2, 3). Vždyť maji
dle příkladu božského Spasitele v kaž
dé tělesné nebo duševní bídě pomáhati,
zarmoucené těšiti, okolo sebe šířiti
štěstí, radost. Světci jsou lidé, kteří
snadno vzpomínají na Boha, na Krista
Pána, jeho život, ctnosti a zvláště na
jeho lásku, plní vůli Boží, následují
Srdce Krista Pána, a tu není možno,
aby se do jejich srdcí nevlévala útěcha,
radost, která se také jeví v obličeji.
Tento duševní pokoj, laskavost, pří
větivost, veselost stává se u nich
trvalým duševním stavem, jenž z očí
ustavičně září jako jasná, modrá oblo
ha nad celým životem, zjasňuje tvář,
mění hlas a okolo sebe rozšiřuje štěstí
a radost. Svatost a veselost tedy spolu
souvisí. Dle slov sv. Augustina je
duše blažená, když spočívá v pravdě,
když se do citu noří bez nejmenšího
hluku tajemné, libě znějící mlčení
pravdy. Dle slov sv. Tomáše je zna
mením všech, kteří dospěli k dokonalé
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lásce Bcží, neochvějná veselest, pře
kvapujicí, trvalá, nenucená, dětinná
lado-,st že se až lidé světští, kteří mají
plno předsudků, nad tím horší. Kdo je
spatří, hned pozná dle jejich zevnějšku,
že nezávisí jejich chování od světa,
ale že prýští z hloubi duše, v jejíchžto
hlubinách nevzniká bouře od té doby,
co jejich život spočívá na základě
nepřístupném všem živlům pomíjejí
cím, totiž na Bohu, na božském Srdci.
Boha se nemusí báti, sami se sebou
jsou dobře spořádání, proč by nebyli
veselí?

První, která největší potěšení čer
pala ze Srdce Páně, byla bl. jeho
Rodička, Panna Maria, která žila se
Synem Božím třicet let a za tu dobu
tolik útěchy načerpala, že se stala
všem křesťanům Pc-těšením zarmouce
ných. Příčinou naší radosti. Její duše

se vlní nejčistší radostí při chvalo
zpěvu Magnificat.

Kdybychom chtěli vyjmenovati vše
cky svaté, kteří čerpali potěšení od
Krista Pána, nepřišli bychom ke konci.
Jen si vzpomeňme na př. na sv.
Františka Serafínského, jenž jest i od
protestantů pokládán za nejšťastnější
hc—ze všech lidí vůbec. A proč? Proto že
se snažil, aby Kristu Pánu byl co nej
podobnější.

Nezbývá nám nic jiného, než aby
chom se dle něho řídili: učení Kristovo
co nejlépe zachovávali, jej, jeho svaté
Srdce co nejvíce následovali, co nej
častěji si vzpomínali na lásku jeho
Srdce. Jak často jen pouhý pohled na
obraz Srdce Páně a vzpomínka na jeho
lásku nás potěší a tak i nám bude
Srdce Páně pramenem všeho potěšeni.

A. M. Kadlčáko vá:

Zpívá ptáček . . .
Zpívá ptáček v našem sadě
milou písničku,
drobné děti opatruje
ve svém hnízdečku.

Od rána až do večera
zpívá píseň svou,
která letí k trůnu Boha,
v říš tam nadhvězdnou.

MarieTesařova:

A nás lidi oblažuje
v slzném údolí,
když ta jeho milá píseň,
krajem hlaholí.

Zpívá ptáček na zahradě
po celičký den,
umlkne až temný večer
zkolébá jej V sen.

Nechej splynout!
Ty lásky čistý prameni,
jenž Božské Srdce kryje,
& v jehož sladkém znamení
tak bezpečně se žije,
i v srdce ta, jež staví hráz,
před lásky Tvojí tokem,
nech splynout proudy lásky zas,
svým na ně shlédni okem.

() Srdce Pána Ježíše,
Ty zřídlo smilování,
nech splynout k nám co nejspíše
tok svého požehnání,
necht svatou láskou zahoří
již srdce v každé hrudi
& plamen ten svět přetvoří ——
dnes chlad jen mrazný studi.
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Číslo Vnáboženství.
Jarolím St. Pavlík.

'1.

JestjedenBůh. Základníprav
da pravého náboženství, staro- 1novo
zákonního. Bůh ten je věčný, nezmě
nitelný, všudypřítomný, vševědoucí,
nejvýš moudrý, svatý, spravedlivý;
dobrotivý, milosrdný, věrný, nejvýš
blažený. Všechny tyto vlastnosti tvoří
podstatu Božské přirozenosti.

Na počátku stvořil Bůh jednu
páru lidi, Adamaa Evu a od té
páry a ne od opic pochází pokolení
lidské. Sv. Pavel pravil, jak kázal
v Athénách: Učinil z jednoho pokolení
lidské, aby přebývalo na okrsku země.

Potopou zhlazeno bylo všechno lid
stvo; pouzejedna rodina našla
v arše záchranu, rodina Noemova.
Všeobecná potopa sice už nepřijde, ale
spravedlivý Bůh má všelijaké jiné
tresty pohotově-, aby zkrotil pýchu
lidskou.

Pýchou zhřešili mnozí andělé; jen
jednoho hříchu se dopustilia
propadli trestu pekelnému. Na onom
světě se dovíme, jak to vlastně s nimi
bylo. Jeden jediný smrtelný hřích
dostačí k zatracení jako jeden jediný
projektil z revolveru dostačí k usmrce
ní člověka. Třeba se nejvíc p r v n 1h o
hříchu varovati; neboť po prvním
následuje velice snadno druhý a třetí.

V ráji stálo velké množství ovocných
stromů; jen z jedno ho nesměli
Adam a Eva požívati. První postní
přikázání bylo tedy lehké, ale přísné.
A přece ho nedodrželi a tím vinu a
trest nejen na sebe, ale i na potomky
uvalili.

Mámejenom jednu duši;
pakli tu ztratíme, všecko jsme ztratili;
ztracená a zatracená duše nedá se
nahraditi. Jak lehkomyslně jednají,
kdož duši do smrtelného nříchu uva
lují! Zachraň svou duši; druhé nemáš,
abys jí tu jednu nahradil.

_Hříšník praví: Jsme jenom je d—
no u n a s v ět ě, proto užijme světa!
Právě proto, že jsme jenom jednou
na světě, máme času užíti, abychom
si nebe zasloužili.

Joba stihlo neštěstí na neštěstí.
Přiběhl posel a vykládal, že loupežníci
pobrali mu stáda. J á sám jsem
unikl, abych to tobě zvěstoval.
Ještě nedomluvil a už tu byl jiný posel,
vykládaje, jak oheň Boží do stád
udeřil a mnoho ovcí zabil ipastýře.
On samojediný prý unikl pohromě.
A tak to šlo dále. Job truchlil nad
ztrátou dětí a majetku, ale nereptal.
Bůh dal, Bůh vzal, jak se jemu líbilo,
tak učinil; budiž jméno jeho velebenol

Zidé směli míti jen jeden svatostá
nek, -je d e n c hr ám, aby měli před
očima, že je jeden Bůh. Do velesva
tyně mohl jediný velekněz vkročiti,
a to jenom jednou v roce. My jsme na
tom lépe-; přístup až k samému oltáři
jest nám dovolen.

Bál měl 450 kněží, kteří mu sloužili
&jej na hoře Karmelu vzývali, aby je
vyslyšel a oheň seslal. J á jse m
sám, pravil Eliáš, vzývalBoha
svého a byl vyslyšen.

Bůh poslal k Davidovi, když byl
tento zhřešil, proroka Nathana, aby
mu přečin jeho na mysl uvedl. Nathan
začal podobenství o jednom chudob
ném člověku, který měl jen je dnu
o ve (:k u, ale ta mu byla k nezapla
cení; on ji měl velmi rád. Tu přišel
bohatý soused k němu a vzal mu tu
jedinou ovečku, aby jí pohostil své
přátely. Ta jedna ovečka byla žena
Uriášova. David mu ji unesl, ač měl
sám žen dost. Zhřešil cizoložstvím,
konal však potom pokání.

U bravného rybníka v Jerusalemě
bylo množství nemocných; jenomjednoho uzdravil Spasitel,
toho, jenž už byl 38 let chorý. Do Lurd
putuje mnoho nemocných, ale ne
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každý je uzdraven. Pán Bůh koná.
; ho dný, Jidáš. Za jednoho nemůžezázraky na kom chce. Kdo není uzdra

ven, neprosíl nadarmo; Panna Maria
mu vyprosí dar trpělivosti a šťastnou
hodinu smrti.

Mladík, jenž v Naimu zemřel a
k hrobu byl vyprovázen, byl je di
n ý m s y n e m matky vdovy. Spasitel
ji potěšil a syna vzkřísil.

Marie Tesařova:

Mezi apoštoly byl j e d e n n e—

celá společnost.

Tří svatosti smíme j e n j e d n o u
p ř ij mo ut i: křest, biřmování a
svěcení na kněze, poněvadž tyto svá—
tosti vtiskují duši nezrušítelné zna—
mení.

Duše svatý !
Duše svatý, Duše lásky,
přijdiž k nám svou milostí,
utuž v srdcích míru svazky,
pokoj at tu zahostí!

Duše svatý, Duše míru,
nepokoje od nás vzdal —
zapal v srdcích živou víru,
duše roznět-k písním chval.

Duše svatý, Bože žití,
k chudobě se naší skloň,
dary Tvé at nitro sytí
v rány duše lék svůj roňl

Duše svatý, Bože síly,
v slabosti buď oporou,
vítězně at' jdeme k cíli,
k němuž hřích jest závorou.

Duše svatý, Bože krasy,
veleba Tvým rouchem jest,
za milost Tvou k cestě spásy
věčný dík Ti buď i čest!

Anna Maria:
Klekání.

Dumně zvony hlaholily
pozdrav Panně Marii,
ze tří „Zdrávas“ duše vroucí
pro ni vínek uvíjí.

Dumně zvony hlaholily
večer, ráno, v poledne,

' při klekání duše lidská
k nebesům se pozvedne.

Dumně zvony hlaholilý
v širém našem okolí,
„Anděl Páně“ ret když šeptá,
ani srdce nebolí.

Denně zvony hlaholilý,
k Bohu volal jejich hlas,
kdo z vás cítí bolest v duši,
On vám utiší ji zas.

Denně zvony zahlaholí,
denně celém po kraji„
k Matce Boží,. Kristu Pánu
nás křesťany volají!
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V'V
Naučení nejsv. Srdce Jez1sova.

P. Jindřich Ramiere T. J.

2. O společenském království Ježíše
Krista.

Bůh Otec, posílaje na svět svého
Syna, by tu byl hlavou lidstva, ode
vzdal vládě Jeho jak jednotlivé duše,
tak i národy; ano, národy, neboť lidé
nemohou osaměle žíti a instinkt spole
čenský zůstane vždy-.podstatnou pod
mínkou jejich přirozenosti; proto ne
možno individuální království Ježíše
Krista odloučiti od Jeho společenského
království. Toto království veškeren
stva jest cílem, kněmuž Prozřetelnost
spěje -v_převratech světa moderního,
podobně jak příprava na toto králov—
ství byla cílem osudů starověku.

V tomto vznešeném díle má každý
národ svůj ůděl. Jeden po druhém
vystupuje v době určené Boží Pro
zřetelnosti. Ke splnění tohoto poslání
udělena mu moc a podle větši neb
menší věrnosti odměněn jest více neb
méně slávou a blahobytem. '

I.

Před narozením Ježíše Krista všecky
veliké říše: chaldejská, assyrská, méd
ská, perská, řecká a římská postupně
dostaly se ve styk s národem vyvole
ným, s přechovatelem zaslíbení me
siánských, i měly vliv na jeho osudy.
Chvíle, kdy úkol ten splnily, “byla
vrcholem jejich slávy. Nikdy Chaldea
nebyla větší, než za Nabuchodonozora,
kdy Daniel hlásal Babylonu příštího
Mesiáše. Nikdy Persie nebyla slavnější,
než kdy Cyrus čítal ono proroctví,
v němž vystupuje jako velký osvobo
ditel. Nikdy Řekové nebudili větší
úcty“ a bázně, než když Alexandr uctil
v Jerusalemě posvátné knihy. Nikdy'
Řím nebyl silnější, než kdy sjednával
mír s Makkabejci. Bůh, jak se zdá,
povznášel postupně rozmanité ty ná
rody jedině proto, by lépe viděli světlo
a jejich úpadek začíná dnem, kdy

dobrovolně před ukázanou pochodní
zavírají oči.

V novém věku národové severní
opustivše lesy, v nichž prožili své
divoké dětství, postaveni byli před
Ježíše Krista i vyzváni svou nezkroce
nou energii oddati Jeho službě a do
konati spravedlnost Boží nad bezbož
ným Římem. Jakou opravdovou veli
kostí odměnil Ježíš Kristus jejich
služby, jest z dějin známo.

A podobně bude se všemi národy,
kteří až do konce věků vystoupí na
jeviště světa. Jejich zjev, jejich vzrůst
a vítězství spějí týmiž zákony k témuž
cíli. Můžeme říci, že teprv, kdy octnou
se ve styku s Ježíšem Kristem, na
bývají sebevědomí a zaujmou posléze
Své místo v lidské rodině. Před tím
jen živořili v dětství více méně barbar
ském; jejich život byl více živočišný
než lidský; pravý pokrok byl jím zne
možněn, poněvadž scházel božský dech.

Podobně“jako člověk nenabývá plné
ho užívání svého rozumu i nemůže se
tedy státi mravním činitelem, leč
teprve, kdy poznává Boha, svůj první
princip a poslední cíl, též národové
nedocházejí plného vědomí svého urče
ní a síly k jeho dosažení, leč když po
znají Bohočlověka, Jehož autorita též
vládne všem společnostem lidským a
Jehož sláva jest cílem jejich osudů.

Proto Boží Prozřetelnost nezanedbá
vá žádného prostředku, by poučila
křesťanské národy o tomto svrchova
ném zákoně jejich jsoucnosti i 0 ne
zbytné podmínce jejich blahobytu ——
totiž o závazku Ježíši Kristu sloužit a
Ho oslavovat. Stačí přečisti si před
mluvu k zákonu sátskému,1) kapituli
Karla Velikého a j. Jak jasně pocho

1) „Nechť žije Kristus, jenž miluje Franky!
Nechť zachová. jich království & udělí jich
vůdcům světla, milosti! Nechť ochrání jejich
vojsko! Nechť udělí jim znamení, jež potvrzují
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pena již v oněch t. _zv. barbarských
dobách idea nejkrásnější, jaké duch
lidský schopen, idea křesťanské spo
lečnosti.

Později, by světlo to se nezatemnilo,
Bůh činil i zázraky. Mohli bychom jich
uvésti celou řadu. Stačí však jediný,
nepopiratelný. Míníme tu Pannu Orle
ánskou. Všecko vědecké badání poslou
žilo jen k tomu, by tím jasněji vy
stoupilo její nadpřirozené poslání. Jak
sama vyznala, neměla jiného úkolu,
než odevzdati říši Karlu VII. s jedinou
podmínkou, že sám odevzdá ji Králi
nebes, který odměnou za to učiní pro
něho, co učinil pro jeho předchůdce.
Při první rozmluvě s králem řekla
Johanna: „Král'nebes přikazuje vám
mými ústy, byste se v Remeši dal
pcmazati na krále; i stanete se takto
zástupcem Krále nebes, jakým má býti
každý pravý král.“

Rovněž jménem Krále nebes, Syna
Marie Panny, vyzývá Johanna krále
anglického, by opustil zemi.

Leč bohužel tato nedostižná důstoj
nost zástupců Ježíše Krista ve světské
vládě národů nedošla pochopení u
Karla VII. ani u jeho nástupců!
Dávali přednost řevnivé a úskočné
politice před vznešenou politikou obě
tavosti &zásad křesťanských. Božskou
myšlenku, jež hýbe světy a udílí ne
odolatelnou moc, zastoupili malicher
nými výpočty své ctižádosti. Nejen
blud, jenž bojuje .proti Kristu, ale
i Církev, jež ho oslavuje, staly se
v jejich rukou lhostejnými prostředky,
jichž střídavě po libosti užívali, jak
žádal toho jejich prospěch. Nehledali
nejprve království Božího a jeho spra
vedlnosti a proto pozbyli i toho, co

jejich víru, i radosti, míru a. blaha! Nechť
Kristus Pán vede jejich vůdce po cestách zbož-,
nosti! Neboť náš národ udatný & silný setřásl
se sebe těžké jho Římanů, uznal svatost křtu
&. zlatem a. stříbrem ozdobil nádherně těla.
svatých mučedníků, jež Římané pálili ohněm,
zabíjeli železem a házeli na pospas dravým
šelmám . . .“

hledali a co Bůh chtěl jim vlastně
sám dáti jako přídavek.

A.přece jak často byl Bůh k nim
shovívavý! Jak často vrátil jim moc,
kterou zasloužili ztratit! Jak často
uvedl je naZpět na c-nu cestu, s níž
byli sešli, by se zřítili v propast!

Bůh vždy chce panovníky oslavit.,
jakmile zasvětí se šíření království
Jeho Syna. Proto “vždymůžeme vidět,
jak chvíle ta jest dobou jejich nej
většího lesku!

Kéž ten velký Bůh, jenž _si žádá
blaha národů, udělí všem, kdo vlád
nou, potřebného světla a síly, by po-
chopili své poslání, by v plnění jeho
nedali se cdstrašiti překážkami a ne—
ohroženě snesli zkoušky, jež jsou ne
omylnou cestou k vítězství.

II.

Dc-sud jen v myšlenkách Božích
hledali jsme důkaz onoho nezbytného
pouta, jímž určeni národů spojeno jest
sjejich věrností, s kterou mají praco
vati na slávě Ježíše Krista. Tím však
usnadněn jest nový důkaz této pravdy,
a sice v účincích, jež vyvolalo na zemi
Vtělení Syna Božího.

Všimněme si dobře, že Vtělení to
vytvořilo pro novověké národy nejen
nové povinnosti, ale i nové požadavky
a potřeby, jichž starověk neznal. Na—
darmo vzbouřené národy křesťanské
k dosažení vyššího stupně slávy chtěly
by se spokojiti s hrstkou náboženských
pravd, jež postačily národům pohan
ským. Od chvíle, kdy krev Syna Boží
ho koluje v jejich žilách, probudily se
v nich nesmírné a neúkojné ctižádosti.

Hledejme u dějepisců, jež výstižně
narýsovali obraz starověkých společ
ností, aspoň nějaké stopy touhy po
rovnosti a bratrstv1, jež zžírá novověké
národy. Odkud to, že ty nesmírné
zástupy otroků, jež i nejslavnější zá
konodárci ve své moudrosti cenili na
úroveň zvířat, vůbec netušili, že rovni
jsou svým pánům, jejichž tyranské
rozmary musili snášet? Jak mohli nésti
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trpělivě ono těžké jho, jež nedovede
snášet. křesťanské lidstvo? Odkud ten
kontrast mezi žárlivou nedůtklivostí
moderního proletariátu a trpělivou
otupělostí starověkého otroctví? Ovd
kud, ne-li od nezrušitelného vlivu
křesťanského zjevení na všecka srdce
i ta nejodpořilejší. Moderní společnost
mohla cdvrhnouti nebeské útěchy a
božská zaslíbení, jež přinesl světu
J ežíš Kristus; ale nemohla zcela udusit
instinkty velikosti, jež probudil v lid
ských duších. Mohla se zrí01 nadějí na
Jeho přípovědi; ale pres vsecko úsilí
nepodařilo se jí očekávati jiného Spa
sitele aneb spokojiti se s nižším. po
vznesením, než k jakému byla po
volána.

vaklá po celévěky v obojí autoritě
——řádu náboženského a občanského —
viděti Ježíše Krista a pcslouchajíc
Jeho zástupců, poslouchati samého
Bohočlověka, dnes již nedovede se
skloniti před autoritou čistě lidskou.
Chudina, jež kdysi ctila a milovala
boháče, pokud v nich viděla přisluho
vatele lásky Ježíše Krista, dnes ne
může jim odpustiti jejich bohatství,
v němž vidí jen náhodný úděl a píci
egoismu. Slovem váhy společenské ne
mohou se dostat do rovnováhy od oré
chvíle, kdy není tu ukřižovaného Boha,
jenž c-slazuje a ulehčuje los chuďasů
celou vahou svých božských nadějí.

Podobně i skvělcst víry kře-.=tanské
vzbudila s hledem k dogmatům ná
boženským také požadavky, s jakými
nepotká se nikdyr žádný jiný kult.
Vizte všecka ta vyznání, jež smrtel
ným slínem svých bludů pokrývají
daleké pevniny, jak neposkytují lid
skému rozumu ani sebe menší věrohod—
nosti; jejich věreuka jest tkanivem
odporných smyšlenek; jejich dějiny
směsí pošetilých hájek; jejich kult,
jenž snižuje lidskou přirozenost, spo
juje v sobě rovnoměrně nestoudnost
a barbarství; a přes to již od věků
zastávají u svých přívrženců slepou
poslušnost. Zdá se, že rozum nešťast

ných těch národů jest otupen; zatím
kdy v lůně národů, jež křesťanství
ozářilo, zžíráni jsou duchové, jež
světlo to odmítají nepokojnou zvěda
vostí i marně přetřásají všecky pravdy,
by se dopidili jistoty neb spokojili se
sbludy.

Směle proto můžeme povědět, že
mimo Ježíše Krista není pro národy
ani víry, ani jistoty, ani naděje neb
odpočinku. Denně vidíme, že moderní—
mu světu nezbývá jiná volba než buď
obnoviti království Ježíše Krista aneb
vyvrátiti poslední tu oporu křesťan
ského řádu. Mimo autoritu Ježíše
Krista, mimo náboženství Ježíše Krista
není náboženství, není autority; a jako
autorita a náboženství jsou nejpod
statnějšími živly společenskými, z nichž
první tvoří její ústrojí a druhý za
chovává jeho jednotu a harmonii,
máme právo usoudit, že mimo společ
nost křesťanskou není pro moderní
svět žádná jiná společnost možná.

Buď Ježíš Kristus aneb barbarství.

3. Společenské království nejsv. Srdce.

Když sv. Gertruda tázala se sv.
Jana, apoštola nejsv. Srdce, proč ne
zjevil ve svém evangeliu oněch pokla
dů, jež při poslední večeři otevřely se
mu v nejsv. Srdci Ježíšově, odpověděl
jí, že zjevení to vyhrazeno bylo vě
kúm posledním na uzdravení společ
nosti křesťanské ze mdloby a lhostej
nosti.

Tedy obrození duší a společností
závisí na založení království nejsv.
Srdce. O tom ostatně nelze pochybo
vat. Stačí si připomenout, čím je pro
nás nejsv. Srdce Ježíšovo, i záhy
poznáme, že není jiného zdroje, kde
lidstvo čerpati může vše, čeho po
třebuje, by došlo svatosti &blaženosti.

Čeho -— bohužel ——tolik národů
nechce chápat a tolik zaslepených
lidí tvrdošíjně nechce uznat, tím hleď
me se proniknouti aspoň my, jimž
září pravda. Dokud trpká zkušenost
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nepřiměje národy k návratu ke zdroji
živých vod, bez nichž zmítá se v bo
lestech, spěšme tam aSpoň my vážit
sílu a život. Hleďme upevniti V sobě
království Srdce Ježíšova, by to Srdce
mohlo nás použiti k rozšíření své
dobročinné vlády i v duších našich
bližních.

1.

Co rozumíme královstvím Srdce Je
žíšova? Nač užívat-i výrazu tak ne
obvyklého místo říci prostě: Království
Ježíše Krista? Odpovíme důvodem
podobným tomu, podle něhož v nejsv.
osobě Spasitelově rozeznáváme Jeho
božské Srdce, činíce je zároveň i před
mětem zvláštního kultu. Uctíváním
nejsv. Srdce uctíváme Ježíše Krista,
Slovo učiněné tělem, vtěleného Syna
Božího. Ale v této nejsv. Osobě, jež
spojuje všecky vlastnosti božské se
všemi poklady. člověčenství, upíráme
zraky rádi na jistou vlastnost, jíž
snadněji a líbezněji můžeme se k ní
přiblížit a s ní se spojit: jest to Láska,
jejímž orgánem jest Srdce; Srdcem
tím, jak otevřenou branou, vcházíme
do tohoto velebného chrámu, jehož
vchod bez Něho byl by nám uzavřen.
Poněvadž Syn Boží ve svých stycích
s námi řídí se pouze hnutím svého
Srdce, jdeme za jeho příkladem, kdy
soustřeďujeme své myšlenky na tuto
štědrou lásku, na toto tak milosrdné
Srdce. Hle, toť důvod, proč raději
myslíme na Srdce Ježíšovo & o Něm
mluvíme, než prostě o Ježíši Kristu.

Toť rovněž ještě důvod, když hledí
me dokonale spojiti se se Spasitelem,
by vládl námi, aby splnily se na nás
v celém rozsahu záměry Jeho lásky —
že nemluvíme prostě o království Je
žíše Krista, ale o království nejsv.
Srdce Ježíšova.

Výraz ten dává pouze na srozumě
nou, že Syn Boží přicházeje na svět,
nechtěl dobýti své říše bázní neb silou,
ale jedině láskou. By zvítězil nad námi,
nechtěl božský Dobyvatel užíti jiné
zbraně než svého Srdce.

V tom tkví obtíž Jeho úsilí, ale též
i sláva.

Kdyby byl chtěl silou panovat, jak
snadno mohl to učiniti Srdce lidská
byla v Jeho rukou. Mohl se zjeviti.
světu s velebou, jež otřásá nebem a
zemí; jediné slovo — a již by národové
klesli k Jeho nohám. Ostatně nemusil
ani sám vystupovat; legie andělů bez
nesnází podmanily by Mu celou zem.

Ale takový záměr nebyl by Boha
dosti důstojný.

Národy“ silou podrobit — tak činili
smrtelní dobyvatelé; bázní je ovládat
— může jen vyšší moc představou
pohrom, jimž musili by podlehnout.
Ale podmaniti si je pouhou láskou,
dobrovolnou mdlobou mírnosti zkro
titi jejich divoké pudy, přísným kou
zlem čistoty ochromiti jejich hanebné
chtíče, velkodušnou obětavostí udusiti
jejich sobectví, vykořenit hrabivost
trojím od všeho odloučením; zůstaviti
v rukou satanových všecky zbraně,
jež poskytl mu hřích a jichž tak
zručně užívá na záhubu lidstva a
bojovati proti němu jedinou zbraní
lásky; zanechati v srdci lidském všecky
rány, jež zasadil mu prvotní hřích a
hojiti je pouze balsámem milosrden—
ství; strpěti ve společnostech všecky
převratné a tyranské vlivy, jež vy
volaly vášně a upevnilo čtyřicet dlou—
hých věků, a přemáhati všecky tyto
odporné vlivy jediným vlivem lásky;
jediným tímto lékem hojiti všecky
rány, jedinou touto zbraní zvítězit
nad všelikou pekelnou zlobou; na
rumech satanského zášti a lidského
egoismu vzdělati říši lásky; zastoupiti
starý zákon bázně zákonem novým„
jenž vše zahrnuje v lásce a z této
božské lásky, jež v nebi je zákonem
Svatých, učiniti jediný zákon i pout
níků na zemi ——hle, tot záměr, jaký
pojati mohl jedině Bůh; ano, takový
pojal Ježíš Kristus a již po devatenáct
věků pracuje na jeho uskutečnění: jest
to království Srdce Ježíšova.
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II.
Podnik ten není ukončen, jak víme

bohužel až příliš dobře; ale dojíst-a
bude a na nás závisí velkodušnou
spoluprací urychliti jeho dokončení.
Volný jeho postup ukazuje na těžké
překážky. Ale vítězství již dobytá ne
piipouštějí pochyby o vítězství ko
nečném. _

Jestli již při prvním zjevení Ježíše
Krista zřítily se trůny pohanských
Césarů a ze všech končin světa při
chvátali oddaní ctitelé, co schází ke
všeobecnému vítězství, ne-li zjevení
ještě skvělejší? Co tak slavně začali
první apoštolé, to dovrší druzi ——
apoštolové nejsvětějšiho Srdce. Božské
Slunce, jež skvělostí svých prvních
paprsků rozptýlilo noční temnoty, roz
ptýlí, až dospěje ke svému poledni,
ještě i mlhy halící zemi.

Kolikráte za jarního dne zhustlé
vodní páry nezatemnily slunce právě
ve chvíli, kdy chtělo jejich závoj
roztrhnout a zaplaviti krajinu svým
blahodárným světlem? Není-li chvíle
vítězství dobou nejprudšího útoku?
Nebojme se 0 výsledek boje! Ten, pod
Jehož korouhví bojujeme, sluje Vítězem:Exivit víncens ut vin
ceret. Jeho zbraň odolá vsem ra
nám, Jeho meč raní duše a pod na—
ostřeným Jeho šípem klesnou nepřá
telé k Jeho nohám. Zbraní tou jest
Jeho Srdce; jako dříve tak i dnes
hotoví se vystoupiti s ní proti úspě
chům Satana, proti všemu sobectví
i vší tyranii; jako před devatenácti
věky, tak ani dnes neodolá svět ianám
této božské zbraně.

Na nás však závisí urychliti vítěz
ství Srdce Ježíšova. Musíme však
nejprve ve vlastním srdci upevniti
Jeho vládu. Jak? Záhy uvidíme.

Již jméno Jeho hlásá zřejmě, že
vsecko úsilí Božího Srdce nemá jiného
cíle, než vydobytí našeho srdce. Nebot
království nejsv. Srdce může zasáhnou
ti pouze srdce. Tím liší se podnik Jez1še
Krista od jiných podniků; to též

povznáší náboženství Kristovo nad
všecka ostatní; to rovněž nepřipouští,
by upřímná mysl nedovedla rozeznati
pravou Církev od bludařských sekt.

Dobyvatelé pozemští mečem vydo
bývají si panství, to je pouze pasivní;
před nimi jako před Alexandrem Veli
kým umlkne i svět; ale dobývati srdce,
je uzdravovat a obrozovat, na to ne
pomyslí žádný z nich.

Nepravá náboženství ukládala li
dem v starověku těžké oběti, nejednou
i vlastnich dítek; a lidé slepě po
slouchali nelidského příkazu; leč ani
jediné z nich nežádalo oběti srdce,
žádné nezhojilo těžké jeho rány.

Pouze pravé náboženství, jež s te
mene hory Sinai Bůh zjevil lidem,
učilo tomuto vznešenému umění a je
žádalo. Ale čemu zákon Mojžíšův učil,
nedovedl vysvětlit, nedovedl přimět
lidi k jeho zachování. A přece Bůh
stále opakoval ústy proroků, že v Jeho
očích bezcenné jsou oběti zvířat, není-li
při nich oběti srdce; hrubý ten lid
nechápal. ])omníval se, že splnil všecky
závazky, obětoval-li prvotiny polní
neb prvorezence svých stád; a vnikla
li některá vybraná duše lépe v myš
lenku Božského Zákonodárce — to je
dině, že předem zakoušela vlivy Srdce
Ježíšova.

Teprve když božské Srdce zjevilo se
světu, když svým ponižením v Betlemě
a mukami na Kalvarii ukázalo svou
lásku, teprve tehdy srdce lidské dalo
se ovládat; pak pochopilo, že pravé
království Boží jest uvnitř a že sy
novská oddanost, jež důvěřuje otcov
ské lásce Boží, jest Mu nekonečné
příjemnější než nejbohatší dary a. nej
krvavější oběti.

Teprv tehdy štípeno na zemi ná
boženství lásky; zrušeny předpisy fa
risejské a místo těžkých břemen, jež
duše skličovaly, aniž by je polepšily,
dán lidstvu zákon jediný, ač dvojí ve
své jednotě: Milovati budeš Pána Boha
svého z celého srdce svého a bližního
svého jako sebe samého.
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. 111.
Jako jest význačným rázem díla

Kristova, že principem jeho jest vnuk
nutí lásky a nástrojem jeho síla Srdce
Ježíšova, tak jest i význačnou pova
hou jeho náboženství, že cílem jeho
jest obět lidského srdce a účinkem
jeho »— sdilení božské lásky.

Ráz ten jest tak význačný cné spo
lečnosti, jejíž hlavou jest Ježíš Kristus,
že žádná jiná spolecncst nedovede ji
napodobit, být se i chtěla zmocniti
jejího jména a jejích výsad. Vizme
sekty, jež nejvíce si zachovaly ze
starodávných tradicí — církev ruskou
a anglikánskou! Co schází jim, že ne—
mižno másti si je s pravou Církví?
Mají hierarchii; jejich preláti jsou
bcliatší než naši; mají nádherné ka
thedrály a skvělé obřady; modlí se
„Věřím v Boha“, učí Evangeliu a De
sateru.

Co jim schází? To, co jedině může
dát vliv nejsv. Srdce; schází jim
líbeznost, zbožncst, obět srdce. Právě
tento nedostatek života, ta bolestná
vyprahlost nutí ušlechtilé duše, by
opustily ulomené ratolesti &vrátily se
v božský kmen, v lůno svaté Církve,
jíž koluje oživující míza Srdce Ježíšo
va. . .

Poslyšme, co vypravuje jedna z o
něch velkodušných osob: „Daleko by
mne zavedlo vypc čítávat všecky dů
vc dy. Ale mé srdce záhy pochopilo, že
jedině ukojit je může žiwt katolický;
srozuměle, že pro člověka, jenž po
třebuje Tebe, ()můj Bože, pro člověka,
jenž cítí, že od Tebe vychází a k Tobě
se vrací, poněvadž Tys jeho životem
a cílem, slovem, že pro pravého křes
t'ana jedině možné jest náboženství
katolické, poněvadž vniká vejsoucnost
člověka, s ní se ztotožňuje a stává se
nezbytnou její částkou, zatím kdy jiná
náboženství kráčejí nanejvýš jen vedle

. Ach, jak nebylo by toto pravým
náboženstvím, když samojediné do
vede potěšit a uzdravit? Jedině ono
zasvěcuje nás v tajemství života, totiž

v pravou jsoucnost ——ve spojení
s Tebou, () Bože; jedině ono učí žíti
duší, zapomnčt na tělo, žití duchovně.
Kdo vyjádří rozkoše duše katolické?
Kdo poví, s jakou láskou se jí zje
vuješ?“

Není pochyby, že pravá Církev,
zákonitá choť Ježíše Krista, má ně
kolik výlučně sobě vlastních známek,
jimiž se liší od cizoložných sekt; ale
nejvýznačnější, jež nejvíce dojímá srd
ce, nepozbavené smyslu Božího, jest
tato: pravá choť Ježíše Krista má
samo-jediná Srdce svého nebeského
Chotě a též ze všech samojediná lne
k Němu srdcem. Tcť její výsada, o niž
nikdo ji nemůže cloupit, výsada, jež
sama jediná postačí.íNecht jiné církve
po libcsti si přivlastňují jméno církve
křesťanské, je-li jen dobře pochopeno,
že ona samojediná jest Církvi Srdce
Ježíšova.

Co z toho jiného máme vyvcditi,
než že, chceme-li vypěstiti v sobě
ducha Církve katolické a úzce k ní
přilnout, musíme dokonaleji upevniti
v sobě království Srdce Ježíšova. Čím
těsněji naše srdce spojí se s tímto
Srdcem a uschopní se ku prijetí Jeho
líbezných vlivů, tím více uskuteční se
v nás cíl, pro nějž Syn Boží sestoupil
na zem; tím více splní se na nás i vůle
Otce nebeského a tím více budeme
schopni splniti tuto milosrdnou vůli
i kolem sebe.

Ach, kdyby lidé chtěli se spasit, jak
usnadněna byla by jim spása! Kdyby
chtěli vytrhati ze zeměty nejbolestnějš
trny, jimiž je poseta a zprcstiti svou
zemskou pout zkoušek nejtrpčích, co
měli by jedině učinit? Pohlédnouti na
Srdce Ježíšovo, jež jes* jim tak blízko;
složiti v Ně celou svou důvěru; přijati
milosti, jež touží v nich rozlévat;
nechat podmaniti se Jeho láskou a
nevzpírati se, by v jejich srdci štípilo
své království. “Více není zapotřebí,
by vrátily se na zem, ne-li rozkoše
Edenu, aspoň jeho mír, svorncst a
jasná mysl. H. W.
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Všeobecný Svaz Kněžský Přátel nejsvětějšíhó Srdce.

Pod tímto titulem vydal nejdůstoj
nější biskup ivrejský Matteo Filipello
v turínské tiskárně Sv. Stolice a Svaté
Kongregace Obřadů malou brožurku,
na niž chtěli bychom těmito řádky
upozornit.

Hned na první stránce prohlašuje
autor, že vydávaje to dílko na veřej
nost, nechce nijak vyjádřiti se 0 po
vaze podaných tam mystických sdě
lení; zůstavuje to zcela úsudku sv.
Církve. Touží pouze předložiti svým
drahým spolubratřím původ, ducha a
ústrojí tc hcto všeobecného Svazu Kněž
ského.

Ač knížka rýsuje jen hlavní linie,
přec podává dcsti jasné o něm pcnětí
i o učení lásky Nek(nečné, na němž
jest zak zen. [ vkazujctéž, jak( u ulchu
vykázala v něm Prczřetelnest Boží
Matce Ludvice Markétě.

Ke Svazu mohou náležeti všichni
katoličtí kněží celého světa, kteří
chtějí žíti podle zásad Lásky Neko
nečné„Deuscharitasest“, pro
niknouti jimi duše svěřené, sdružiti se
kol svých biskupů pod praporem nej
sv. Srdce ve vybraný hlouček, jenž
by uskutečnilMistrovo„Sint Unum“
a zesílil vždy více autoritu Svaté
Stolice, střed jednoty katolické.

Jak patrno, Svaz ten jest povolán
vykonati velmi mnoho dobrého mezi
duchovenstvem a ve službě svaté
Církve. Proto autor touží pracovat na
jeho rozvoji a dovolává se na každém
ze svých kněží nejúčinnější spolu
práce.

Pozoruhodný jest list kardinála Gas
parri, který jménem sv. Otce Pia XI.
děkuje Svazu za blahopřání k povýšení
na stolec sv. Petra. Jeho Svatost vidí
v tomto sdružení nejšťastnější a nej

vytouženějši předzvěst velkého dílaobnovy a spásy, jemuž všechny životní
síly svaté Církve, pod vedením Nej
vyššího Pastýře mají býti zasvěceny.

Úvod seznamuje čtenáře s pokor
ným nástrojem, jejž si k tomu vy
volilo nejsv. Srdce Ježíšovo. „Dne
14. května 1915 u věku 4-7let zemřela
Matka Ludvíka Markéta Claretová
de la Touche v malém klášteře ve
Vische, v provincii turínské, jejž na
žádost svého biskupa a povzbuzena
pcžehnáním sv. Otce založila jako
první dům nové řehole „Bethánie nej

Její vnější život nevyznaěoval se
žádnou mimořádnou událostí. U věku
22 let vstoupila do řehole Navštívení
Panny Marie ve francouzském městě
Rcmansu, kde zastávala později úřad
mistryně novicek a představené. Již
(d prvních let řeholního života vedl
ji Bůh neobyčejncu cestou vnitřní,
byly to zejména milosti utrpení, svět
la, odovzdanc sti a úzkého Spojení s Bo
hem. Bylo patrno, že Bůh ji volá ke
zvláštnímu dílu, v němž má nejprve
posvětiti sebe za duše kněží a potom
vyvolati v duchovenstvu obnovu lásky,
horlivc sti a úzkého bratrského spojení,
by uschopněno bylo k úrodné práci
apoštolské v lůně dnešních moderních
společncstí.

poslušnosti zaznamenala věrně
všecka poučení a osvícení, jichž dostalo
se jí v modlitbě. Na základě těchto
zápisků sepsala dvě díla: „N e j s v ětějšíSrdceJežíšovoaKněž
ství“2) a „Pojednání o Lásce
N (3k o n e č n é“.3) Později na žádost
svého biskupa zredigovala „Pro vo—
láni kekněžstvu“, jehožúčelem
bylo založeníVšeo b e e n é ho kněž
ského Svazu Přátel nejsv.
S r (1c e. Práce ty prozkoumali četní
theologové, kteří vesměs prohlásili, že
nejen jsou prosty bludů a shodují se

1) „L allíance Sacerdotale Universelle des
Amis du Sacrě Coeur“. Turin, Pierre Marietti,
Editeur. Cena 2 fr.

2) „Le Sacrě Coeur et le Sacerdoce“.
a) „Traité de llAmour Infini“.
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s učením nejzdravějším, ale nad to
jsc u i neobycejně způsobilé šířiti lásku
k nejsv. Srdci Ježíšovu. A Msgie
Tcuchet neváhal se vyjádřit: „Vzne
šené pojednání sv. Jana Zlatoústého
nemá — pokud vím — lepšího ko
“mentářef'

Stať sama rozdělena jest ve tři části,
jež jednají o původu, duchu a ústrojí
Kněžského Svazu.

I. Původ.
Dne 6. června 1902 ——v oktávě

Božího Těla — klečela Matka Ludvíka
Marketa před svatostánkem, když ná
hle dal se Kristus Pán pocítiti její
duši. I prosila Ho, by jí dal několik
duší — bylat mistryní novicek —
které by mohla pro něho vychovati.
„Dám ti duše mužů, odpověděl Spa
:sitel. Hluboce prekvapena těmito slovy,
zamlčela se a přemýšlela, co asi chtěl
Spasitel tím říci, když Ježíš opět pro
mluvil: „Dám ti duše kněží.“ „Jak
se to stane?“ tázala se udivena.
„Poučím tě o tom v této oktávě.
Napiš vše, co ti řeknu.“

Nazítří opět promluvil: „Markéta
Maria ukázala mé Srdce světu. Ty
ukaž Je mým kněžím. Přitáhni je
všecky do Něho.“

Dne 10. června řekla služebnice
Boží po sv. přijímání: „Můj Spasiteli,
když naše blahoslavená sestra ukázala
Tvé Srdce světu, viděli je i Tvoji
kněží; nepostačí to?“ „Chci se jim
zvláště zjevit,“ zněla odpověď. Potom
dodal s přízvukem tak nedostižně tkli
vým a něžným, že se ji až oči zalily:
„Potřebuji jich ke svému dílu. Aby
mohli rozlévati lásku, musí jí býti
sami naplněni. Nechť ji načerpaji
v mém Srdci. Mé Srdce jest kalichem
mé krve, má—likdo právo a povinnost
z něho piti, zda to není především
můj kněz, který každodenně vznáší
k ústům kalich oltáře? Nechť přijde
k mému Srdci a pijel“

Dne 11. června viděla po celý den
kolem nejsv. Srdce zástup kněží...

Přemýšlela, zda by nestačilo zřídit
pro kněze zvláštní odvětví Čestné
Stráže. Ale Ježíš dal jí na srozuměnou,
že nechce kněží jen jako klanitelú
svého Srdce, ale chce si z nich utvořiti
vojsko, jež by bojovalo za vítězství
Lásky a žilo svorně, nikdy si v práci
nepřekážejic, jako jedno srdce a jedna
duše.

Na podzim téhož roku — 3. října —
zjevil jí, že Svaz kněžský má býti zcela
zasvěcen Jeho Srdci, šířit ze všech. sil
Jeho lásku, byt' i za cenu vlastní sebe
oběti. „Názvu je,“ dodal, „milova
nými syny svého Srdce.“

O něco později zjevil jí svá přání.
Prvním jest spása duši. .Královstvi
Jeho lásky má se rozšiřiti po celém
světě . .. Druhým, by k dílu přispělo
zvláště kněžstvo. Jimi chce působiti
v duších a ve světě. Leč nic z"toho,
co bude napsáno, nesmí vrhati stín
na tyto Jeho Posvěcené, na tyto Jeho
Požehnané. Nechce, by pod záminkou
nápravy mluvilo se o nich neuctivě,
by nešetrně vyjeveny mdloby těch,
kdo mají býti solí země a světlem
rozumu. Duch Svazu musí býti
duchem ůtlocitné lásky; láskou změní
se kněz v druhého Ježíše Krista. Úzké
spojení s Kristem učiní kněze svatého,
silného, milosrdného, mocně na duše
působícího.

Následujícího roku vystupuje dílo
ještě určitěji.

Kněží, kteří přistoupí ke Svazu,
zaváží se“ k půlhodinnému rannímu
rozjímání a k večernímu zpytování
svědomí, při němž porovnají své city
s city nejsv. Srdce. Svaz ten bude
všeobecným. Každá diecése bude míti
své ústředí, podřízené ústředí vše
obecnému. Na schůzích diecesálních
předloží kněží své obtíže, roznítí se
k nové horlivosti. ..

V září r. 1904 poukázal ji Spasitel,
jak toužebně si přeje, by mezi kněž
stvem zavládl týž duch rodinný, jakým
se vyznačovaly první doby Církve, kdy
kněží kupili se kol svého biskupa jak
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synové kol svého otce, tvoříce s ním
jedinou rodinu. Duch světa, jenž vždy
více rozděluje než pojí, roztrhal 'ta
pouta lásky &přivodil velké osamotně
ní. Vymizel duch rodinný. Ježíš chce
ho obnovit mezi věřícími, ale především
mezi kněžstvem. A právě k tomu cíli
Všeobecný kněžský Svaz. Od papeže
vyjde popud a kněžstvo sloučí se
v nesmírný řetěz, jenž obejme svět
křesťanských duší, by uchránil je
zloby & bludu a bránil proti útokům
pekla.

II.
Duch jeho.

Část tato podává několik myšlenek
z „Pojednánío Lásce Nekonečné“
. Kněžstvo má pokračovati v díle
Ježíše Krista, jež zahrnuje dvojí úlohu.
První je obět. Ježis svou krví vykoupil
svět. Druhou zjevil lidstvu Boha, ne
novým stvořením, ale obnovou, zmoc
ňuje se jeho rozumu a srdce. Kněžstvo
pokračuje v první úloze nejsvětější
obětí našich oltářů a vlastní sebeobětí
ve spojení s obětí Ježíšovou. Druhé
poslání plní učíc rozum lidský Boha
poznávat a přivádějíc jeho srdce na
zpět k Nekonečné Lásce.

Takové bylo poslání Ježíše Krista,
takovým přioděl i svoje kněžstvo. Cíl
a základ zůstanou vždy tytéž, jen
zevní forma mění se podle kraje,
doby a třídy společenské.

1. Za naší doby bloudí rozum lidský
skepticismem, bloudí lidské srdce se
bectvím. Duch potřebuje světla, ale
srdce ještě více potřebuje tepla. Duch
vypráhlý skepticismem vyvěrá ze srdce
vypráhlého sobectvím. Tedy srdcem
třeba zmocniti se ducha. .Proto kněz
bude hledět méně přesvědčit, ale zato
tím více láskou vniknout do srdcí
ledových &tvrdých a změniti je silou
svého příkladu.

2. Jak patrno, formou kněžského
„poslánímusí býti sebeobět. Ale dává- li
kněz sebe, činí to jen proto, by mohl.-:

, dát—"více,—.by mohl-“dát “Ježíše Krista,
na Něhož lidstvo zapomíná. Ježíše
Krista celého s Jeho nejsv. Srdcem,
s onou láskou nekonečnou, jež to'
Srdce představuje a obsahuje.

Musí hlásat Krista všemu stvoření:
Ježíše Krista, Boha ačlověka v Jeho'
božské velebě i v lidské prostotě;
Ježíše Krista mocného a slavného, jenž
jako věčný Soudce odplatí každému.
podle skutků jeho; Ježíše Krista, jenž
trpělivě _čeká u dveří lidských srdcí,
Ježíše Krista, jenž na sebe vzal naše
mdloby a 'za nás se obětoval; Ježíše
Krista, Jeho nejsv. Srdce, Jeho Eucha—
ristii.

Kéž by všichni pochopili dar Jeho
Srdce a v čem:záleží pravá pobožnosti
k Němu! Srdce“ Ježíše Krista, božské
a lidské zároveň, jest hodno kultu ado
race. Ale to není vše. Srdce to kopím
na kříži otevřené jest branou, již;
vcházíme v poznání Lásky Nekonečné.
Pobožnost k Němu jest kultem vděč-_
nosti Za lásku Boží, za lásku Ježíše
Krista k lidstvu; jest kultem Nekoneč—
né Lásky.

Učení to není nové; hlásají je již
první stránky Genese, slyší je robátka
na klíně svých matek; jest základem
katolického učení, jeho středem, jest
vysvětlením všech tajemství naší víry.

Ale dnes srdce lidská uzavírají se
lásce. Proto Věčné Slovo, náš božský
Prostředník, předstoupilo před Otce.

„Láska, “ řeklo, „musí proniknouti
svět, jej očistit a zahřát. Půjdu
k těm, jimž jsem dal účast na svém
kněžství, půjdu ke svým kněžím, jejich
duše jsou čistší a odloučenější od věci
pozemských. Přitáhnu je do svého
Srdce, by naplnili jí duše svěřené“

Takový je plán Krista ——Lásky,
kněz, naplněný láskou, sdělí věřícím
své plameny, ti zas dál je budou šířit
a tak zvolna kněžstvím, láskouhoi'ícím,
Láska Nekonečná opět se zmocní světa.
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III.
Ústrojí.

Ústavy seeípsané a několikrát přepracované l\/atkou Ludvikou Marké
tou byly vždy v očích jejich jen pou
hým pokusem. Ale již první jejich
nárys je velmi suggestivni.

'1. Účel: Svaz má oslaviti slova
Kristova:„Nenazývám v á s
služebníky, ale přáteli..
Proto usiluje:

a) sdružiti k_olnejsv. Srdce Ježíšova
všecky kněze celého světa, aby- ten
vybraný hlouček bojoval účinně proti
bludům a zkáze světa;

b) oživiti a rozvinouti v duchoven
stvu ducha rodinné lásky a solidarity,
aby všude proudil týž duch, ustálilo
se „jednotnějši hledisko, zavládla jed
notnějši činnost;

c) přispěti k osobnímu posvěcení
členů pravou pobožnosti k nejsv. Srdci
Páně a k posvěcení všech duši vzrů
stem a Správným směrem ducha apoš
tolského.

2. D u c h d íl a: Členové účastnice
se vznešeného hnuti, k němuž popud
dal papež Pius X., usilují pod vedením
svých biskupů a podle směrnic Sv.
Stolice „vše o bno viti v Kri
s t u“.

Slovem, činem, spisy, zvláště živo
tem připodobněným zcela životu Věč
ného Kněze, bojují s odvahou proti
všemu, co by porušiti mohlo jednotu
Církve, jeji neporušenost a slávu. i
stotu svého života, nezlomnou věrností
ke Stolicí Petrově, bezúhonnosti svého
života a silou své cnosti hledí, by byliskutečněsvětlem světa aso lí
ze m ě. Zvláště mají na paměti býti
jednoho srdce a jedné duše podle slov
Pána Ježíše:„Aby byli jedno,
jakož 'i my jedno jsme“
(J. XVII. 22.) a tak) pečlivě zachovati
si jednotu víry ve vazbách bratrské
lásky.

3. Organisac'e. Počátky byly
skromné a nepatrné. Jestli s požehná
ním Sv. Stolice stane se Svaz skutečně
všeobecným, bude'záhodno, by ústředí
jeho bylo v Římě, aby mohlo odtud
vyžařovat na celý svět. V každé diecési

>sejdou se členové dvakrát do roka, dle
možnosti za předsednictví svého 'bi
Skupa. Pri první z těchto schůzi zvolí
nekolik členů, kteří budou pomáhati
těm ze spolubratří, kteří pomoci po
třebují. Na schůzích bude se pojedná
vati o duchu Svazu a sekretář zazna-'
mená všecky zajimavé otázky, o nichž
jednáno.

4.Podmínky přijetí. Kněz,
jenž chce ke Svazu přistoupit, podá
žádost diecesálnimu řediteli, spolu
s oznámením, zda již náleží k někteé
rému spolku.

5. Z áv a z ky. Kněz se zavazuje:
a) V den svého vstupu zasvětiti se

podle přijaté formy Lásce Nekonečné
ve spojení se všemi spolubratry. Za
svěcení to obnovuje v každý první
pátek měsíční; dobře učiní, obnoví-li
je denně po nekonečném dikůčiněni
po mši svaté.

b) Šiřiti v oboru své působnosti
poznání Ježíše Krista, poznání Eucha
ristie a nejsv. Srdce.

c) Obcovati, kromě důležité pře—
kážky, aspoň jedné z obou ročních
schůzi.

d) Obětovati ročně mši svatou za
zemřelé členy a k úmyslům při Oběti
nejsvětější připojiti denně: p o s v ěcení kněžstva a rozšíření
království Ježíše Krista.

e) Denně na večer zpytovati svě
domí, zda uplynulý den byl připodob
něn životu Ježíše Krista.

f) O tomto předmětu denně rozji
mati aneb čísti, zvláště ráno))

1) Bližších zpráv možno nahý-ti: Secrétal'iat
de L'Alliance Sacerdotale. Via Lamarmora 31.
Vische Can. (Torino).
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Závěr.

Již od r. 1903 věděla služebnice Boží,
že Kněžský Svaz nezrodí se v její
vlasti. A skutečně nedlouho potom
byla — následkem bezbožných zákonů
—i se svými sestrami v puzena z Fran—
cie. Uchýlila se do blazze v severní
Italii v diecési Ivrejské. Tamní biskup
záhy pochopil důležité poslání zbožné
řeholnice. Prozkoumav bedlivě celou
věc a byv zvláště povzbuzen Svatou
Stolicí, vydal ,P ro volání ke
k n ě ž s t v u“. Dnes diecése lvrejská
má první skupinu kněží Všeobecného
Svazu Kněžsského s nejdůstojnějším
biskupem Filipello na čele. Na žádost
jeho a na vyzvání Sv. Kongregace
řeholí edebrala se Matka Ludvíka
Markéta v březnu r. 1914 do Vische
Canavese, kde založila první řeholní
dům, jenž mcdlitbou .a obětí pracovati

A.M.Kadlčákova:

má na posvěcení kněžstva. Řehole má
název„Beth ánie nejsvětěj
š í h 0 S r d c e“. Řeholnice hledí při
podobniti se svatým obyvatelům Be
thánie judské: hledí, by byly pokorné
a láskyplné jak Magdaléna, úslužné a
obětavé jak Marta, horlivé pro spásu
& posvěcení duší jako Lazar. Svými
modlitbami, pracemi a obětmi, jež
zcela jsou zasvěceny nejsv. Srdci Páně,
hledí vyprositi katolickému kněžstvu
hojnost milosti a požehnání.

Brožurka končí slovy zbožné řehol
nice:„Cílem Svazuje poznání Lásky Nekonečné; jeho
duchem je láska, jeho
hlavní činností je láska,
jeho apoštolátem jeláska.
Vše zahrnuto ve slově:
Láska Nekonečná. H. W.

Zašlému štěstí.

Na lukách jsem na procházce
byla jedné neděle,
všude, kam se zraky stočí,
kvítí jak když nastele.
Skřivánek tam písně zpíval,
tiše šuměl potůček
a já v snění usedala
do travičky pod bůček.
Komáři a mušky malé
kolem divě lítaly,
do tváře i v “hc-lé ruce
dotěrně mne štípaly.
Nevidělo _oko moje,
ani sluchymůj neslyšel,
jak se nebe zatemnilo
a hromu hlas zaduněl.

Ruce svisle \! klíně leží,
.v němž květinek plno mám,
duše v stálém zamyšlení
zalétala Bůh ví kam.

A srdečko v hrudi prudce
bouřilo a sténalo,
na okamžik zašlé štěstí
k sobě Zpátky volalo.
A když hromu burácení
vzbudilo me ze snů těch,
vydral se z mé bolné hrudi
nekonečně táhlý vzdech.
Sebrala jsem prosté kvíti,
jež jsem v kytku uvila
& pak jsem je ze svych očí
vřelou slzou zalila.

Vol-ným krokem šla jsem zpátky,
v dáli rachot hromu zněl,
píseň lásky dávno mrtvé
potůček mi _zašuměl.

Zašlo štěstí kams za hory,
nevrátí se více zpět,
kdo nezažil žití útrap,
nedovede rozumět!

180



* Drobné zprávy ze života katolického. *

Letošní svato- a blahořečení

Na letošní jubilejní rok připravují
se některá svato- i blahořečneí, ač data
ještě neurčena. Svatořečeni budou:

blah. Ondřej Fournet,
kongregace Dcer Kříže;

blah. Bernardetta Soubirous a blah.
Don Bosco.

zakladatel

Za blahoslavené budou prohlášeni:
Ctih. Maria Pelletier, zakladatelka

Sester Dobrého _Pastýře;
Ctih. Vincencie Gerosa, spoluzakla

datelka Sester Lásky;
Ctih. Josef Maria Pignatelli T. J.
Ctih. Gemma Galgani;
Ctih. Kateřina Labouré, milosrdná

sestra, již Matka Boží zjevila zázrač
nou medálku.

Kromě těchto bezpochyby budou
ještě blahořečeni:

Ctih. Gliceris Landriani, ctih. Sestra
Maria Pallota, františkánka misionář
ka a ctihodná M. Leclerq, zakladatelka
Školských Sester.

„Jména těch, kteří
k mému Srdci, budou v něm zapsána

rozšiřují úctu

a nikdy z něho navy/mizí.“
To slíbil sám Kristus Pán sv. Mar

kétě Marii. Nuže, výtečný způsob ší
řiti úctu k Božskéhu Srdci jest šíření
časopisu, zasvěceného jeho úctě. Necht'
proto laskavě naši čtenáři šíří „Školu
Božského Srdce Páně.“ V modlitbě
mluvíme k Bohu, ve zbožné četbě
mluví Bůh k nám! Četba ta nejen za
mezuje četbu špatnou se zhoubnými
jejími účinky, ale přináší duši ještě
světlo, utěchu , sílu a Boží požehnání.

Nuže, zjednejte tu milost mnoha du
ším a jména vaše „budou zapsána
:! Srdci Božím a nikdy z něho nevy
mizi.“ Zámožnější odběratelé ve
Francii dodávají k předplatnému ma
lou částku, aby časopis zdarma mohl
býti poslán nezámožným osobám. Ja
ká to krásná apoštolská almužna!
Podobně i v Polsku. Kéž i u nás-!

Farař arsský a neděle.
Svatý farář arsský naléhal na svě

cení neděle.
„Pracujete,“ řikal svým ovečkám,

„ale hubíte duši i tělo. Vidím-li v ne
děli orat, myslím si,že oráte v pekle
svou duši. Člověk není pouhým sou
marem; má duši stvořenou k obrazu
Božímu“

Jednoho dne prosila jistá žena o
dovolení svážet v neděli seno.

„Ale,“ namítal pan fařář, „není
toho třeba. Vašemu senu nehrozí žád
né nebezpečí.“

Ale žena naléhala. „Snad necháte,
aby celá sklizeň přišla na zmar?“

Nuže, téhož večera žena náhle ze
mřela. A světec řekl: „Neděle jest
“dnem Páně; jest to jeho den; mohl
žádati všecky dny, ale vyhradil si
pouze sedmý. Jakým právem saháte
na to, co vám nenáleží? Víte, že oč
Pána oloupíte, nebude vám k užitku.
Znám dva bezpečné prostředky k o
chuzení: v neděli pracovat a odcizovat
majetetk bližnich.

Eucharistický kongres v Buenos-Aires.
V říjnu letošního roku bude se ko

nati, jak jsme již oznámili, euchari
stický kongres v hlavním městě re
publik)r argentinské v Buenos-Aires.
Již od počátku roku tamější arcibiskup
Dr. Santiago Luis COpello obrátil se
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písemně na všechny arcibiskupy &
biskupy světa s pozváním, aby se
zúčastnili této slavnosti. Kongres budí
upřímné a mocné nadšeni nejen v Ar
gentině, nýbrž i ve státech sousedních.
Oficielní modlitba byla vytištěna v ja-j
zyku francouzském, anglickém., ital
ském, německém, portugalském a arab
ském.

První část modlitby obsahuje vy
znání víry v přítomnost Kristovu v nej
světější Svátosti.

Potom následují prosby: „Pane Jc
žíši, požehnej kongresu eucharistická-j
mu, který budeme konati k větší Tvé
slávě. At láska Tvého Srdce slaví
vítězství nad vlažností lidskou. At
“víra ve Tvou skutečnou přítomnoct
v nejsvětější Svátosti stále více se
šíří. At srdce stále více planou láskou
k Tobě, kterýs Láskou. .Ať se šíří
časté sv. přijímání a at se uskutecní
denní spojení duší s Tebou, kterýs
životem! Ať všechny národy světa
vrhají se k nohám eucha'r'istického
Spasitele a uznávají Tě-za krále svého
po všechny věky. Amen.“

Výbor kongresu vypsal také soutěž
na nejkrásnější hymnu, která se má
zpívati při eucharistickém průvodu;
Soutěže zúčastnili se nejslavnější ar
gentinští básníci a báSnířky. Z došlých
prací byla přijata hymna vynikající
básnířky Dony Sáry Montes- de Ocá
de Cardenos. '

_- Svat-ořečení..

V neděli dne 25. února'1934 dopo
ledne_'_byl.u sv. Petra za blahoslave
ného prohlášen ctihodný Antonín Maria
Claret, arcibiskup a zakladatel misijní
kongregace Synů Nep. Srdce Mariina.
Narodil se r. 1807 ve španělských Py
reneích z chudičké, ale zbožné rodiny
tkalcovské. Měl od útlého mládí dvě
lásky: VelebnouSvátost a Pannu Marii.
T'y ho vedly k stavu kněžSkému a
.v něm ke svatosti. Proto se záhy oddal
lidovým misiím a založil kongregaci,
.aby našel vhodných pomocníků. Roku

1850 byl jmenován arcibiskupem na
ostrově Kuba a působil v tomto úřadě
plných 10 roků. Přeměnil-celý ostrov
svou neúnavnou horlivostí; Pius IX.
se mu za to podivoval. Vyprosil si na
Sv. Otci, aby se mohl zase uchýliti do
svého řeholního zátiší a stal se v Madri
dě hledanýmzpovědníkem a duchov
ním vůdcem. Vedl v duchovním životě
také blahoslavenou Marii-Michaelu od
Nejsv. Svátosti, která bude v brzku
také slavnostně prohlášena za svatou.
Zúčastnil se též 1869 vatikánského
sněmu. Tam ho ranila slabá mrtvice,
která následujícího roku ho uvedla do
věčné blaženosti. Ať se v nebi při
mlouvá za episkopát, aby věřící bez
pečně vedl v těchto tak kritických
dobách! — Dne 19. března,.o svátku
sv. Josefa, byla u sv. Petra trojnásobná
velká slavnost. Sv. Otec prohlásil za
svaté tři blahošlavené, a to: jednoho
kanovníka, jednohopiaristu a jednu
karmelitku. Všichni z Italie, proto
velké množství italských poutníků,
takže i ty ohromné prostory svato
peterské basiliky byly přeplněný &
gardy papežské měly velkou práci při
udržování pořádku. ——Ten svatý ka
novník se jmenuje Josef Benedikt
Cottolengo. Zemřel v Turíně roku 18.42
ve věku 56 let. Znal Dona Bosco jako
klerika & mladého kněze. Byl vynika
jícím apoštolem charity a dosud jeho
dílo, celá městská čtvrt, nazvaná Pic
cola casa della divina 'Provvidenza
(Domeček Božské Prozřetelnosti),
považuje se za hotový zázrak. Ústav
byl založen bez haléře prostředků a
dnes poskytuje pomoc desetitisícům
“potřebných. Nejznamenitější věcí na
díle je to,že peníze, potřebné pro dílo,
přicházejí „zvenčí“ do skřínky, za
puštěné ve stěně poblíže hlavních
dveří. Nikoho není viděti: ani dárce,
ani obdarovaného! Od. těch dob, kdy
kanovník Cottolengo před 107 lety

"postavil 4 lůžka ve svém soukromém
domě pro tolik potřebných lidí, ústav
jim tak založenýstále vzrůstal a me
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hutněl. Prostředky přicházely skutečně
„zvenči“: dobří lidé ukládali dary do
skřínky zapuštěné ve stěně. Klíče 'má
otec superior. Ustav nemá ani bankov
ního ůčtu, vkladu, kapitálu, nebo stá
lého příjmu. Kanovnik Cottolengo pro
hlásil: „Víra hýbe horami. Věřím, že
Božská Prozřetelnost pomůže mí udr
žeti můj dům, otevřený pro nemocné
a opuštěné.“ A tak se i stalo. Občané
dávají peníze, šperky a jiné hodnoty.
„Malému domu“, na který je Turin
tak pyšný. Darované věci jsou zpeně
ženy a peníze dány do skřínky. Není
zde vkladů, peníze se neinvestuji, ale
je stále dosti, aby mohlo býti pečováno
0 10.000 opuštěných. „To je'zázrak“,
pravil sám Mussolini, když mu byla
podána zpráva o zakladateli, o „Malém
domu“, skřínkách-střádankách ve zdi.
Div, který způsobil muž, znající, že
srdce lidské miluje a obětuje se, je-li
na jeho křehkou schránku zaklepáno
s prosbou o pomoc chudým, nemoc
ným a opuštěným! Za kanonisační
slavnosti- “byli při obětování-“Sv—Otei
ke cti sv. Josefa Cottolenga věnování
v klecí—taképoštovníholubi. Sv. Otec 
dal svolení, aby je 'pustili, A tak je
ihned za doprovodu _dvoušvýcarských
gardistů vynesli "z basiliky 'a pustili.
Holubivzlétlialetěli do Turína, kam
večer přinesli? radéstnou zprávu, že
apoštol chudých & trpících-v Turíně
je .již zařazen "do seznamu svatých. Sv.
Cottolengo je hrdina milosrdné lásky
kibližnimu; .— Druhý, jemuž- se.doStalo
vrcholu slávy církevní, jeýchudýife
holník z řádu Piaristů, sv.._Pompilio
»Maria Pirrotti. Zemřel v Lecce v jižní
Italii, rovněž .ve věku 56„let &to roku
1766. Byl velkým přítelem mládeže
jako pravýpiarista a neúnavný v;obrá

cení hříšníků k životu kajícímu; Byl
'apoštolem v tehdejší smutné době, kdýr
zed-nářstvo svým zhoubným vlivem
dusilo soustavně. katolické smýšlení
a jednání. Volil pro dva mocné pro
středky k záchraně mládeže a k ža
chováni v dobrém, pro úctu'k Bož
skému Srdci Páně a pročasté sv. přijí
mání. — Karmelitka, která byla_vřa
zena s velkou slávou do seznamu světic,
je sv. Terezie Markéta od Nejsv. Srdce
Ježíšova. Ve světě se jmenovala Anna
Marie Redi. Je to roztomilá světice,
hodně podobná sv. "Terezii z' Lisieux.
Vstoupila do Karmelu ve Florencii
17letá, žila tam jen 5 let—a již si ji
dokonale svatou vzal VKristus Pán
k sobě, 221etou, roku 1770. Je to zase
v době, kdy náboženský žiVOtbyl ne
blahými vlivy politickými všemožně
potlačován. “Milost Boží konala své
divy i tehdy. — Naše poutní výprava
z Prahy mohla se krásně zúčastniti
slavnosti. Viděla velmi dobře skvělý
kanonisační průvod a pak byla v chrá
mě také' přítomna dojemnéhe— “oka-—
mžiku pozdvihováni připapežské ponti
fikální mši svaté.-Dostalosejí, ,ačjen
35členné, „velké„pozornosti při audienci
ve Vatikáně. Ač“toho dne přijímal Sv.
Otec velké množství poutníků v hro
madné audienci, byla výpravaz esko
slovenska uvedena do zvláštního sálu,
aby každý mohl'Sv. Otci políbiti. ruku .
Potom měl'Sv. Otec'k tomuto hloučku
zvláštní asi 7minutovou promluvu, _ve
které ,nám opět „projevil s'vou otcov
skou pozorn'ost—Šalásku kfnaší„._vla's'ti.
To' vše nečinil- ani v sále _přédchžejíeím,
ani v- sále dalším, kdež poutníci _jin'í
mohli rovněž projev-ití.úctu náměstku
Kristovu na' zemi. “



A.M.Kadlčáková:
V háji.

V našem háji za vesnicí Do mechu i do travičky
malý potok teče, zmdlené tělo kloní,
kolem něho bílá cesta čistý vzduch je k sobě láká
do kopce se vleče. a kvití zde voní.
Smrky, jedle, borovice A nad hlavou jejich písně
vypínají hlavy, z hrdel ptačích zvoní,
mezi nimi můžeš zřítí že to krásné léto zase
mušek velké davy. přišlo k nám jak vloni.
V trávě svěží mech a kvítí, . Odpočine duše lidská
jahody a houby, v háji plném krásy,
maliny a ostružiny s každým, kdo sem do něj půjde,
s nimi se tu snoubí. laškuje a hrá si.
A na kopci statné lísky Nuže, pojďte do hájíčku,
plodů hodně mají, v němž vše vůní dýchá,
z dědiny sem houfy dětí srdce vaše v sladkém snění
na ně pospíchaji. v ňadru bude zticha.

V den sváteční do hájíčku
jdou i lidé staří,
do chládku si odpočinout
slunce když vše vaří.

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 vši zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě
celý dnešní den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(ic), za příkladem nejsv.
Srdce blahoslavené & neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky,
všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za
den, Lev XIII. S. Congr. Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kur. brn. 1886 č. M.)

Obzvláště Ti je obětuji za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z &
posvěcení kněží v ducho v ní spr ávě, a na všechnyúmysly,
jež doporučeny jsou na tento měsíc a tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého 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. (Po
každé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky
plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876).

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

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

Sv. Michaeli archanděla, sv. Cyrile a Metode, orodujte za nás a z a v š e c k y
národy slovanské, aby v jednotu víry katolické byli
shromážděni a byl jeden o'včinec „ajeden pastýř!

Heslo apoštolské: S v at í b u d t e !
myslv říjnu 1934:Pokoření nepřátel Církve svaté!

Tiskem a.svým nákl. vydává Občanské tiskárna. v Brně. — Za redakci odpovídá Theodor Pavlík.



Úmysly apoštolátu modlitby.
Posvěcování kleru v duchovní správě.

(Ustanoven & žehnán Jeho Svatosti, papežem.)
1. S. S. Sv. Jiljí, opata (700) —Za hellive kněze. Obnova řeholního ducha. Zabrá

nění kloní a rouhání. Návštěva služeb Božích. Konvertité v Anflii. Duše v očistci.
2. Neděle 15. po sv. D. Sv. Štěpána, kr uh. (1038) ——Pobožnost k bož. Srdci

Páně. Ovoce duch. cvičení. Odv1ácení neštěstí. Sjednocení národů slovansk\'oh.
.P. Sv. Serafie a Sabim, m. (121) —Šťastný začátek škol. vyučování. Katolické
školy. Přemáhání pýchv. Katolíoi na Rusi. Vítězství sv. (.írkve. Umírající.

4..U. Sv. Rosalie, p. (1333) — Ochrana před nakažlivými nemocemi. Odvrácení
pokušení. Odstranění svarů. Obrácení hříšníků. lhostejná obec.

5.St. Sv. Vavřince Just., bisk. (1155) — Sv. Otec Pius XI. Časté sv. plíjímání.
Přemáhání zlé náklonnosti. Záchrana mládeže. Zbožná výchova dítok. ,

6.C. Sv. Magna, opata (655) ——Velepastýri naši. Představení řeholí. Ucta ku.
kněžím. Láska k čistotě. Povolání do řádu. Vytrvání v dobrém.

.P. Sv. Reginy, p. a m. (251) — Pobožnost k bož. Srdci Páně. Upřímná hor
livost po spáse. Katolíci mezi protestanty. Pronásledování katolíků v Mexiku.

8.S. Narození P. Marie. ——Mariánské družiny. Pouti. Obiozoní ducha.
Bratrstva růžencová. Papežská kolej na Velehradě. Milost sebepoznání.

. Ne d ele 16. p o s v. D 11c hu. ——Sv. Petra Klavera, ap. in. (1654) ——\1isie mezi
černochy. Úcta k autoritě. Katolické misie mezi Slovany. Šíření ka.tol tisku.

1.0.P. Sv. Mikuláše Tolot.., ích. (1309) — Apoštolát sv. C. a \1. Dar pokory a zbož
g nosti. Katolíci v Japonsku. Zmaření zlých úmyslů. Ženské kláštery.
I 11. U. Sv. Prota a Hyacinta, m. — Smíření národů. Zamezení pohoršení. Za S\01

nost. Duše vlažné. Povolání dorostu. Dar trpělivosti.
12. St. Jména Panny Marie. ——Úcta a důvěra k Matce Boží. ApošuOlát modlitby.

Křestané na východě. Odvrácení války. Obrácení osoby. Umírající.
13.C. Sv. Notburgy, p. (1312). — Služebné. Svěcení nedělí a svátků. Uplatnění

zásad křesťanských. Křesťanské dělnictvo. Církev katolická na Rusi.
.P. Povýšení sv. krize (629) — Úcta sv. kříže. Spolek armády sv. kříže. Utvr
zení v duch. životě. Vícero osad. Dar pokory a sebezapirání.
S. Sv. Nikomeda, muě. — Vzbuzování dobrého úmyslu. Obrácení více osob.
Bohoslovci. Dobročinné ústavy. Katolická akce. Dobrodinci chudiny.

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

nejsv. Srdcem svym Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní po vší
zemi bez přestání vzdáváš až do skonáni S\ěta, obětují Tobě celý dnešní den, ani
sobe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené a

neposkvrněné Panny Marie,vše1ik'é úmysly a myšlenky, všeliké city a%žádosti,\šeliké skutky 1sleva svá. (Odpustky 100 dní jednou za den, Lo\ XIII, SC.o.ngr
lndulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 o. 11.) — Obzvláště Ti je obětuji
za Tvou svatou církev a- její nejvyšší hlavu, z a p o s v č o o v ání k n ě ží
v du c ho v ní ap ráv ě, a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na
tento měsíc a tento den členům Apoštclátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otcol 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 plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.) -— Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odpustky
300 dní. Pius IX. 1852) — SV. Josefe, vzore a patrone ctitelů bož. Srdce, oroduj
za nás! (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)

Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrille a Methodo, orodujte za nás a z a v š e 0 h 11y
národy slovanské, aby v jednotu víry byli shromážděni
a byl jeden ovčinec a jeden pastýř.

Heslo apoštolské: Sv atí b 11ďte
Úmysl v říjnu 1934: Pokořeni nepřátel Církve svaté!
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16. N e d ě ] e 17. po 3 v. D u c hu. Sv. Ludmily, patr. české (927). '— Úcta sv. patronů. |
Návrat odpadlíků do Církve sv. Dobrodinci chudiny. Katol. 'akce. Svaz katol. žen.

17. P. Sv. Hildegardy, abat. (1179). -—Ženské kláštery. Dorost řehole. Ochrana mlá
deže. Školské sestry. Ošetřevatelky Těšitelky. Dar pobožnosti.

18. U. Sv. Josefa z Kupert. (1663). — Za požehnání Boží. Bratrstvo věčného klanění.
Díky Pánu Bohu za dobrodiní. Včasné zaopatření umírajících. T rodiče.

19. St. Sv. Januaria a spolum. (BOB).— Smíření národů. Dar bázně Boží. Obrození
křesťanského lidu. Přemáhání sobectví. Obrácení židů na víru katolickou.

20. C. Sv. Eustachia a spolum. (120). _—Odvrácení drahoty a hladu. Obrácení Angli
čanů na víru katolickou. 501eté kněžské jubileum ndp. biskupa. Jr bratří.“

21. P. Sv. Matouše, 'ap. Páně (90). —' Apoštolát modlitby. l-Iorliví kazatelé. Naši
krajané v cizině. Šíření víry. Podpora katolického tisku. Spolupracovníci.

22. S. Sv. Tpmáše z Vilanova, bisk. — Velepastýři naši. Náboženství ve veřejném
životě. Ustavy slepců. Spolek sv. Dětství. Dobrodinci misií.

23. Ne d ěle 18. p o s v. Duc hu. Sv. Mořice a spolum. (330). — Křest. duch ve
vojsku našem. T kněz. Zástupce lidu. Pokořcní nepřátel Církve svaté.

24. P. Sv. Jaromíra, bisk. (1046). — Sv. Otec Pius XI. Dar lásky Boží. Zbloudilí. f
Obrácení nevěrců. Dar pokory a mírnosti. Bázeň Boží v rodinách.

25. U. Sv. Pacifika, řeh. (1.721). — Pokoj a mír v rodinách. Smíření národů. Ka
tolíci v Německu. Náhle zemřelí. Duše v očistci. Dar lásky Boží.

26. St. Sv. Cypriána a Justiny, m.' (3040. — Návrat východu k Církvi katolické.
Bratrstvo klanění se nejsvětější Svátosti. Řády v naší republice. 1“rodiče.

'27. Č. Sv. Kosmy a Damiána, m. (BOB).— Křesťanští lékaři. Ošetřování nemoc
ných. Dar kajícnosti. T lékař. Křesťanské dělnictvo.

28. P. Sv. Václava, patr. českého (929). ——Ucta sv. patrona. Křesťanský duch v re
publice naší. Katolická akce. Dobrodinci chudiny. Dar živé víry. '

29. S. Sv. Michaela, archand. — Vítězství Církve nad nepřáteli. Obrácení bludařů
a zatvrzelých hříšníků. Oddanost k sv. Otci Piu XI.

30. N e d ěl e 19. p o s v. D 11e b u. ——Sv. Jarolíma, učit. Církve (420) — Katoličtí
učenci. Živí a T členové bratrstva bož. Srdce P. a Apeštolátu modlitby. Díkučinění.

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 myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den, Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. 11.) ——Obzvláště Ti je obětují
za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a p o s v ě c o v á ní k n ě ží
v d ucho vní správ č, 3 na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na
tento měsíc a tento den členům Apoštolátu modlitby. Pane Ježíši, zastřiž ochra

,nou svého božského Srdce našeho svatého 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 plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou Spásou! (Pokaždé odpustky 300 dní. Pius IX. 1852)
. Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů bož. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní
jednou za den. Lev XIII. r. 1891.) '

Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrille &Methode, orodujte za nás a z a v š e c 11n y '
národy slovanské, aby v jednotu víry byli shromážděni
a byl jeden ovčinec a jeden pastýř. '

Heslo apoštolské: S v a ti b u d' t e !
Úmysl v říj nu 1934: Pokořeni nepřátel Církve svaté!
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766Časopis pro mládež „Anděl Strážný , roč. 54. vypisuje

velké ceny
hádankářské soutěže

pro školní rok „1934—35:
. Radiopřijímač.

. Fotografický aparát.

. Hodinky.

. Školák Kája Mařík, díl I.—VII.

. Řídících Márinka, díl I.-—V.

. Sebrané spisy V. Kosmáka, díl I.—XXI.

. Sebrané spisy Frant. Křena, díl I.—-XV.

. Vícecennýchknih a obrazů. .co.—10019005:—

Zajistíte si některou z těchto krásných 'cen, předplatite-li si „Anděla
Strážného“ a Zúčastníte-li se V plné míře naší hádankářské soutěže!

Celoroční předplatné pouze Kč 8'—,s románovou přílohou
„Medvěd Míša“ Kč 12'—. 0 Krásné původní desky k vazbě
minulých roč. „Anděla Stráž.“ za 6 Kč, vazba 3 Kč jednotlivě.
". Při hromadném odběru značné výhody! 4

Pro Vaši radost i pro Vaše poučení, abychom Vás povzbudili
. 'V , ) . , . V V. I V,

D tl ' k vytrvalému rozšlrovani nejlepšího a ne]vernejšiho pritele. mládí, časopisu , , A 11d ěl S t r á ž—ný6 “, připravili jsme pro_ nejpilnější čtenářea luštit'elehádanektěchtoněkolik

krásných odměn!
Další záleží na tobě, milý školačku, přičiníš-lise, abys jednu z nich pro sebe
získal. Přičiň se, aby šťastný tah naší redakce byl tvým šťastným losem.

Maminka i tatínek, poprosíš-li, předplatí ti rádi náš časopis, neb
jsi-li š e trným, snadno si nepatrné předplatné Kč 8'— uš etříš.

S novou chutí a s „Andělem Strážným“ do školy!
- Rozšiřuj a doporučuj všude a každému časopis „Anděl Strážný“!

Vydává a expedule nakladatelstvi

Občanské tiskárny v Brně,
Starobrněnská ul. lis 19-21.



Zemřel nám náš milý spisovatel

' autor tolika nězežných povídek a pohádek pro mládež, tvůrce nejkrásnější
dětské četby '

SKOLFlK KÁJH MARíK
dětství, díl I.., cena Kč 18-—, váz. Kč 30 —-.
ve volné přírodě, dil II., cena Kč 22 —, váz; Kč 34%—
za školní lavicí, dll III, cena Kč 18—, váz., Kč 30-,—-“"
na studiích v Praze, díl IV., cena Kč 20-—,váz.Kč 32'-,
na uměiechém tourné v cizině, díl V., cena Kč IS.—,

váz Kč 30—,
a icho štěstí, díl VI., cena Kč 16--, váz. Kč 28 —-—,
v rodinném kruhu, díl VII., cena Kč 16-—,váz. Kč 28'-—.*

7 skvostné upravených svazků o mládí, kráse & hýřivé dětské radosti.
Cena všech 7 svazků, brož. 128Kč, krásně váz. 212Kč. Na

, měsíční Splátky po 20 Kč, váz. po 30 Kč. U všech knihkupců.

FELIX HÁI odkáZal ve. svém díle „Š kola/lk Kája Mařík“ vzorný
příklad výchovy,“ dětské radosti z mládí li významného Vůdce pro život.

Odkaz nehynoucí, za nějž musíme býti vděčni.

ŘÍDÍCÍCH MÁ » f-i—INKřl
jako skVělý prOtěÍšek Káii Maříka mluví rovněž k dětským srdcí—mo úctě
k,_rodičům a učitelům, vštěpuje jim lásku k vlasti, vede, učí &Vychovává.
Díl I., cena Kč 16—', díl Il., cena Kč 16'—, díl III., cena Kč 16'—, díl IV., cena Kč 16.—,
díl V., cena Kč 15——,brož.- Cena všech 5 svazků brož. Kč 79 —, krásně vázaných Kč 139'-—.

* Na měsíční splátky po Kč 20—

—F.HÁJ:" pOHÁDKY * -PRODĚ'ÍI
v nádherné úpravě s barvotisky. —- Cena Kč 45'_-—,jen vázáno.

F. Háj, BLANKA ZAHRADNÍKOVA Divcíroman Cena 16 Kč, váz 28 Kč.
F. Háj, MARYČKA. Román síroty Ilustrováno Cena brož. 13 Kč, váz. 25 Kč.

Připravujeme: „
NEŽ LÁSKA ZAVOLÁ! —-AŽ POTOM! Romány ze života

Objednejte/u svého knihkupce neb přímo v nakladatelství

Občanskétiskárnvamě, Starobrněnská19-21

Tiskem a svým nákl. vydává Občanská tiskárna v Brně. — Za redakci odpovídá TheoiafPavlík.
Výhoda novinové sazby přiznána výnosem Ředitelstvípošt a telegrafů \! Brně, čís. 44.382/Vl. ze dne 3.'6. 1922.

asopis je podáván u pošt. úřadu Brno
>
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Škola Božského Srdce Páně,
časopis pro katolíky, zvláště pro zbožné spolky a bratrstva.
Pořádá P. Petr Hlobil \! Rajhradě.
Na „Školu Božského Srdce Páně“ předplácí se na rok 12 Kč.,
Jednotlivá čísla prodávají. se po Kč 1'40.
Administrace a expedice jest v Brně, Biskupská ulice číslo 1.

*Obsah:
Spasitelné pokoření nepřátel Církve sv. (Hlavní úmysl.) — Srdce Ježíšovo, nekonečná

velebnosti. — Číslo v náboženství. — Tobě se daruji. (Báseň,) — Dr. ]os. Kupka, biskup.
(Obrázek) — Hody. ——Touha. (Báseň) — Hlavní Spojenci Království srdce Ježíšova. —

Modlitba (BáserÍlJ -— Zaslána. — Obětování denního úmyslu.

T

Novinka
Detektivní novelaz brněnského ovzduší.

.I.' |.. TOPOL: » Uříznuté ucho a
Cena Kč 12'——.

Vydalo nakladatelství — expeduje knihkupectví

Občanské tiskárny v Brně,
Starobrněnská ul. čis. 19-21..
Dobrodružně - humorná lehká četba!

Obiedneite' u_svého knihkupce!

Konec ročníku se blíží . . .

Mámzaplaceno předplatnéťn

Kč 12 ročně není mnoho za dobrý časopis - který baví, informuje, v_zdě
lává,dbá povinností ke svýmčtenarum,aprosí proto o dochvilnost.

v předplacení, aby nebylo třeba zvláštních a drahých upomínek.

Prosíme, vyrovneite předplatnélll



ŠKOLA
BOŽSKÉHOSRDCEPÁNĚ.
ROČNÍK LXVIII. BRNO, ŘÍJEN 1934. ČÍSLO 10.

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 bud'!

Spasitelné pokoření nepřátel Církve sv.Hlavní

V tomto jubilejním roce našeho vy
koupení máme, my věřící lidé, učinit
záležitost a přání sv. Otce Pia XI.
předmětem našich modliteb a kajících
skutků, aby odraženy byly útoky ne
přátel Božích &Církve sv. jak ve Špa
nělích a Mexiku, tak tím více na Rusi,
kde zuří tak zvaní „bezbožniciíí. Tito
usilují nejvíce o zničení všeho nábo
ženství. Máme se modliti za jejich po
koření a zničení jejich plánů a zá
myslů. V tomto měsíci, zasvěceném po
bcžnosti růžencov,é volá sv. Otec
všecky členy Apoštolátu modlitby ku
pomoci, aby ustavičnou a vroucnou
modlitbou pohnut božský Spasitel za
slepené duše světlem nebeským osví
til, aby plni studu a lítosti nad spá—
chanými nepravostmi vrátili se do
milosrdného náruči otcovského. Známe
dobře z dějin, jak mocně působila po
božnost sv. růžence na nepřátele Cír
kve sv. Připomeňme si na př. r. 1683,
kdy sveřepě vojsko turecké obléhalo
Vídeň a pustešílo celé její okolí.
Velké nebezpečcnství hrozilo tomuto
městu, poněvadž nemělo dosti vojska
k obraně a mocný nepřítel vždy více
naň útočil. V tomto velikém nebezpe
čeství vzývali obyvatelé města Vídně
Pomocníci křesťanů o pomoc; modlili
se sv. růženec. A ejhle, pomoc přišla.
Hrdina polský, Jan Soběský, horlivý
ctitel Panny Marie, sebrav rychle

'
umysl.

vojska svá přišel obleženým na po
moc a zahnal nepřítele, který poražen
na útěk se dal a celé ležení zanechal
vítězům, kteří Boha a Rodičku Boží
za pomoc velebili. A vzpomeňme dále
vítězství křesťanů nad Turkem 11Le
panta právě v té chvíli, když papež
Pius V. se vroucně modlil sv. růženec
a z vděčnosti modlitba tato se rozšířila
po všem světě křesťanském. Jestli
tehdy sv. růženec se stal ochráncem
Církve sv., proč by i nyní neprojevil
svou moc? Jako dříve Turek zuřil
proti Církvi sv., tak i nyní zuří ne
přátelé Boží proti náboženství &Církvi
sv., jak slyšíme o tom ve Španělsku,
v Mexiku, Německu a na Rusi, kde
již tisíce věřících a sta kněží zahynuli
v pronásledování.

Známe moc sv. růžence, jehož po
moci jsme tolikrát nalezli u Boha
ochrany v dobách zlých. Proto chopme
se v tomto měsíci sv. růžence a vzývej
me Královnu sv. růžence o pomoc a
ochranu proti nepřátelům Božím a Cír
kve sv. Prosme o Spasitelné pokoření
nepřátel, aby útoků svých zanechali, za
hříchy své pokání činili a přestali pro
následovati věřícía bojovati proti Bohu
samému. Nic jim to nepomůže. Poslech
něme výzvu sv. Otce a obětujme tento
měsíc modlitby a kající skutky své za
pokoření nepřátel Božích, aby kajicně
hledali spásy u božského Srdce Páně.
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Srdce Ježíšovo, nekonečná velebnosti.
P. Bud. Rozkošný, T. J.

Na hoře Tábor ukázal Božský Spa
sitel svou velebnost, když se proměnil.
před svými apoštoly a zaskvěla se
tvář jeho jako slunce a roucho jeho
učiněno jest bílé jako sníh. Ale jen tři
apoštolové byli svědky této božské
velebnosti. V nekonečné velebnosti se
ukáže Božské Srdce Páně až při
posledním soudu, kdy se objeví v obla
cích nebeských se všemi anděly a až
budou před ním shromážděni všichni
národové (Mat. 25, 31, 32). Dokud
dlel Pán Ježíš na této zemi, ukazoval
jen část své velebnosti, & to jednak
celým svým životem, jednak zázraky.
O těchto zázracích budeme jednati
v této úvaze.

Zázraky „Ježíšovy jsou zářící pečetí,
že jest od Boha poslán, jsou nebeskou
svatozáří okolo pokorného Syna Boží
ho. Zázrakem panenského početí počí
ná svůj vezdejší život, zázraky ob
klopují jeho veřejnou činnost, zázrak
zmrtvýchvstání a nanebevstoupení u
končuje jeho pozemskou pout. Zázra
ky, které Pán Bůh nad ním a pro něho
činí ——jako hlas s nebe při křtu a
při proměnění, zatmění slunce a země
třesení, roztržení opony chrámové při
jeho smrti -— spojují se se zázraky,
které sám o sobě konal v opravdu
božské svědectví. Oslavil jsem a ještě
oslavím (Jan 12, 28), zazněl hlas Otce
nebeského s nebe ve chrámě jerusalem
ském.

Sám konal zázraků bez počtu. Moc
ný slovem a skutkem chodil dobře
čině (Skut. 10, 38). Jak apoštol, tak
mluví lid: Bude-li Kristus, až přijde,
činiti více divů než tento činí? (Jan
7, 31.) Evangelisté často jen stručně
shrnují zázraky. Vymítl zlé duchy
slovem a uzdravil všecky, kteří byli
nemocni (Mat. 8, 16). I přišli k němu
zastupové mnozí, majíce s sebou n'ě
mé, slepé, kulhavé, chromé a mnoho
jiných a položili je k nohám jeho;

i uzdravil je, takže zástupové divili se
vidouce, že němí mluví, kulhaví chodí,
slepí vidí a velebili Boha israelského
(Mat. 15, 30, 31). Podobně vidíme
u Mar. 1, 32; 6, 55. Luk. 4, 40; 7, 21.
Jan 2, 23; 4, 45; 20, 30. Jen několik
zázraků vypravují podrobně, buď tam,
kde líčí zevrubněji činnost Ježíšovu
neb kde to vyžaduje postup událostí,
neboť zázrak je těsně spojen s naukou,
kterou odůvodňoval zázrakem.

Pán Ježíš činil zázraky všeho druhu.
Všecky jednotlivé zázračné skutky se
k sobě pojí v jeden velky celek a
ukazují Syna Božího jakožto Pána
nad přírodou a jejími silami, .jako
vítěze nad všemi zhoubnými mocnost
mi a jako Boží sílu přinášející spásu
a život. Působí zazraky ve velkém
i v malém světě přírody, zázraky
panství nad smrtí, zázraky na lidech,
zázraky moci nad říší duchů a nad
zlovůlí svých nepřátel. Všechno se mu
podrobuje a keři. Tyto zázraky vrcholí
v jeho osobě. Ve svatozáři zázraků je
jeho osoba největším a nejvznešeněje
ším zázrakem, zázrakem v nejvlast
nějším slova smyslu, zázrakem všech
zázraků v dějinách. .

Tyto zázraky jsou skutečnými zá
zraky, které nelze přirozeně vysvětliti.
Jestliže nevěrci učinili z Krista Pána
cestujícího s lékárničkou s tajným léči
vem, jen aby nemusili uznati zázraků,
dokázali tím, že pro předsudky i věda
může svou vážnost ztratiti. Kterak
by mohl ihned uzdraviti slepého od
narození? (Jan 9) neb ženu, trpící
dvanáct let krvotokem, která celé své
jmění dala na léčení (Mat. 9, 20)?
Okamžitě uzdravil člověka s uschlou
rukou (Mat. 12, 13) a ženu 18 let
shrbenou (Luk. 13, 11—13). Jak mohl
býti hluchoněmý přirozeně uzdraven
po dotknutí se uší a jazyka (Mar. 7,31)?
A všichni, kterým pomohl, byli ihned
uzdravení bez lékařského ošetřování.

186



Ani víra, ani důvěra, kterou žádal
od nemocných, sama v sobě je ne
mohla uzdraviti; takové osobní pře
svědčení, které někdo někomu ve—
mluví, může pomoci v nemoci duševní,
ale ne v tělesné. Křivý úd se tím
nevzpřímí, ani krvotok neustane. Řekl
li Pán Ježíš ženě krvotoké: Buď dobré
mysli, dcero, víra tvá tě uzdravila
(Mat. 9, 22) neb řekl-li slepcům:
Věříte-li, to mohu vám učiniti (Mat.
9, 28), nečinil tak z léčebných důvodů,
ale z mravných. Tělesná dobrodiní
směřovala k ozdravění duše. Uzdravil
ochrnulého na důkaz, že mu odpustil
hříchy (Mar. 2, 1—12); člověku 38 let
nemocnému pravil: Již více nehřeš,
aby se ti nepřihodilo něco horšího
(Jan 5, 14). Proto činil Pán Ježíš
zázraky, aby lidé uvěřili, že jest
Synem Božím; když nechtěli věřiti,
bylo zbytečno dělati zázraky. Víra &
důvěra nepůsobily přímo zázraků; víra
sama v sobě neuzdravila němé, slepé,
chromé, nebot někdy ne nemocní sami,
ale jejich příbuzní měli víru: žena
kananejská prosila za svou dceru (Mat.
15, 28), setník za svého služebníka.
A byli uzdravení.

Zázraky jsou tak nutnou součástkou
jeho veřejného života, že bez nich
bychom nerozuměli celé jeho působ
nosti mezi lidmi až do jeho smrti.
Ze zázraků povstává ono hnutí, které
víc a víc lidí okolo něho shromažďuje,
které připoutává k němu učedníky,
přivádí k němu zástupy lidstva, ba
i jeho protivníky jako Nikodema tajně
k němu vábí. Při této úvaze nepřihlí
žíme ke každému jednotlivému zá
zraku zvlášt, ale spíše k řetězu oněch
událostí, jež byly příčinou jeho hrozné
smrti.

Nikdo nepopře, že Pán Ježiš okolo
sebe shromažďoval apoštoly a učední
ky, kteří v něho věřili jakožto v Me
siáše od Boha poslaného. Evangelia
nám popisují, kterak se víra učedníků
ve škole Ježíšově vyvíjela. Snad i osob
ností a učením jeho byl obyčejný lid

uchvácen; přece tento velký dojem,
který způsobil pokorný, prostý dělník
z Nazaretu, nestačí, aby vzbudil víru
učedníků, že tento člověk jest židov
ským Mesiášem. Požadavek Ježíšův,
že jest totiž Mesiášem židovským a
že je větší než Mojžíš, David a všichni
proroci, byl tak velký a obraz sám
Mesiášetak duchovní a tak se protivil
obrazu, jaký měli učedníci o pozem
ském Mesiáši, že jen zázraky je mohly
pohnouti, aby v Krista jako pravého
Mesiáše uvěřili. Mesiáše bez zázraků
si Židé kteří si ustavičně vzpomínali
na velké skutky Boží ve Starém
zákoně, ani pomysliti nemohli. Židé,
kteří byli velkými nadějemi povzbuzo
váni od proroků, byli by ihned opustili
Ježíše, kdyby nebyl konal žádných
zázraků. Evangelisté vypravujíce, že
zázraky Ježíšovy byly mocným činite
lem, jenž viru učedníků vzbuzoval,
správně vysvětlují, jak se věci měly.

Ač vznešené nauce Kristově, jak
píší sv. evangelisté, často se divili
učedníci, přece tato nauka kladla na
ně velké požadavky, mnozí z nich
odcházeli. Tvrdá je řeč tato, kdo ji
může slyšeti, řekli, když vypravoval
Pán Ježíš o těle a krvi své, kterou
mají věřící požívati. Toto učení v nich
nezpůsobilo .víru v pravého Mesiáše;
naopak, napřed věřili v něho a pak
teprve uvěřili jeho slovům o proměně
chleba a vína v Nejsvětější Svátosti
Oltářní. Vzpomeňme si dále na jeho
slova: Řečeno bylo starým, ale já
pravím vám: Syn člověka je pánem
soboty. Aby dosvědčil pravdu těchto
slov, musil se prokázati podobnými
skutky. Bez zázraků ztrácí život Je—
žíšův vnitřní souvislosti a Pán Ježíš
svou velikost. Uveďme si jen jeden
příklad: správně odpověděl na otázku
učedníků Janových, zda je ten, který
.má přijíti, či jiného maji očekávat
poukazem na zázraky, které před

.povídali proroci o Mesiáši. Jest to
vnitřní souvislost, když na důkaz, že
může odpouštětl hříchy, praví ochrnu—
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lému, aby vstal, vzal lože své a šel;
když na důkaz, že je pánem soboty,
uzdravuje nemocné v sobotu. Jen on
může tv1diti, že je větší než Šalomoun,
než Jonáš, může dále apoštoly blaho
slaviti, že vidí, co králové a spravedliví
marně si přáli viděti, ale může jen
proto tak mluviti, že může poukázati
na veliké zázraky, které konal v měs
tečkách galilejských.

Víme dále, že zástupy spěchaly za
Ježíšem, jej na cestách doprovázely &
obkličovaly. Nebylo jména známějšího
nejen v Galilei, ale i v Jerusalemě.
Byla to náboženská víra, náboženské
nadšení, že Mesiáš je tu, vždyt ho
chtěli učiniti králem. Mohl by způsobit
takové hnutí neznámý' muž z opo
vrženého Nazaretu, neučený v zákoně?
Jak by mohl hlásati tak velké poža
davky království Božího, kdyby nebyl
konal zázraků? Bez zázraků by si byl
sám odporoval, ba stal by se směšným.
Ba i výsměch pod křížem: Jiným
pomáhal, pomoz sobě sám! jest ozvě
nou hlasu lidu a svědectvím pro zá
zraky.

Ano i tajné &lstivé jednání nepřátel
jest dostatečným důkazem, že Kristus
Pán činil zázraky. Bojí se lidu i Krista
samého. Farizej Nikodém přichází ze
strachu před židy k němu v noci:
Mistře, víme, že jsi od Boha vyšel
jako učitel; nebot nikdo nemůže činiti
těch divů, které ty řiníš, není-li Bůh
s ním (Jan 3, 2). Zázraky Ježíšovy
uvádějí do rOZpaků jeho nepřátele: Co
uděláme, pretože tento člověk činí
mnoho divů? (Jan 11, 47.) Proto mají
íadost, když se nabízí k zradě Jidáš,
ale i tento dává jim radu: Chopte se
ho a veďte ho opatrně! (M.ar 1/,[£/k.)
Proto jeho chycení v noci a jeho iycblé
a bouřlivé odsouzení!

Nekonečnou velebnost vidíme při
zázracích Ježíšových tim, že je koná
z vlastní moci. Jako žádný prorok
Starého zákona, jen Ježíš mohl říci:
Já pravím vám, tak také působil
zázraky ve svém jméně, ve vědomí

své svrchované moci. Ani lidé, ani
poměry, ani síly přírodní se mu ne
mohly stavěti v cestu. Nikdy nemusil
nic zanechati, co by rád byl učinil, ani
něco přetrpěti, co by nebyl chtěl
dobrovolně. Nikdy mu neselhala moc,
jako se to stalo učedníkům na př. při
uzdravení posedlého chlapce (Mar. 9,
28). Jest si vědom, že toho lidé nemo
hou učiniti, jak pravil: ani jediného
vlasu nemůžeš učiniti bílým neb čer
ným (Mat. 5, 36), Zatím co on sám
poroučel nad životem a nad smrtí.
Někdy sice označoval zázraky za skut

„ky svého Otce (Mar. 5, 19; Jan 5,19,
20, 36), působené silou Ducha Božího,
ale přece ztotožňoval tuto sílu sám se
sebou a měl v sobě plnost moci. Tato
z něho vychází jako osobní síla a
vlastnost. Veškeren zástup hleděl se
ho dotknouti, neboť moc vycházela
& uzdravovala všecky (Luk. 6, 19).
Ba udělil také učedníkům moc konati
zázraky v neomezené míře.

Ku podivu! Aě konal tolik zázraků,
přece neučinil ani jediného k ukojení
zvědavosti lidské; ani jediného, aby se
mstil nad nepřáteli, aě byl od nich
ustavičně pronásledován. Židé žádají
po něm znamení s nebe. Pán Ježíš
odmítá; zapudil ďábelské pokušení
spustiti se s vrcholu chrámu.

Království nebeské nepřichází s vněj
ší slávou. Právě tak jest velký u hrobu
Lazarova, poroučeje smrti, jako utrů
nu Herodova mlče, když nechtěl udě
lati zázraku. Když však truchlící
matka jde za rakví svého syna, když
chudobní slepci prosí, lid má hlad,
když se nemocná žena dotýká jeho
roucha, vychází z něho síla, která
všecky uzdravuje. Nejvznešenější moc
je složena do rukou toho, jenž nepřišel,
aby mu bylo slouženo, ale aby sloužil,
jenž sám nemá, kde by hlavu položil,
jenž prosí Samaritánku o hlt vody,
aby uhasil žízeň a přijímá almužny,
aby ukojil hlad, jenž se nechává svá
zati v zahradě Getsemanské a ve tvář
bití.
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Nekonečná velebnc st je vlastně slo-ž
kou nejčisiší lásky k lidem. Moc a
láska kráčejí rovným krokem, ba
áska jde napřed, aby mohla získati

všeohny lidi pro království Boží, v němž
se dějí duchovní zázrakyr milosti. Všech
ny jeho zázraky plynou z onoho Srdce,
jež hoří rejčistší láskou k Bohu a
lidem. „Milosrdenstvím jsa bnut “ jest

V

nápisem nade všemi jeho zázraky a
obsahem jejich jest: „všem dobřečinil“.
Uotívejme božské Srdce Páně, aby 1na
nás paprsek jeho nekonečné velebnc sti
padal, a to do naší duše, aby jeho
milostí se skvěla & bude-li třeba, i do
našeho těla, by nás na př. z nemoci
uzdravil, bychom jemu v-budoucnosti
až do smrti mohli sloužiti.

Císlo V náboženství.
Jarolím St. Pavlík.

2.

Víru čerpáme ze dvou pramenů:
z Písma svatého a z ústního podání.
Toto poslední zavrhují protestanté;
chtějí jenom věřit to,co je psané.
Klistus Pán nepravil: Jděte do celého
světa a pište, nýbrž učte všechny
národy. Tedy i to,co učili a co bylo
později napsáno, máme včřiti.

Písmo svaté obsahuje dva zákony,
Starýa Nový zákon. Starý zákon čítá
45 knih (21 dějepisných, 7 poučných a
'17 prorockých, Nový zákon 27 (5
dějepisných, 21 poučných a 1 pro
rcokou).

Znamení kříže děláme dvojím způ
sobem: jako malý kříž a jako veliký
nebo latinský kříž a dvě pravdy jím
vyznáváme: že jsou tři božské osoby
a že druhá Božská Osoba na kříži jako
člověk trpěla, aby nás vykoupila.

Druhého dne stvořil Bůh oblohu.

Patříce na ni, mysleme na Boha a na
nebe, jež je nám slíbeno.

Člověk pozustává ze dvou částí:
z duše a těla. Duše je dvojím obrazem
Božím: přirozeným svou duchovostl
nesmrtelnosti, rozumem a svobodnou
vůli a nadpřirozeným posvčcujíci mi
lostí. Strežme obraz Boží v nás &
nepokálejme jej hříchy svými! Pe
čujme více o duši než o tělo!

V Kristu Ježíši jsou dvě přirozenosti:
hož—skáa lidská; obě jsou v jedné

božské osobě sloučeny. On je Bůh
člověk.

Dvě jména má náš Spasitel: Ježíš
Kristus. Ježíš znamená Zachraniiel,
Spasitel. Kristus Pomazaný nebo Mo
siáš. P'omazán je Duchem svatým.
My jsme svatým olejem a křižmem
pomazáni a proto právem slujerre
křesťané. Mějme obě svatá jméra
v uctivosti a neborme je nadarrro.

Druhé přikázání Boží zní: Ne
vczmeš jména Božího nadarmo! A
druhý článek víry: A v Ježíše
Krista, jeho jcdnorczeného Syna, Pára
našeho.

Ave Maria, Zdrávas Maria, p(
zůstává ze dvou částí: z modlitby
ohvalré (až po jméno Ježíš) a modlitby
prosebné. Kolik Ave Maria vznáší se
denně k blahoslavené Panně! Miliony!
Aj, od té chvíle budou mne blahosla
viti všechna pokolení.

Jsou dvě přikázání lásky: Milovati
budeš Pána Boha svého z celého srdce
svého, ze vší mysli své, ze vší síly své
a: Milovati budeš bližního svého jako
sebe samého. V těch dvou přikázáních
jsou všecka přikázání zahrnuta. Za
ehovejme je!

Desatero přikázání napsal Bůh na
dvou deskách. Na jedné stojí první
tři, která obsahují povinnosti naše
k Bohu a na druhé ostatních sedm;
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tato obsahuji povinnosti k nám samým
& k bližnímu.

Je dvojí půst: abstinence (zdržování
se masitých pokrmů) a újma (jedno
nasycení). Postní přikázání je pro naši
vlast velmi zmírněno; ale ani to
zmirněné se bohužel nezachovává.

Jsou dvě zapovězené doby, v nichž
se máme veřejných radovánek zdržeti:
adventní a postní. V tu dobu máme
žíti kajícně.

Milost Boží je dvojí: posvěcující,
jež nás činí spravedlivýmí, dítkami
Božími a dědici království nebeského
a pomáhající, jež mysl naši osvěcuje,
vůli naši k dobrému povzbuzuje a nás
posiluje, abychom to dobré vykonali
a v něm setrvali. Obojí'je nám velmi
nutné.

Svátosti jsou dvojí: svátosti mrtvých
a svátosti živých. Svátosti mrtvých
jsou dvě:_ křest & pokání. Slují tak
proto, že jsou ustanovené pro duševně
mrtvé, to jest ve stavu těžkého hříchu
se nalézající. Ostatní svátosti slují
svátosti živých, poněvadž ti, co je
přijímají, musí vésti už nadpřirozený
život milosti.

Křest pravý může býti dvěma jiný
mi křty nahrazen: křtem žádosti a
křtem krve. Tyto však nevtiskují duši
nezrušitelné znamení, působí však spa
šení.

Kristus Pán ustanovil nejsvětější
Svátost oltářní pod dvěma způsobami:
chleba a vína. Poněvadž tělo pozůstá
vá z masa a krve a člověk potřebuje
potravu pevnou i tekutou, chtěl se
nám Spasitel dáti za pokrm i za
nápoj. Tím se poměrům lidským při
způsobil. Velebena budiž svatá Eucha
ristie!

Dobrá nadpřirozená lítost může býti
dvojí: dokonalá (z lásky k Bohu) a
nedokonalá (ze strachu před Božím
trestem). Přijde na to, z jakého motivu
neboli pohnutky hříchů litujeme. Do
konalá má velkou moc v sobě; zjed
nává nám odpuštění hříchů již před
zpovědí a nahrazuje ji, když není
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možno ji vykonati. Je dobře dokonalou
lítost vzbuditi každý den večer.

Odpustky jsou dvojí, plnomocné a
neplnomocné. Když církev uděluje
odpustek, čerpá z pokladů zásluh
Ježíše Krista, Panny Marie a svatých
& splácí jimi božské Spravedlnosti
naše dluhy, to jest časné tresty.

Při zdavkách musejí býti dva svěd
ci. Manželské překážky jsou dvojího
druhu: takové, jež činí manželství
neplatným, na př. pokrevní příbuzen
ství, a takové, jež je činí nedovole
n' , na př. jednoduchý slib čistoty.

nohé dají se dispensí odstraniti.
Ke křesťanské spravedlnosti náleží

dvojí věc: hříchu se varovati a dobré
konati. Hřích je podle původu dvojí:
dědičný a osobní; osobní je podle
velikosti také dvojí: smrtelný a všední.
Aby něco bylo hříchem, jsou dvě
podmínky: poznání a vědomí zlého a
dobrovolnost. Závist má dvojí tvář
nost; závistivý truchlí, když se druhé
mu dobře vede a raduje se, když se
mu vede zle.

Ctnosti jsou dvojí: božské a mravní.
Vzbuďme často ty první, víru, naději
a lásku, a konejme ty druhé.

Soud je dvojí: soukromý a všeobec
ný. Při všeobecném budou dvě strany,
pravá a levá; na pravé budou státi
spravedliví, na levé bezbožní. Žijme
zbožně, abychom dostali místo na
pravé straně.

V ráji stálý dva obzvláštní stromy:
strom poznání dobrého a zlého, to byl
ten zapovězený, a strom života. Ovoce
prvního přineslo prarodičům smrt, ovo
ce druhého mělo je zachovati při
životě. Strom života byl předobrazem
svatého kříže a svaté Eucharistie.

První dva synové Adama a Evy
byli Kain a Abel, různí charakterem.

Dva andělé provázeli Hospodina,
když navštívil Abrahama; titíž dva
vysvobodili Lota ze Sodomy. Kéž
i nás opatrují před ohněm pekelným!
Lot měl dvě dcery; od nich pocházeli
Moabité a Ammonité.
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Izák měl dva syny: Esaua a Jakuba.
Práva prvorozenství obdržel Jakub.
Jakub pojal za manželky dvě dcery
Labanovy: Liu a Rachel. Rachel mu
porodila Josefa a Benjamina; při po
rodu posledního zemřela.

Dva významné sny měl Josef: jak se
jeho snopu snopy bratří klaněly a jak
se mu slunce, měsíc a jedenáct hvězd
kořilo. V žaláři, kde meškal Josef,
seděli dva provinilci; každému se něco
zdálo, jednomu o vinné révě, druhému
o koši s pečivem, ten první dostal
milost, ten druhý byl popraven. I fa
rao měl dva zvláštní sny: o tučných
a hubených kravách a o plných a
prázdných klasech. Ačkoliv všeobecně
nemáme ve sny věřiti, přece jsou i ta
kové, kterých původcem je Bůh a
které něco znamenají.

Dvakrát zjednal Bůh Israelitům zá
zračným způsobem přechod přes vedy:
Rudé moře a Jordán. Dvakrát musel
Mojžíš na skálu udeřiti, než vyšla voda,
protože trochu o výsledku pochyboval.
Za to nesměl lid sobě svěřený uvésti
do země zaslíbené. Bůh trestá i všední
hříchy.

Svatostánek pozůstával ze dvou
místností: ze svatyně a velesvatyně.
Do této poslední směl jenom velekněz
vkročiti, a to jenom jedenkráte v roce,
v den smíření. My máme přístup až
k samému oltáři.

Synové Noemy — byli dva — vzali
si za manželky Orfu a Ruth; tato se
vrátila s Noemi do Betléma a stala se
manželkou Booza a prabábou Vy
kupitele.

Velekněz Heli měl dva syny: Ophni
a Phines; ti dávali pohoršení svým
nezřízeným životem. Pod svícnem je
tma. Dobří rodiče mají mnohde zlé
děti a zlí rodiče dobré děti.

K Šalomounovi se dostavily dvě
nevěstky, jež se hádaly o živé dítě.

alomoun poručil je rozt'ati a každé
dát polovici. _Tímpoznal, která matka
je pravá. .

Říše Šalomounova rozdělila se ve
dvě říše: říši Judskou a říši Israelskou.
Obě vzaly zkázu. Říše Boží, katolická
církev, nezahyne.

Dva medvědi roztrhali chlapce, kteří
se posmívali proroku Eliseovi. Starých
lidí třeba si vážiti.

Od dvou bezbožných starších byla
Susanna obžalována, protože nechtěla
s nimi zhřešiti. Měla zemříti; ale
Daniel dokázal její nevinnost.

První dva učedníci Kristovi byli
Ondřej a Jan. Dva dni zdržel se Spasi
tel v Sichemu na blízku studnice
Jakubovy. Svoje učedníky rozeslal po
dvou, aby kázali a divy konali. Dva
krát rozmnožil chleby zázrakem: jed
nou nasytil 5000 mužů pěti chleby,
po druhé 4000 sedmi chleby. Nás na
sycuje “nebeským chlebem, jehož před
obrazem byla mana. Na hoře Tábor
rozmlouvali s ním dva representanti
Starého zákona, Mojžíš & Eliáš. Laza
rus měl dvě sestry: Martu a Mariii
Magdalenu. Ježíš byl příl.elem těch
sourozenců.

Ježíš učil, že není možno současně
sloužiti dvěma pánům: Bohu a ma
monu. Jak dlouho, pravil Eliáš k lidu,
budete kulhati na obě strany? Mnohý
chce sloužiti Bohu i ďáblu. V podo
bens'tví o dvou bratřích, z nichž
jeden stal se marnotratným, ale zase
se kajícně k otci vrátil, uvádí nám
Kristus Pán před oči veliké nilosrden
ství, velikou lásku Boha Otce ke kají
címu hříšníku. Toto podobenství se
uskutečňuje při svaté zpovědi.

O dvou služebnících vyprávěl Spa
sitel; jeden z nich nechtěl poshověti
s placením dluhu svému spoluslužeb
niku; byl nemilosrdným; za to byl
potrestán. Blahoslavení milosrdní, ne
bot oni milosrdenství dojdou. Milo
srdný Samaritán dal dva denáry hos
podskému s příkazem, aby se o chura
vého dobře postaral. Spasitel je ten
nejmilosrdnější Samaritán. Ten, který
dvě hřivny od pána obdržel a jimi jiné
dvě hřivny vyzískal, byl pochválen:
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Služebnice dobrý a věrný atd. Hřivnou
vyrozumíváme vlohy, smysly, časné
i duchovní statky, jichž máme ke cti
Boží a k blahu bližního užívati.

Dva muži modlili se "v chrámě:
pyšný far-izej a pokorný publikán;
tento byl ospravedlněn. Bůh se pyš
ným protiví, pokorným však dává
milost. Dva muži museli opustiti tento
svět: nestřidmý-bohatec a chudý La
zar. Na onom světě obrátil se list:
bohatec přišel do .pekla, chuďas do ráje.
Běda vám, pravil Spasitel, kteří se
smějete, neboť budete plakati.

Dříve než kohout dvakrát zazpívá, _
třikrát mne zapřeš, předpověděl Spa
sitel Petrovi a tak se i stalo. Kolikrát

Petr slyšel kohouta zpívati, musel pla
kat. Dvakrát tázal se Ježiš pochopů,
koho hledají. Dva velekněží ho vy
slýchali, Annáš a Kaifáš. Mezi dvěma
lctry visel Ježiš na kříži; jeden se kál
a přišel do ráje, druhý Zůstal zatvrze—
lým. Dva hodní muži pochovali Pána,
Josef z Arimatie a Nikodemus.

Dva andělé seděli u hrobu Vzkříše
ného, jenž šel s dvěma učedníky do
Emauz. Dva andělé ukázali se při
nanebev'stoupení Páně.

Dva učedníci byli kandidáty pro
apoštolský úřad po Jidášovi: Matěj
a Josef Barsabar; los padl na Matěje.
Petr a Pavel, Filip a Jakub mladší,
Šimon a Tadeáš bývaji spolu slaveni.

MarieTesařova:

Tobě se daruji.
Drahý můj Ježíši,
Tebe jen miluji,
duši i tělo své
navždy Ti daruji.

Buď Tvoje všechno jen,
Tobě jen náležím,
pro sebe prosívám:
Ježíši, Ty buď mým!

Z lásky Ti daruji
všechno své snažení,
at' Tvoje milost vše
ve zlato promění.
Srdce mé ubohé
patři Ti docela,
milost mi jednou přej,
bých Tebe uzřela.

Bych Tebe uzřela,
když tmít se počíná,
milost tvá svitne mi,
jas Tvůj ji protíná.

Za duši, kterou Ti
věnuji ' celičkou,
nikdy mne neopust
Ty i s Tvou Matičkou.

Všechno, můj Ježíši,
světím Ti s radostí,
jen Ty mne provázej
svou svatou milostí.

Až den se nachýlí,
noc věčná nastane,
at se pak duše má
v nebes stan dostane.

Tvé jméno, Ježíši,
věčně. mi zazáří,
Srdce Tvé duši mou
svou láskou obdaří.
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_ a: z/zď.j1/ ac,
„še/63% .

K 50ti letému kněžství modlemese: Hospodine
zachovej Ho, obživuj Ho, & učíň Jej blahoslaveným

& nevydávej Jej v ruce nepřátel Jeho.
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Hody.
Jarolím St. Pavlík.

Hody! Posvícení! Je-li o tom řeč,
tu myslí mnohý člověk napřed na
posvícenské koláče a hodovní tanec,
jenž trvá na mnohých místech dva
dny; on však nepomýšlí na to, že
hody jsou vlastně církevním svátkem,
památným dnem, jenž nás upamatuje
na onen krásný den, jenž byl pro naše
předky velikým svátkem, protože o
něm nově vystavěný kostel byl slavně
posvěcen. 

V onen den ujal se Kristus Pán
svého příbytku a stal se tak naším
spoluobčanem, získav si v dotyčné
obci domovské právo. Je mezi námi
jako učitel mezi dětmi, jako lékař
mezi svými pacienty, jako pastýř mezi
svými ovcemi, jako hostinský mezi
svými hosty, jako ženich mezi svými
svatebčany, . jako král mezi svými
poddanými, jako hospodář mezi svou
čeládkou, jako otec mezi svými dětmi,
jako vojevůdce mezi svými vojáky.

Domov jeho nemá zůstati prázdným,
máme jej často navštíviti, aspoň v ne
děli, abychom přinesli Bohu oběť
chvály a poklony. Přineste Hospodinu
chválu a čest a klaňte se mu v jeho
svatostánku! vybízí nás žalmista Páně.
Vejděte s chválou do jeho bran, do
jeho předsíně s chvalozpěvem!

Ovšem že se můžeme i ve volné
přírodě Bohu klaněti, příroda též je
chrámem Božím; ale adorace v domě
Božím znamená více pro tělesnou pří
tomnost Ježíše Krista a Bůh si jí
výslovně přeje. Patriarchové klaněli
se Bohu pod širým nebem; než přece
přál si Bůh a nařídil, aby mu byl
postaven svatostánek a chrám. Tam
se scházeli židé, aby se Bohu klaněli.
Žalmista praví: Před obličejem andělů
chci tobě zpívati chválu a tobě se
klaněti před svatým chrámem tvým.
Daniel v Babyloně stál u onoho okna,
odkud byla vyhlídka v tu stranu. kde

stál židovský chrám, a klaněl se svému
Bohu.

Vstoupíme-li do kostela, pokloňme
se napřed svátostnému Ježíši; jdeme-li
kolem kostela, vzdejme mu úctu sejmu
tím klobouku nebo křížem; jinak by
se mohlo věřiti, že nejsme naší víry.

O hodech máme Bohu děkovati za
všechna dobrodiní, jež nám v chrámu
Páně dosud prokázal, a ta nejsou
malá. Zde jsme byli pokřtěni; zde
jsme se stali dítkami božími a dědici
království nebeského; zde jsme se
stali přijetím do Církve občany říše
Boží. První naše vycházka po narození
byla do kostela ke křtu a k úvodu.
Kolikrát nás, když jsme byli ještě
mladí, vzala matka s sebou do kostela;
tu nás žehnal Pán Ježíš, jakž byl
žehnal děti v židovské zemi. Zde jsme
s'lavili krásný den prvního svatého
přijímání a hostili Spasitele v srdci
svém jako Marta s Marií, Zacheus &
Matouš. Co to byla za radost! A koli
krát jsme byli od onoho času už
u stolu Páně! Kolikrát jsme ve zpo
vědnici nalezli pokoj duše své! Kolik
milostí, kolik požehnání při mši svaté!
Kolik poučení & povzbuzení s kaza
telny! Zde uzavřeli rodiče svazek man
želský; zde byl mnohý i biřmován.
Kolik útěchy a pomoci se nám zde
dostalo v různých potřebách! A po
smrti též nás ještě zancsou do chrámu
Páně, aby se nám dostalo pomoci na
onom světě a my brzo bylivysvobo zeni.
Tak tedy i z vděčnosti máme se často
objeviti v domě Božím & o hodech se
modliti: Děkujeme tobě, všemohoucí
Bože, za všechna dobrodiní, jež jsme
v domě tvém obdrželi.

My však máme v domě Božím
i něco odprositi. Vzpomeňme si na ty
hříchy, jichž jsme se na svatém místě
dopustili. Když se Mojžíš chtěl při
blížiti hořícímu keři, volal na něj Bů h:
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Nepřibližuj se! Zuj obuv s nohou
tvých, neboť místo, na němž stojíš,
je svaté místo. A Jakob řekl. když se
byl ze spánku probudil: Jak hrozné
jest místo toto! A já jsem to nevěděl!
Zde není nic jiného jak dům Boží a
brána nebes.

Pro tělesnou přítomnost Boha-člo
věka je katolický kostel ještě světější.
Ale jak málo jsou si toho lidé vědomi.
Jak často se v kostele neuctivě chovají,
zvláště děti! Smějí se, štěbetají, ohlí
žejí se, paskudí. Poklona se vynechá
anebo se jen tak ledabylo udělá.
Nápadnými, parádnými nebo nesluš
nýmí šaty dává se pohoršení, pozdním
choděním vyrušují se druzí z pobož
nosti. Kolikrát se bez příčiny návštěva
mše svaté vynechá. A takových hříchů
a poklesků máme dost na svědomí.
Máme věru příčin dosti, abychom
Pána Boha za odpuštění prosili &
s publikánem se bili v prsa a se modlili:
Bože, buď milostiv mně hříšnému!

Musíme však i zadost činiti za
hříchy druhých: za ony, kteří rok co
rok nejsou v kostele k spatření; kteří
se vloupají do tabernáklu, svaté ná
doby ukradnou a sval.-éhostie zneuctí;
za ty, kteří svatokrádežně přijímají;

za ty, kteří ve válce kostely boří a
'zneuctívají; za ty, kteří kostely vy
vlastňují a statky jejich konfiskují.
Zadost, zadost horlivostí v návštěvě
chrámu Páně, v přijímání svátostí,
hodinami adoračními, péčí o ozdobu
kostela.

Chvála, díkůvzdání a odpros, to
jsou ty zbožné akty ve svátek posvě
cení chrámu Páně; k tomu přijde ještě
prosba. Když se světil Šalomounův
chrám, padl král na kolena, roztáhl
ruce a pomodlil se delší modlitbu.
Byla to modlitba prosebná: Aby Bůh
všechny vyslyšel a všem pomohl, kdož
by ve svých potřebách hledal v tomto
chrámě útočiště své. I my tam berme
útočiště, když nás něco svírá. Zde je
Bůh ještě ochotnější k vyslyšení našich
proseb než jinde. Zde nám popřává
audienci v každý čas. Nejlepší hodina
pro audienci je mešní hodina, neboť
mše svatá je nejlepší obětí prosebnou.

Čím je srdce pro tělo, tím je dům
Boží pro duchovní tělo Kristovo, pro
obec křesťanskou. Z něho se proudí
milost na všecky strany. Chrám Páně
je centrum obce, náboženský střed.
Kdo je má na blízku, nechť si váží
toho dobrodiní a nechť často a rád
tam koná své návštěvy!

MarieTesařova:
Touha.

Můj Bože, dej mi křídla k letu,
bych vznést se mohla nebi blíž,
vždyť trny sbírám místo květu,
můj život samá strast & kříž.

Kde načerpat bych mohla síly,
jež třeba v bouřích života?
Vždyť vzpomínky mi jenom zbyly
& vůkol chlad & cizota.

O, otevři své Srdce zlaté,
můj dobrotivý Ježíši, _
v něj uchýlím se v bouři klaté,
tam bolest má se utiší.

A pod kříž, Pane, veď mou duši,
zkad milost padne v její klín,
tu štěstí najde, najít tuší
a prchne bolu černý stín.

Pak dosti mám a nechci více,
když láska Tvá mne celuje,
pak štěstím VZplanou smutné líce,
dím sobě: Bůh mne miluje.
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Hlavní Spojenci Království Srdce Ježíšova.
]. Maria — Pomocnice křesťanů.

P. Jindřich Ramiěre T. J.

Těm, kteří se utíkají k božskému
Srdci jako ke zdroji vší milosti, těm,
kteří při vzpomínce na milosrdné pří
povědi prosí Ho, by uspíšil obrození,
slíbené před několika věky svaté Ger
trudě, těm, kteří volají k Nčmu, by
se konečně rozestřelo po celém světě
království lásky, zvěstované svaf'ou
Markétou Marií — těm všem ukazuje
Ježíš na svou Mat-ku jako na nezbyt
nou spolupracovnici na tomto velikém
díle, vybízeje zároveň, by horlivou a
ustavičnou modlitbou zasloužili si její
všemohoucí přímluvy. '

Taková jest úloha Mariina vůči
Církvi a vůči každému jednotlivému
křesťanů.,zvláště. Jestit druhotnou pro
středníci mezi svým Synem & námi,
podobně jak její Syn jest svrchovaným
a jediným prostředníkem mezi Bohem
a lidmi. Jako nemůžeme k. Oto-i, leč
skrze Ježíše, tak nemůžeme k Ježíši
leč skrze Marii. V lúnč Mariině spojil
se Syn Boží s naší přirozeností & stal
se naším bratrem; s její účastí dokonal
svou výkupnou oběť na Kalvarii.

Na přímluvu Mariinu, k níž se při
pojily vytrvalé modlitby apoštolů a
svatých žen, Spasitel poslal své Církvi
s nebe Ducha posvěcení; její přímluvě
vděčíme milosti, jež s takovou štěd
rosti denně na nás Splývají. Je-li

Srdce Ježíšovo jediným
zdrojem těchto mile-stí, jest Srdce
Panny Marie jejich jediným průlivem.

Ona jest družkou nového Adama,
pomocnicí jemu podobnou, účastnící
se na díle naší spásy, podobně jak
Eva, jež měla účast na díle naší zá
huby. Ježíš Kristus dav se Jí celý,
dal Jí zároveň i vše, co Mu náleží.
Ona jest Královnou oné říše, jejímž
On jeet Králem; to, co On má jako
Syn Boží, má Maria jako Matka Ježí
šova; a ve chvíli, kdy se chystá

v'vl

svrchovaným úsilím lásky k vydobytí
pozemského království, jež Mu chce
vyrvat záští pekelné, volá Marii, by
přispěla celou svou mocí a sdílela
s Nim slávu vitězství.

Proto právem přísluší Jí název
„Pomocnice křestanů“; za
sloužila si ho zázračnou pomocí, kte
rou xždy přispěla Církvi ve všech
jejich těžkých potřebách.

I.

Průběhem šesti věků třikráte zvláště
usilovalo peklo vyrvati Ježíši Kristu
Jeho pozemské království a třikráte
sluhové Ježíše Krisa vděčili Marii
své osvobo zení a své vítězství.

Manicheism, jenž od věků bez ustání
hlodal v té neb v oné části křesťanské
společnosti jak ohyzdná rakovina, \e
XII. století vystoupil současně v Ně
mecku, v Italii a v jižní Francii;
útočil na knčžstvo i prosté věřící;
zamítal Eucharistii jako svatokrádež
nou modloslužbu a manželství jalo
dílo pekla; tím způsobem porušery
zdroje života přirozeného a nadpřiro
zeného. Nadarmo sjednotily moc svět.
ská a duchovní své zbraně a útoky.
Tato liga, do té doby nepřemežitelná,
pozbyla dle zdání své síly. Nikdo ne
poslouchal výzvy papežovy. Ducho
vonetvo zmalemyslnělo a knížata klo
nila se'k nepříteli, proti němuž měla
bojoval-. Když, po lidsku mluveno,
nebylo záchrany, objevil se na bojišti
nový bojovník snovou zbraní, jejíž
okdivuho dná síla vrátila vítězství řa
dám katolickým. Byl. to rytíř Mariin,
sv. Dominik; ozbrc-jen pouhým rů—
žence-m potírá sektu, proti níž du
chovní i hmotné blesky byly bez
mocné.

Leč Církev, ač zbavená viditelných
a smrtelných nepřátel, zůstala “dále
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ještě předmětem zášti nepřítele ne
viditelného, jehož zuřivost vzrůstá
s každou porážkou. Po třech stoletích
obnovuje útok: tentokráte vnitř i zev
vně chce vyvrátiti svaté Město. Uvnitř
— bludem svůdnějším a vražednějším
než byl manicheism; svůdnějším _
nebot vystupuje jako dávno vytoužená
;eforma nepořádků až příliš zjevných;
vražednějším poněvadž lék, jejž při
náší, porušuje víru způsobem nena
pravítelným.

Heslo vzpoury provolané Lutherem
v Německu opakuje Kalvín ve Francn
& Jindřich VIII. V Anglii. Církev tratí
celou třetinu svého dědictví. Je ne
bezpečí, že ztratí všecko. Současně na
východě panství Turků dosahuje vrcho
lu své moci a chystá se k útoku na
křestanstvo. Vůdce jejich nesčíslných
vojsk se chlubí, že jeho koně budou
se pásti na oltáři římské basiliky
svatých apoštolů. Kdo jim může odo
lat? Křestanstvo, rozdvojené protes
tantismem, pozbylo své síly. Katoličtí
mocnáři myslí jen na "osudné vlastní
spory. Společné nebezpečí jich nedo
jímá; nechtějí slyšet úpěnlivé volání
Náměstka Kristova . . . Proti nesmírné
mu loďstvu tureckému má Pius _V.
jen něco málo lodí s hrstkou udatných
obhájců. Ale Pius V. jest synem sv.
Dominika. Nezapomněl, jakého vítěz
ství popřál Bůh svatému růženci.
I volá k vojsku, jež bojuje tímto du
chovním mečem, by přispělo na pomoc
hrstce těch, jež válčí hmotnou zbraní.
Volání jeho nezůstalo bez ozvěny:
synové Mariini na celém světě se
modlí. Na jejich prosby Maria spěje
na pomoc a dává nepatrnému loďstvu
křesťanskému sílu neodolatelnou. Nej
vyšší Pastýř zázračným způsobem do
vídá se o zázračném vítězství, jímž
síla říše protikřesťanské jest navždy
zlomena.

Zbývalo však ještě hroznější ne
bezpečí vnitřní. Maria k jeho odstra
nění volá jiného bojovníka, stejně
odhodlaného jak sv. Dominik. Přichází

k raněnému Ignáci z Loyoly a budi
v něm touhu, cele se připodobnit
vtělenému Bohu. Ve svatymi Mont
serratské přijímá jeho přísahu věrnosti
a potom v jeskyni Manrézské zjevuje
mu válečný plán výpravy proti vzrů
stajícím bludům. Sám velký papež
Benedikt XIV. hlásá, jaký úděl pří
sluší mateřské ochraně Panny Marie
v pracích a ve zdaru Tovaryšstva
Ježíšova:

„Když Ignác z Loyoly odevzdával
Cíikvi nové legie pod praporem nejsv.
jména Ježíš, tušil, jak těžké boje je
čekají v práci na spáse vlastní i dru
hých; i soudil, že nemůže se jim dostati
beZpečnější pomoci než pod ochranou
Mariinou. Proto když ku provedení
velkých záměrů opouštěl sídlo svých
otců, vrhl se napřed k nohám nejsv.
Panny, aby pod Její ochranou na—
stoupil cestu dokonalosti. Později, když
shromáždil kolem sebe první spolu
bratry, vyvolil si pařížskou svatyni
Matky Boží na Montmartru, by oslav
nými sliby se tam Bohu zasvětili.
A poněvadž sám před každým důleži
tým rozhodnutím vzýval jméno Panny
Marie, chtěl rovněž, by jeho synové
v pracích svého povolání důvěřovali
v její přímluvu u Boha a v nebezpečích
vždy s důvěrou utíkali se k oné v ě ž inedobytné,nanížzavéšenojesttisíceválečnýchštítů.

„Proto když přes nesmírná moře a
daleké kraje nesli přesvaté jméno
Ježíš před národy a krále, nepřestali
zároveň všude hlásat i svaté jméno
Panny Marie; s šířením světla víry &
svatosti mravů ve všech zemích Sta
rého a Nového sveta šířiliobdivuhodně
i úctu a lásku k Matce Boží.“

Takto vzdy, v potřebách a v pod
nicích všeho druhu, v bojích proti
nevěřícím i odpořílým synům, Církev
svatá nejen doufala v nekonečnou
dobrotu & moc Ježíšovu, ale i v lásku
a ochranu Jeho Matky. I Maria na
její důvěru vždy odpověděla zázračnou
ochranou. Obhájcové zájmů Kristo
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vých mohou Jí s celou pravdou vydati
svědectví, jež vzdává J1 Cííkev v ho
dinkách k Matce Boží pomocné: „E j
hle, Maria byla naší nadějia přišla nám ku pomocil“
„Ecce, Maria erat spes no
stra et venit in adjutorium
no b is !“

II.
Vůči tak jasným faktům' nemáme

vskutku velké zásluhy, spoléháme-li
pevně na pomoc ještě účinnější, jíž
nezbytně se dožaduje nebezpečí hrozící
dnes sv. Církvi. Potřebuje snad pevné
víry ten, kdo při západu slunce chce
předpověděti jeho zítřejší východ?
Z toho, co Bůh dosud činil v řádu
fysickém, vyvozujeme další, jež může
a chce učiniti v budoucnosti; proč
nesoudíme podobně i v řádu mravním?
Je snad .-Bůh méně mocný neb více
schopen sám sobě odporovat, kdy
běží o slávu Jeho Matky. a o zájmy
Církve, než kdy se jedná o zákony
neb zájmy hmotného světa? Poněvadž
dosud vždy velkost zázraků přizpůso
bil míře nebezpečí, nesmíme pochybo
vat, že největším divem své pravice
vybaví Církev z největšího nebezpečí,
které jí kdy hrozilo; ale zároveň ne
smíme zapomínat, že dnes, tak jak
v minulosti, velké divy Boží moci
musíbýti koupenyhrdinno u dů
věrou v pomoc Mariinu.

Ano, Církvi hrozí nesmírné nebez
pečí. Jak ve věku XVI. i dnes vnitř
i vně dorážejí na ni nepřátelé. Církev
vidí jasně, jak. s nevídanou dosud
svornosti vládne jednota v říši ne
shody, kázeň v říši vzpoury a jistý
pekelný sebezápor v říši sebectví.
V lůně křesťanských národů zrodil se
blud horší nad všecky ostatní, poně—
vadž naprosto popírá každé učení.
Nesmírně množství osob pokřtěných
vyznává dnes pohanství, příčící se
pravdě nekonečně více než pohanství
ctitelů Jupitera: neobmezuje se pouze
na popírání pravdy, ale oškliví si ji

a jí nenávidí, vypovídá jí boj na život
a na smrt a útočí na ni s ustavičně
rostoucím vztekem. Netají se nijak,
že cílem jeho jest vyvrácení království
Božího nejprve ve společnosti, potom
v rodinách a konečně 1v jednotlivých
duších; proto utvořeno nesmírné sdru—
žení světové, ež napodobí Církev a
řády řeholní. %Šatní katolíci, protes
tanté, deisté, spiritisté, mohamedáni,
atheisté. . . přidružili se k tomuto
vojsku negace; byt sebe více si od
porovaly jejich jednotlivé bludy, přece
s dokonalou svornosti bojují proti
pravdě.

Nuže, dnes tato liga protikřesťanská
téměř všude dosáhla nejvyšší moci;
téměř všude plní se její rozkazy.
K tomu má po ruce dvojí neodolatel
nou sílu: sílu zákonů a zbraní. Nynější
vzdělanost odevzdala do jejich rukou
prostředky nedostižně mocnější, než
jaké měli starověcí tyranové. Moderní
právo nechtějíc uznati nadlidské kon—
troly, vydalo jí na milost i nemilost
všecka práva, všelikou svobodu i všec
ka svědomí. Na uchránění od tohoto
hrozného despotismu Církev nemá na
zemi žádné opory a vůbec nemůže se.
žádné nadíti. Vidí, jak nepřátelé kuji—
řetězy, jimiž ji chtějí spoutat; vidí
jak tyčí kříž, na nejž ji chtějí přibít; ;
slyší, jak se umlouvají, jakým druhem.
mučednické smrti mohli by se jistěji
zbavit její nepohodlné vlády. Marně
ohlíží se kolem sebe; není, kdo by ji
vyrval z rukou nepřátel; proti jejich
hrozbám a jejich násilí dítky její
nemohou vystoupiti jinak leč s bez
mocnou protestací.

Ach, dosud nikdy zájmy Boží nebyly
tak opuštěny, nikdy jestě útoky na ně
nebyly tak hrozné. Nuže, jestli
chvíle velkých nebezpečí jest chvílí
velkých projevů moci nejsv. Panny,.
pak můžeme dnes očekávati zázraků
ještě skvělejších než ty, jež byly od
měnou zbožné Viry našich předků.

Ano, můžeme je očekávat ——s jedi
nou však podmínkou, vyrovná-li se
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naše důvěra jejich důvěře. Nemáme
sice zbraní hmotných, ale máme meč
modlitby a ten postačí k vítězství,
ovšem dovedeme-li jím bojovat.

Patrně Bůh sám chce zvítězit; ale
v tomto vítězství ponechává nám
úděl nejslavnější, jaký může vyhraditi
svým služebníkům: bojovati až do
konce bez jakékoli naděje na lidské
vítězství a doutati ve vítězství ještě
pevněji, než kdybychom měli po ruce
veškeru pomoc lidskou. Nezbavujme
se této dvojí zásluhy, jež sama sebou
jest nejskvělejším úspěchem. Za těchto
podmínek naše křižáckávýprava otvírá
rekovné mysli nejkrásnější pole, neboť
kdy se všech stran hroziporážka, není
méně odvahy potřebí k důvěře než
k boji, není menší síly třeba k pře
moženi odporu než k vítězstvíůnad
bázní.

M.Tesařova:

Takový heroism jest slavný a zá
služný. Dnes Bůh ho na nás žádá a
Maria očekává. Naše potřeby a božské
přípovědi, pohnutky k modlitbě a
k naději zachovaly celou svou sílu.
Proto dále důvěřujme, dále se modle
me, dále 'rozšiřujme medálkul), jíž
Maria slíbila zvláštní účinnost, po
tvrzenou nesčíslnými zázraky, & dále
volejme k Marii, co Ona sama chce,
abychom volali: „O Maria, b e z
poskvrny hříchu prvotní
ho počatá, oroduj za nás,
kteří pod Tvou ochranu se
u t i k a m e !“

Jak by nás mohla oslyšet? H. W.

1) Mcdailka. Neposkvrněného Početí, zjevené.
bl. Kateřině Labouré 27. listopadu 1830, t. zv.
zázračná medálka.

Modlitba.
Bože mocný, Králi lásky,
chraniž lid svůj v každém čase,
vzdaluj od nás světa zlobu,
duha míru vzejdi v kráse.

Otčel Tvoje svatá péče
všechny tvory zahrnuje,
nehodni jsme ——dobře víme,
před Tvou tváří čist kdo sluje?

Ani anděl čistým není
před Tvým zrakem, Bože svatý,
a Ty z lásky k hříšným lidem
na kříži pníš rozepjatý.

Pro tu krev, jež s kříže proudí,
nad syny se smiluj pekla,
dej nám Slunce věčné lásky,
svého světla, svého tepla.

Kde ty záříš, bída mizí,
prchá hřích a ctnost se vzmáhá,
Bože věčný, Bože lásky,
slitovnost; Tvá všude sahá.



ZASLÁNO.
PoděkovánL

Od Jihlavy. Tímto plním svůj slib
a pokorně a vroucně děkuji nejsvětěj
šímu Srdci Páně, Rodičce Boží, sv.
Judovi Tadeáši a sv. Terezičce, že
ochránili mého předrahého bratra před
bolestnou operací a uzdravili ho z jeho
choroby. Odevzdávám navždy jejich
mocné ochraně naši rodinu.

C. N. v Polné.

Díkůvzdání
Plníce tímto svůj slib, vzdáváme

vroucí diky Božskému Srdci Páně,
drahé Matičce nebeské, sv. Janu Nep.,
a celému nebi za vyslyšení prosby ve
velmi důležité záležitosti.

Školské sestry v Č. Budějovicích.

Z edice duch. a poučných knih
Školských sester O. S. F. Praha, XII.,
Korunní č. 4 doporučujeme: Proškolní mládež: Děti u blah.
Anežky. S ilustracemi Kč P).—.Tere
zička v pensionátě, ilustrováno Kč
7.——.Milostné Pražské Jesulátko, ilu
strováno Kč 5.——.Pro dorůsta
jící studující: Svatédětství
Kč ?).—. Život sv. Gabriela Posen,.
světce nejnovější doby Kč 8.—. Po
slední slova sv. Terezičky Kč 10.—.
Svatá hodina Gemmy Gal. Kč 2.—.
Neúhledné ctnosti Kč 10.—, cenné
dílo asketické literatury pro každého.K svátku sv. Františka Se
rafínského (4. října) 12 uměl.
pohlednic z jeho života Kč 5.——.Uplný
seznam knih této edice na požádání
ochotně zašlou a objednávky vyřídí:
Školské sestry O. S. F., Praha XII.,
Korunní 4.

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 myšlenky,
všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za
den, Lev XIII. S. Congr. Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kur. brn. 1886 č. il.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a
spasitelné pokoření nepřátel Božích &Církve svaté
a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a tento den členům
Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého 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. (Po
každé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky
plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876).

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

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

Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrile a Metode, orodujte za nás a z a v š e c k y
národy slovanské, aby v jednotu víry katolické byli
shromážděni a byl jeden ovčinec a jeden pastýř!

Hesloapoštolské:Modleme se za nepřátely!
Umysl v listopadu 1934: N á hle u m i r aj í c i.

(Pokaždé odpustky 300 dní.

Tiskem a.svým nákl. vydává Občanská. tiskárna v Brně.—: Za. redakci odpovídá Thalia-Čr?PZVE'T'
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Umysly apoštolátu modlitby.
V říjnu modleme se za pokoření nepřátel Božích.

(Ustanoven & žehnán Jeho Svatost-í, papežem.)

1. P. Sv. Remigia, bisk. (533) — Sv. Otec Pius XI. Povolání pro misie. Vzbu
zování d(b19h0 úmyslu. Stálost ve víře. Pokoření nepřátel Božích.

2; Ú Sv. andělů strážných. — Úcta sv. andělů. Ochrana mládeže. Jednota a
sve-mest v náiodě našem. Poslouchejme hlasu dohiéhc anděla.

3. St. Sv. Diviše, bisk. m. (273) — V'elepastýřové naši. Naši bohoslovci. Vytr- *
vání v povolání. Vysoké úřady. Náboženské vyučování dítek.

4. C. Sv. l<'rantišk;i Seraf. (1226) ——Dar lásky k. Bohu a k bližnímu. Ubozí křes
ťané na Rusi. Trpčlivost v chuckbc Obnova lidu v duchu sv. Františka.

. P. Sv. Placida a spclumuč.., sv. Benedikta (541) — 1. pátek v měsíci. Pobož *
ncst k B. 'S. P. Rczkvět života řeiul Dal mlčenlivosti. Pokoj v duch. rodině.

5

6. S. S\ Brunon.,a bisk. (1102) — Pokoření nepiétel Božích. Ukončení prona
sledování křesťanu v Mexiku a na Rusi. Láska k bližnímu.

7. N o d ě l e. 20. p o s v. D 110 h U. Sv. růžence P. Marie. ——Pebožnost sv. růžence.
Bratisha. Peko—řenínepřátel Br žích a Církve sv. Pronásledovaní křesťané.

8. P Sv. Bii<ity, \ocvv (1373) — Křesťanskévdmy. Svaz katolických žen a dívek.
Kah lická akce. chiočinné ústavy. Katolické školy. Sestry Těšitelky.

9. Ú. Bl. Vir—the, pc.—ust.(1045) — Klášter benediktinský na \'Ior. Dobrodinci.
“l"(pat G. K. Vwatnání v pm oláni. Za trpělivost a svornost.

1.0. St. Sv. Františa-LaBeiciáše, řeh. (1572) ——Papežská lclej na Velehiade. + kněz.
\avštěva 17.ejS\ětějšíSutt-rn Matice matohcstýnská. Dorost rádu.

11. C. Sv. (:rumana, bisk. m. (407) — Úcta ke chrámu Páně. Pilná návštěva služeb
Bcžích Časté sv. přijímání. Novostavba chrámu Páně. Dobrodinci.

12. P. Sv. Maximiliána, bisk. m. (283) ——Dar bízně Boží. Pokoj a mír v rodinách.
“Posvátm st stavu ii-;„iiželského Obiození kiesťanského života. T biskup.

1.3. S. Sv. Eduarda, kr. (1066) — Pokoj mezi národy. Odwácení hrozící války.
Obrácení Anglie na víru katolickou.. Plnme vždv vůli Boží.

14. N o d ele 21. pes v. D u 0 h u. Sv. Kalixta, pap. m. (222) — Sv. Otec Pius XI.
Rádcvé sv. Otce. Stražcevé katakomb. Poslušnost k sv. Otci. Duše v cčistci.

15. P. S\ Terezie, p. řeh. (1.585) ——Řehole karmelská. Úcta sv. Terezičky, p. Ženslé
lxltslery jejich ústavv. Šesti-\ sv. Karla Bor..omejského.l\emc cní

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 skonaní světa, obětují Tobě celý dnešní den, ani
sebe menší částky jeho nevyjímajeůc) za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené a
neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova sva. (Odpustky 100 dní jednou za den, Lev XIII, S. Congr.
lndulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda hrn. 1886 č. 11.) ——Obzvláště Ti je občtuji
za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a s p a s i t o l n é p o k o ř e ni
11o p ř ate 1 B o ž i 0 h & Cír kve s v at é, a na všechny úmysly, jež doporu
čeny jsou na tento měsíc a tenlo den členům Apoštelátu modlitby.

Pane Ježíši, zastiiž ochranou svého božského Srdce naseho svatého 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 plnomocné. Pius IX
26. listopadu 1876.) ——Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odpustky
300 dní. Pius IX. 1852.) ——Sv. Jesele, vzore a patrone ctitelů bož. Srdce, oroduj
za nás! (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)

Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás a z a vše 6 h n y
národy slovanské, aby v jednotu víry byli shromáždění
a byl jeden ovčinec &jeden pastýř

Hesloapoštolské:Mo dleme s e za nepřátele
Úmysl v listopadu 1934:Náhle umírající.
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“ 16. U. Sv. Havla, opata 0324). Aby Bůh vzbudil nám sv. kněze. Za odstranění ;?
pohoršení a špatného příkladu. Setrvání v povolání.

: 17. St. Sv. Hedviky, vévod. (1243) ——Sv.Markéty Alacoque. Posvátnost manželství.
Aby studujíci od nevěry byli chráněni. Ženská řehole.

18. C. Sv. Lukáše, evang. Páně. — Snahy sv. Otce Pia XI. katolíků. Dílo šíření
víry. Dva kněží. Za obrácení národů afrických. Spolubratři.

19. P. Sv. Petra z Alk., řeh. (1562). — Povinnosti v obecném životě. Za semináře
v pohanských misiích. Za podporumisionářů. 'l' rodiče.

20. S. Sv. Jana z Kentu, vyzn. (1172).' ——Zadostučinění za hříchy. Za misie ve
Sv. zemi a obrácení židů. Za návrat národů východních k Církvi sv.

21. N e d ěl e 22. p o s v. D 11c h u. Sv. Uršuly a spoludr. (238). — Povolání k mi
siím. Za ukončení pronásledování křesťanů v Číně. Náboženská výchova.

22. P. Sv. Korduly, p. m. (238). —- Katoličtí spisovatelé. Za vyznání práva Božího
po celém světě. Za národ arménský. Za potlačení komunismu.

23. U. Sv. Jana Kapistr., řeh. (1456) ——Obrácení Číňanů a Japonců na víru ka
tolickou. Za vzbuzení domorodého kněžstva v misiích. Ošetřovatelé nemocných.

24. St. Sv. Rafaela, archand. ——Obrácení mohamedánů na víru katolickou. Za
větší úctu nejsvětější Svátosti oltářní. Šíření katol. tisku, novin a knih.

25. C. Sv. Kryšpína a soudr. (III. stol). — Apoštolát laiků. Za dobré mravy u
dělníků továrních. Za zdar duchovních cvičení. Potlačení nestřídmosti.

26. P. Sv. Evarista, pap. m. (112). -—Aby všichni jedno byli. Za pokoření protes
tantismu. Konference sv. Vincence Paul. Spolek armáda sv. kříže.

27. S. Sv. Frumencia, bisk. (IV. stol.) — Misionářské školy. Aby ženy zachovaly
křesťanskou cudnost. Sjednocení Církve východní s Římskou. Umírající.

28. Ne (1ěle 23. po sv. D uchu. Sv. Šimona a Judy, ap. P. (I. stol.) Naše čsl.
republika. Obrod života křesťanského. Návrat odpadlíků do Církve katolické.

: 29. P. Sv. Narcise, bisk. (213). —--Akce misionářská u vzdělaných. Za časté při
jímání mužů & jinochů. Ochrana před protest. Nemocní.

30. U. Sv. Alfonse, Rodrig., T. J. (1.617). —- Řeholní misionářky. Rozkvět víry u
severních národů. Povolání k duchovnímu stavu. Náboženství v rodinách. '

31. St. Sv. Volfganga, bisk. (9940. — Síření Apoštolátu C. M. Živí a 1“členové bra- i
trstva božského Srdce Páně. Apcštolát modlitby. Dosud nevyslyšené úmysly.

Obětování denního úmyslu.
„v- - - , „ . , , . . i

Pane JG'/JSIKriste! Ve spojení s bozskym umyslem, za kterym Ty sam na zemi „
nejsv. Srdcem svým Bohu chvály js1 vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní po vší ?;
zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě cely dnešní den, ani
sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené a
neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za' den, Lev XIII. S. Cengr.
lndulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. M.) — Obzvláště Ti je obětují
za Tvou svatou církev a její nejvyšší. hlavu, z a s p a s it e ln é p o k () ře ní
n e p ř á t el B o ží ch a Cír k v e s v a t e, a na všechny úmysly, jež doporučeny
jsou na tento měsíc a tento den členům Apoštolátu modlitby. Pane Ježíši, zastřiž
ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otcel Srdce Ježíše a Mariel 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 plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876.)
Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odpustky 300 dní. Pius IX. 1852) Š:
Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů bož. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní ;—

jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)
Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás a z a v š e c 11n ynárody slovanské, aby v jednotu víry byli shromáždění

a byl jeden ovčinec a'jeden pastýř.
HesloapoštolskézModleme se za nepřátele.
Úmysl v listopadu 1934: Náhle umírající.



', caČasopis pro mládež „AndělStrážny , roč. 54. vypisuje

velké ceny
hádankářské soutěže

pro školní rok 1934—35:
. Radiopřijímač.

. Fotografický aparát.
Hodinky.

Školák Kája Mařík, díl I.—VII.
Řídících Márinka, díl I.—V.

Sebrané spisy V. Kosmáka, díl I.—XXI.

SebranéspisyFrant. Křena,díl I.—XV. .Více cenných knih a obrazů.sc.—Issuesnw—

Zajistíte si některou z těchto krásných cen, předplatite-li si „Anděla
Strážného“ a Zúčastníte-li se V plné míře naší hádankářské soutěže!

' Celoroční předplatné pouze Kč 8'—,s románovou přílohou
„Medvěd Míša“ Kč 12'—. © Krásně původní desky k vazbě
minulých roč. „Anděla Stráž“ za 6 Kč, vazba 3 Kč jednotlivě.
'— Při hromadném odběru značné Výhody! “.

Pro Vaši radost i pro Vaše poučení, abychom Vás povzbudili. “v , ) . V, . V V'V) V)

Dětl' k vytrvalému rozšlrovam 1181181381110a nejvernejs1hopritele. mládí, časopisu „Anděl Strážný“, připravili jsme pro
_nejpilnější čtenářea luštitele hádanektěchtoněkolik

krásných odměn!
Další záleží na tobě, milý školačku, přičiníš-lise, abys jednu z nich pro sebe
získal. Přičiň se, aby šťastný tah naší redakěe byl tvým šťastným losem.

Maminka i tatínek, poprosíš-li, předplatí ti rádi náš časopis, nebv)v
jsi-li šetrným, snadno si nepatrné předplatné Kč 8-——ušetrls.

S novou chutí a s „Andělem Strážným“ do školy!
Rozšiřuj a doporučuj Všude a každému časopis „Anděl Strážný“!

Vydává a expedule nakladatelstvi

Občanské tiskárny v Brně.
Starobrněnská ul. lis. 19-21.



Zemřel nám nás milý spisovatel
FELIX HAL

autor tolika něžných povídek a pohádek pro mládež, tvůrce nejkrásnější
dětské četby

ŠKOLÁK KÁJFl MAŘÍ'K
dětství, díl I., cena Kč 18'—, váz. Kč 30'-—.
ve volné přírodě, díl II., cena Kč zzz-_, váz. Kč 34-—-,
za školní lavicí, díl III., cena Kč 18-—, váz. Kč 30-—,
na studiích v Praze, díl IV., cena Kč zo'—, váz. Kč 32'—,
na uměleckém tourné v cizině, díl V., cena Kč 18.—,

váz.-Kč 30'—-,
a jeho štěstí, díl VI., cena Kč 16-—-,váz. Kč 28'—,
v rodinném kruhu, díl VII., cena Kč 16-—, váz. Kčiz8—-—.

7 skvostně upravených svazků o mládí, kráse a hýřivé dětské radosti.

Cena všech 7 svazků brož. 128 Kč, krásně váz. 212 Kč.-Na „
měsíční splátky po 20 Kč, váz. po 30 Kč. U všech knihkupců. Q

FELIX HÁJ odkázal ve svém díle „Školák Kája Mařík“- vzorný
příklad výchovy, dětské radosti z mládí i významného vůdce pro život.

Odkaz nehynoucí, za nějž musíme býti vděčni.

ŘÍDÍCÍCH ' R
jako skvělý protějšek Káji Maříka mluví rovněž k dětským srdcírn o úctě
k rodičům &učitelům, vštěpuje jirn lásku k vlasti, vede, učí a vychovává.
Díl I., cena Kč 16—-, díl II.., cena Kč 16 —, díl III., cena Kč 16<'—,díl IV., cena Kč 16.—>

díl V., cena Kč 15—, brož. -Cena všech 5 svazků brož. Kč 79— ,krásně vázaných Kč 139-—.
Na měsíční splátky po Kč 20'

F. HÁJ: POHÁDKY PRQDĚTI
v nádherné úpravě s barvotisky. — Cena Kč 45'—, jen vázáno.

F. Háj, BLANKA ZAHRADNÍKOVA. Dívčíromán. Cena 16 Kč, váz. 28 Kč.

F. Háj, MARYČKA. Román siroty. Ilustrováno. Cena brož. 13 Kč, váz. 25 Kč—

Přípravuieme.'
NEŽ LÁSKA ZAVOLÁ!— AŽ POTOM! Romány ze života.

Objednejte u svého knihkupce neb přímo v nakladatelství

Občanské tiskárny v Brně, Starobrněnská 19-21

Tiskem a svým nákl. vydává Občanská tiskárna v Brně. — Za redakci odpovídá TheodorPavlík.
Výhoda novinové sazby přiznána výnosem Ředitelství pošt a telegrafů \: Brně, čís. 44.382/VI. ze dne 3.!6. 1922.

asopis je podáván u pošt. úřadu Brnoz
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Škola Božského Srdce Páně,
časopis pro katolíky, zvláště pro zbožné spolky a bratrstva.
Pořádá P. Petr Hlobil v Rajhradě.
Na „Školu Božského Srdce Páně“ předplácí se na rok 12 Kč.
Jednotlivá čísla prodávají se po Kč 1'40.
Administrace a expedice jest v Brně, Biskupská ulice číslo 1.

Obsah :
Náhle zemřelí. (Hlavní úmysl.) — V den dušiček. (BáSeň.) — Pozdraven bud', svatý kříži.

(Báseň.) — Číslo v náboženství. — Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží. —Večer v kraji. (Báseň)
Vezmi kříž svůj a následuj mne. (Obrázek) ——Nepřátelékrálovství Srdce Ježíšova. —Podzi1nn1.
(Báseň.) ——Pozdrav Matičce Boží. (Báseň). — Apoštolát modlitby jako dílo mužů. — Svatá
Kateřina. (Obrázek) — Drobné zprávy ze života katólického. — Obětování denního úmyslu.

Ke slavnosti Dušičekdoporučuieme:
HODINKY ZA ZEMŘELÉ. HODINKY VÁNOČNÍ. M. 80. Str. 32. Cena Kč 1-—..

KYTIČKA MODLITEB kútěše ubohých dušívočistci. M. 80.Str. 31. Cena Kč 1'—-.
ŠTĚPNICE SRDCE PÁNĚ. Napsal Fr. Hattler. Rozjímání na každý měsíc

v roce. Třetí vydání. M. 80. Stran 516. Cena Kč 15'—. 
HOŘKÉ UMUČENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA podle vidění Kateřiny

Emerichovy napsal P. Hlobil. Páté vydání. 80. Stran 358. Cena Kč 15'-—.
CESTA K MÍRU DUŠE. Napsal P. Lehen. Druhé vydání. M. 80. Stran. 360_

Cena Kč 12-—.

POKOJ VÁM! Potěšitelná knížka pro duše bázlivě a úzkostlivé. Napsal Josef
Míka. M. 80. Stran 236. Cena Kč 7'—.

SVATOSTÁNEK A OČISTEC. Napsal Am. Weber. 80. Stran 388. Cena Kč 4-—-.
RAKEV A HROB. 157 krátkých promluv a námětů k proslovům hřbitovním.

Napsal Dr. In. Kaulich. 80. Stran 94. Cena Kč 5'—.'
OFFERTORIUM DE COMMUNI PLURIMORUM MARTYRUM ET IN FESTO
' O. O. SANCTORUM. (K obětování na den více mučedníkův a na slavnost

Všech svatých. Smíšený sbor. Partitura Kč 2'—. Složil P. Křížkovský.
LIBERA. Složil Oldřich Necid. Latinské. Cena Kč 2'—.
RESPONSORIA AD OFFICIUM DEFUNCTORUM Složil Oldřich Necid..

(latinské). Cena Kč 5'—.
VYSVOBOD — LIBERA (české). Pro 4 smíšené hlasy nebo 1 hlas s průvodem.

Složil T. Sec. Cena Kč 3'—.

BÍLÝ ZÁVOJ. Dušičková lidová hra se zpěvem o 3 jednáních. Napsal Loučenský.
(3 muž., 4 žen., 2 dětské. Několik malých dětí jako andílci. Lepší pokoj,
dělnická světnice, hřbitov.) Cena Kč 6'—.

MATČINO UTRPENI. Drama o 3 jednáních. Přeložil Jos. Pavlovický. (9 žen.;
salon, zahrada, zámecká světnice.) Cena Kč 5'—.

NEVINNĚ ODSOUZEN. Obrázek 2 moravského života 0 4 jednáních. Napsala.
Jol. Illinois, sestra z řádu sv. Františka. (Vesnický dvůr, les, náves, soud,
síň, čekárna, žalář, polní cesta.) Cena Kč 5'—.

SHLEDÁNÍ NA HŘBITOVĚ. Dušičková hra s předehrou a zpěvem o 5 jedn.
Napsal J. Brožek.- (Předehraz 2 hoši, 1 žena; hra: 6 muž., 7 žen.; 3 dět.;
prostá světnice, 2 městské pokoje, zahrada, hřbitov.) Cena Kč 5'——.

Obiednávhy příiímá 'a vyřizuie
Nakladatelství Občanské tiskárny v Brně,

Starobrněnská ulice čís.19-21.



ŠKOLA
BOŽSKÉHOSRDCEPÁNĚ.
ROČNÍK LXVIII. BRNO, _LISTOPAP_Ě934L„__ _ČÍSLO n.
ó Srdce Ježíše, ty šípy lásky svojí jen hojně vysilej sem do rodiny svojí, ať sluhů

Tvých se stráví jimi hruď, Ty Srdce Páně, naší láskou bud'!

Náhle. zemřelí.
Hlavní úmysl.

Nastal měsíc listopad, v němž se
konává pobožnost za duše v očistci.
Památka za zemřelé upomíná nás na
naše obcování svatých, naši společnost
:.sesvatýmí V nebi a s dušemi v očistci.

Právě o svátku Všech svatých na
vštěvují věřící hroby svých milých
“příbuzných, přátel a dobrodinců a
modlíme se za ně u jejich hrobů. Tak
vidíme hroby ozdobené kvítím a svíce
mi hořícími; vidíme u hrobů klečeti
lidi mladé i staré, bohaté i chudobná;
všichni ti vysílají vroucné prosby ke
'slitovnému Pánu Bohu za své ze
mřelé. Ve hrobech odpočívají těla
zemřelých dítek, mládenců, panen,
rodičů & starců. Mezi nimi jsou, kteří
zemřeli v nevinnosti, jiní v kajícnosti
a zaopatření sv. svátostmi, ale také
velmi četní, kteří zemřeli náhle, ne
předvídaně. '

Blahoslavení, kteří v Pánu umírají
a byli na smrt připraveni. Hůře je
těm, kteří umřeli náhle, bez zaopatření
sv. svátostmi a k tomu ještě ve smrtel
ném hříchu! O těchto lze říci, že
hrozné jest objeviti se před spravedli
vým Soudcem! Nevíme, jaký jest
osud zemřelých, proto se máme za
všechny zemřelé modliti, ale přede

vším za náhle zemřelé. Aby nás ne
potkal tento smutný osud, mcdlíváme
se v litanii ke Všem svatým: Od náhlé
a nenadálé smrti vysvoboď nás, Pane!
Dopusti- li Pán Bůh na člověka nemoc,
upomínku na odchod s tohoto světa,
dává mu milost, že může svým utrpe—
ním muka očistcová zkrátit & nové
zásluhy pro nebo získat. Nenadálá
smrt staví duši člověka zrovna před
soudnou stolici Boží, nedá mu času
k dokonalé lítosti a zadostčinění &
nedá mu času k přijmutí sv. svátostí.
Slovem překvapí člověka, kdy se toho
nejméně nadá. Rozmlouvá se svým
bližním, najednou klesne a je mrtev.
Jiný sedí za stolem, baví se a najednou
přestane a je mrtev. Opět jiný je
vesel, baví se příjemně a náhle klesne
a je mrtev. Kněz na př. na kazatelně
neb u oltáře náhle zemře. Kolik lidí
překvapí smrt ve stavu smrtelného
hříchu, nedopřeje času k pokání. Ach,
ubohá duše! Konec její je věčné za—
vržení. Právě tito, kteří podle ne
vyZpytatelné vůle Boží náhlou smrtí '
umírají, potřebují naší modlitby, aby
se na smrt mohli připraviti a v po
sledním okamžení aspoň lítost vzbu
diti mohli a milosrdenství Božího
dosáhli jako kající lotr na kříži.

201



Nám pak budiž tento úmysl při
pomenutím spasitelnýmzlMemento mo
ri! Pamatuj na smrt! Myšlenka na
naše úmrtí at nás provází celý den
při naší práci, nikoliv “ako ze strachu,
ale jako napomenutí: ij každé chvíle
tak, abys mohl bez bázně předstoupiti
před věčného Soudce. Choď vždy před
obličejem Páně, jenž vidí všecky skut—
ky naše a zná úmysly naše. Doporuč
me se každodenně ochraně sv. Josefa
nebo. sv. Benedikta, patronů šťastné
hodinky smrti. Každá sv. zpověď,

každé sv. přijímání budiž takové,.
jako by bylo posledním. Nejsv. Srdce
Ježíšovo ujme se jistě v hodině smrti.
těch, kteří mu hodně duši získali.

Jak krásně hodí se tento úmysl pro
dušičkový měsíc. Modlitba naše má
platit na prvém místě těm, kteří náhle
umřeli a nyní dlouho v očistci musejí
trpěti. Modleme se každodenně za.
šťastnou hodinku smrti. Jaký život,.
taková smrt a jaká smrt, taková.
věčnost.

—Q———_

Marie Tesařová:
V den dušiček.

Soumrak nad zemí se sklání,
vúkol,noc již stele chlad,
mnohý v tichém zadumání
spěchá dnes, kde mrtvých sad.

Lampičky jak hvězdy září,
tajemně jich plane svit,
a tak mnohé lidské tváři
vdechnou mír a svatý klid.

Neděsí nás chladné rovy,
víme mrtví že v nich spí,
Bůh že dá jim život nový,
těla z mrtvých vzkříšení.

O, co blahé těchy skýtá
dojemný den dušiček,
v duši každou naděj' svítá
se světlem těch lampiček.

Hvězdičky k nám hledí mile
z nadoblačné výšiny
a do smutku teskné chvile
svítí domov jediný.

Anna Maria:
Pozdraven buď, svatý kříži!

Pozdraven 'buď, svatý kříži,
tvrdé lože Ježíše,
když jsi za nás muka trpěl,
kdo bol Matky vypíše?

Pozdraven buď, svatý kříži,
na němž kdysi Kristus pněl,
a pod křížem nářek Matky
do celého světa zněl.

Pozdraven buď, svatý kříží„
s něhož volal Boží Syn:
Otče, odpust jejich viny,
netrestej dnes jejich čin!

Pozdraven buď, svatý kříži,
který na Golgotě pní,
s něho hlas Tvůj, Synu Boží„
do celého světa zní:

„Ke mně pojďte se svým křížem,
všichni věrní křesťané,
pod mým křížem vaše bolest
v duši rázem přestanel“
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Číslo V náboženství.
Jarolím St. Pavlík.

3.

V Bohu jsou tři osoby: Otec, Syn
a Duch svatý. Bůh Otec je sám od
sebe od věčnosti; Syn je od Otce
zplozen; Duch svatý vychází od Otce
a Syna. To je ta velká rodina Boží.

Tři andělé jsou všechněm známí
podle jména: Michael, Gabriel a Ra
fael.

Troji úřad převzala církev od Ježíše
Krista: prorocký nebo učitelský, kněž
ský & královský nebo pastýřský.

Jest trojí církev: bojující (zde na ze
mi), trpící (v očistci) a vítězící (v ne

1

V prvních třech prosbách Otčenáše
prosíme o něco, co se Boha dotýká:
aby jméno jeho bylo uctíváno, králov
ství jeho rozšiřováno a vůle jeho vy
konávána.

První tři přikázání obsahuji naše
povinnosti k Bohu: v něho včřiti, jej
ctíti, jeho den světiti.

Modlitba Anděl Páně pozůstává ze
tří průpovědí a tří Ave Maria.

Růženec je trojí: radostný, bolestný
a slavný. Jak je milý blahoslavené
Panně, ukázala v Lurdech, zjevivší se
s růžencem na ruce a v čas, kdy
Bernadetta modlila se růženec.

Se tří stran býváme pokoušeni: od
zlé žádostivosti v srdci našem, ed
zlého světa a od zlého ducha. Bojujme
statečně proti tomuto nepřátelskému
trojspolkul

Troji povinnost ukládá nám 4. při
kázání vzhledem k rodičům: je ctíti,
je milovati, jich poslouchati.

Tři velké svátky slavíme během
roku: vánoce, velikonoce a letnice.
Každý nás naplňuje zvláštní radostí;
vánoce svou jitřní, svými jesličkami
a vánočním stromkem, velikonoce svý
mi krásnými obřady ve svatém týdnu,
svým alleluja; letnice bohatstvím kvě
tin.

Ke každé svátosti patří tři věci:
viditelné znamení, neviditelná milost
a ustanovení od Ježíše Krista.

Tři svátosti můžeme v životě jen
jednou přijati: křest, biřmování a svě
cení na kněze, poněvadž vtiskují v du
ši nezrušitelné znamení & udělují je
přijímajícímu zvláštní důstojnost: křest
důstojnost občana v království Božím,
biřmování důstojnost bojovníka a svě
cení důstojnost kněze.

Ježíš je ve svaté hostii ztrojího dů
vodu přítomný: 1. aby nám byl spo
lečníkem; 2. aby se za nás při mši sv.
obětoval a 3. aby se nám za pokrm
dávaL

Dvakrát v roce slouží kněz tři mše
svaté v jeden den: v hod Boží vánoční
a na dušičky. Ty tři vánoční mše sv.
mají nás upamatovati na trojí naro
zení Kristovo: věčné z Boha Otce,
dočasné v Betlemě a eucharistické při
msi svaté.

Z trojí příčiny ukládají se při zpo
vědi kající skutky: 1. abychom Bohu
za urážky zadost učinili; 2. abychom
časné tresty odpykali; 3. abychom
budeucně tak lehko nehřešili.

Tři svěcení jsou svátosti: za jáhna,
za kněze, za biskupa.

Každé svatbě musi předcházeti trojí
ohláška.

Jsou tři svaté oleje: katechumenů
neboli křestní, křižmo a olej nemoc
ných; všecky tři světí biskup na Zelený
čtvrtek při mši svaté.

Všechny dobré skutky lze zařaditi
do tří skupin: skutků zbožnosti, skut
ků odříkání se a skutků dobročinnosti
neb charity. Rafael pravil k Tobiášovi:
Modlitba s postem a almužnou je
lepší než pokladny zlata hromaditi.
' Jsou tři božské ctnosti: víra, naděje

a láska. Víra a naděje po smrti pře
stanou, láska zůstane. Máme je častěji
vzbuzovati.
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Evangelické rady jsou tři: dobro
volná chudoba, ustavičná čistota a
poslušnost-k duchovnímu představe
nému. Kdo se podle nich řídí, získá si
velkých zásluh u Boha.

*

Noe měl tři syny; jmenovali se Sem,
Cham a Jafet. My jsme potomci Jafe
tovi. Tři ti synové stali se praotci
všech národů: asijských, afrických a
evropských. Archa Noemova měla tři
poschodí. Třikrát vypustil Noe z archy
holubici, aby se přesvědčil, jak daleko
vody opadly; po první vrátila se zpět,
po druhé přinesly ratolest olivovou; po
třetí už se nevrátila.

Tři pocestní navštívili Abrahama;
byl to Bůh se dvěma anděly. Nás
navštěvuje Bůh při svatém přijímání,
před nímž se třikráte bijeme v prsa
a třikráte se modlíme: Pane, nejsem
hoden, abys vešel pod střechu mou;
ale toliko řekni slovo a uzdravena
bude duše má.

Tři dny cesty vykonal Abraham
s Izákem na horu Moria. Když se
ubírali do vrchu, musel Izák sám
dřevo nésti, na němž měl býti oběto
ván. Nový Izák, Kristus Pán, sám
nesl dřevo kříže na horu Kalvarii a
třikrát klesl pod jeho břemenem.

Tři vinné révy viděl ve snu číšník
Faraonův; po třech dnech byl omilost
něn; tři koše s pe'čivem nesl ve snu
jeho pekař; po třech dnech byl po
praven.

Devátá rána v Egyptě byla třídenní
tma; mnohem horší rána pro bezbožné
bude věčná tma v pekle.

Tři dny měli Israelité čas připravit
se.na zvěstování desatera přikázání na
hoře Sinai; museli se zdržeti obcování
manželského a své šaty vyprati. My
se připravujeme postem a bděním na
velké svátky.

Tři Levité vzbouřili se proti Mojžíšo
vi, osobujíce si kněžská práva, Kore,
Datan a Abiron. Propadli se za živa
do země.

Proti vůli Boží dal David sčítati
svou válečnou moc; za to jej stihl trest
Boží. Mohl si vyvoliti jednu ze tří ran:
buďto tři léta hladu nebo tříměsíční
útěk před nepřáteli nebo tři dny
moru. On volil to poslední a mor se
dostavil.

Jonáš ležel tři dny v útrobách vel
ryby; stal se tím předobrazem Spa
sitele, jenž tři dny ležel mrtvý v útro
bách země. Sám Spasitel na tu okol
nost upozornil. Tři židovští mládenci
nechtěli se v Babyloně klaněti modle,
již nechal postaviti král Nabuchodono
zor; za to byli uvrženi do pece ohnivé;
ale anděl Boží je ochránil. Buďme též
tak pevni u víře!

Král Baltazar uzřel na stěně ruku,
jak psala tři tajemná slova: Mane, Te
kel, Phares; ta mu zvěstovala jeho
osud, jeho blízkou smrt.

Mladý Tobiáš vyzval Sáru k tří
denní modlitbě, dříve než ji pojal za
manželku; zlý duch pozbyl nad nimi
svého vlivu. Snoubenci se mají též
pilnou modlitbou na svůj sňatek při
praviti.

Když se dal Rafael poznati a zmizel,
klesli oba Tobiášové na kolena a trvali
na modlitbách tři hodiny.

*

Tři kraje obsahovala Palestina zá
padně od Jordánu: Judsko, Samarii a
Galileu. Kolikrát procestoval Spasitel
tyto kraje!

Tři králové a mudrci přišli k novo
rozenému Mesiáši, Kašpar, Melichar a
Baltazar a tři dary mu věnovali: zlato
jako králi, kadidlo jako veleknězi a
myrhu jako smrtelnému člověku. Co
mu my dáme? Zlato almužny, kadidlo
modlitby a myrhu odříkání se.

Svátek Zjevení Páně je trojí svátek;
slavíme v ten den příchod mudrců do
Betléma, křest Páně v řece Jordánu
a první jeho veřejný zázrak při svatbě
v Kání.

Tři osoby patřily k svaté rodině:
Ježíš, Maria a Josef. Ježíši, Maria,

204



Josefe, vám daruji srdce své a duši
svou! Stůjte při mně ve smrtelném
boji!

Tři dny zůstal Ježíš_dvanáctiletý
v Jerusalemě. S bolestí hledali ho ro
diče, třetího dne ho nalezli. Ztratil-li
jsi těžkým hříchem Ježíše, hledej ho,
čině pokání a zajisté ho zase nalezneš!

Třikrát byl Ježíš pokoušen od ďábla:
k žádosti těla, k žádosti očí a k pýše
života; ďábel nic nevyřídil. I nás
pokouší satan; zapuďme ho! Bůh do
pouští pokušení, abychom měli příle—
žitost věrnost k Němu osvědčiti a
nebe si zasloužiti.

Tři léta konal Ježíš svůj učitelský
úřad; tři léta chodil po svaté zemi a

Srdce Ježíšovo,

kázal evangelium. Jeho zamilovaní
učedníci byli tři: Petr, Jakub a Jan.

Třikrát se modlil Ježíš v zahradě
Getsemanské. Třikrát zapřel ho Petr,
ale svého hříchu hned litoval. Tři kříže
byly vztyčeny na Golgotě a nápis na
kříži Ježíšově; Ježíš Nazaretský, král
židovský! byl sepsán v trojí řeči: heb
rejské, řecké a latinské. Tři hodiny
visel Ježíš na 'kříži a o třetí hodině
po poledni zemřel. Třetího dne vstal
slavně z mrtvých. Uctívejme hořké
umučení Ježíšovo.

Třikrát se tázal Ježíš Petra, zdali ho
miluje více než druzí. Petr si sice
netroufál tvrditi, že ho více miluje
než druzí, ale pravil: Pane, ty víš, že
tě miluji!

svatý ehráme Boží.
P. Rud. Rozkošný, T. J.

Když uvažoval velký horlitel pro
Boha, sv. Pavel jak o své, tak o všech
lidí přirozenosti, o jejich slabestech,
bojích, porážkách, zvolal z hloubí
srdce: „Nešťastný já člověk!“ Řím.
7, 10. Záchranu a sílu hledá v milosti
Boží. A k tomuto apoštolu se druží
celé lidstvo a dosvědčuje pravdu jeho
slov. Jest cosi v nás, co nás ponižuje,
a to je hřích. Jediný Kristus stojí
před celým světem bez hříchu.

Se soustrastí hledí na cizoložnici &
volá k jejím žalobcům: „Kdo z vás je
bez hříchu, vrz první na ni kamenem.
A oni jeden po druhé-m se ztráceli.
Potom předstupuje před své úhlavní
nepřátele a sebevědomě, jsa si jist již
předem vítězství, volá: „Kdo z vás
mne může viniti z hříchu?“ (Jan 8,
46.) Jakožto posledního důvodu se
dovolává jejich vlastní vědomosti,
předkládá jim otázku, na níž vše zá—
visí a která jako meč proniká jejich
svědomím. Žádá, aby mu věřili. Pro
tento svůj požadavek nedovolává se
ničeho jiného, než že má čisté svědomí,

že jest bez hříchu. Takovou řeč mluví
muž, jenž pm pravdu život položil,
jenž byl nejpokornější ze všech lidí,
jsa docela přesvědčen, že hřích z nej
tajnějších záhybů svého srdce úplně
vypudil. Ato tvrdí s týmž klidem a jis
totou, s jakou zvěstoval tajemství ne
beská, s takovou opravdovostí a pře
svědčením, jaké marně jinde v ději
nách h.ledáme. Jako otevřená kniha
jest jeho život, všichni lidé mohou
do ní nahlédnouti. Ba jeho neji'ihlav
nější nepřátelé slídili každý krok,
který činil a nenávist posuzuje velmi
přísně. A on beze všech ohledů chce
právě od nich věděti, aby řekli, kde si
špatně počínal, kde chybil, kde zhřešil.
Ale Židé mlčeli.

Nastala jiná chvíle, hodina to osud
ná, kdy se rozhodovalo o bytí a nebytí.
Pán Ježíš stál před nejvyšším soudem
židovským a tu se jednalo opět o tuto
otázku. Židé ji museli rozhodnouti.
Najali si k tomu i svědky. Tito však
nemohou nic žalovati. Tak vysoko
stojí nad nimi 'Ježíš, že ani k tomu
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najati lidé se neodvažuji poskvrniti
jeho charakteru. Pán Ježíš tehdy
mlčel. Chtěl, aby tím jasněji se uká
zalo, jak jeden druhému si odporuje.

O Pánu Ježíši měla také pronésti
rozsudek římská spravedlnost, na níž
si Římané nemálo zakládali. I úředník
světské velmoci stojíve městě Starého
zákona, v němž Pán Bůh zvláštním
způsobem bydlel, a vydává svědectví
o nevině Ježíšově. Pyšný, Židy nená
viděný Říman snad ponejprv v životě
je hluboce dojat zjevem muže, jenž
stojí před ním. Ač je pronásledován,
tupen, hanoben, přece viděti z jeho
oči klid a duševní velikost. „Co zlého
učiniIP“ táže se. Místo odpovědi zloba
křičí! „Ukřižuj hol“ Nevěda, co má
dělati, chce vinu svaliti na Židy.
„Vezměte jej a ukřižujte, nebot žádné
viny na něm nenalézám.“ A když
opět naposledy jako obět své slabosti
vystupuje na soudnou stolici, aby
pronesl nespravedlivý rozsudek, káže,
aby mu podali vody, umývá si přede
všemi ruce a volá: „Nevinen jsem krví
tohoto spravedlivého; vy viztel“ (Mat.
27, 22.)

A skoro v téže době objevuje se před
Židy nejnešt'astnější postava, která
po celou dobu veřejného života byla
u samého Pána Ježíše; je to
zrádce. Nemoha vydržeti výčitky svě
domí, háže jim pod nohy peníze a na
říká: „Zhřešil jsem, zradiv krev spra
vedlivou. Snad nějak pomohou člo
věku si zoufajícímu, snad jej nějakým
slovem uklidní, snad uvedou nějaké
slovo, nějaký špatný čin, aby doká
zali, že to nebyla krev spravedlivá?
Nikoli! Chladné odpovídají: „Co nám
do toho? Ty vizl“ (Mat. 27, 10.)

A co dosvědčují nepřátelé, totéž
tvrdí i přátelé. Tak duše má své sla
bosti. V nestřeženém okamžiku pro
mluví člověk nějaké slovo, učiní ně
jaký skutek, a ti, kteří s ním žijí, zpo
zorují to a soudí na jeho duševní ve
likost neb na jeho nedokonalosti.
Často byli velicí mužové malými lidmi

v očích těch, kteří je znali zblízka.
A Pán Ježíš důvěrně obcoval s učed
níky. Tak jako káral bez milosrden
ství i tajné úmysly farizeů, na př. že
se postí, modlí, almužnu dávají, aby
byli lidmi vidění a ctěni, tak také
znal slabosti svých učedníků, posu—
zoval je sice mírněji jako laskavý lé
kař, ale přece jim je vytýkal. Věděli,
že oko Mistrovo jim hledí až do srdce.
A naopak i božský Mistr jim své
srdce odhaloval. Na všech jeho ces
tách jej provázeli. Nic před nimi ne
ukrýval. Neušly jim ani duševní hnutí
jak mezi zástupy lidí, tak o samotě,
jako na hoře Olivetské. Vše, co viděli,
slyšeli, zažili, tak prostě napsali, že
kdo čte evangelium,_ pozná, že to není
ani možno si to vymysliti. Obraz
v nich podaný září nebeskou čistotou.
Kdo při čtení evangelia není dojat
spravedlnosti a svatosti, jaké bys
marně jinde na světě hledal? A do
jem je tím mocnější, že tam není ani
slova napsaného za tím úmyslem, aby
onen dojem byl vyvolán, aby přímo
byla popsána svatost Ježíšova. Pán
Ježíš sám, jak mluví a jedná, je vzne
šeným obrazem, který září nebeskou
krásou a podmaňuje si srdce lidská.
Někde jsou to jen mimochodem po
znamenané a leckde roztroušené po—
známky, které ukazují na krásu jeho
duše a které nás nejvíce obdivem na—
plňují. A celým apoštolským podáním
Zní jednohlasně svědectví: „On hříchu
neučinil. (1. Petr 2, 22.) „Je nám 
doben ve všem kromě hříchu.“ (žid.
4, 15.) „Toho, jenž hříchu neznal,
učinil pro nás Michemf“ (2. Kor. 5, 2.)
„Je to Beránek Boží, jenž jsa bez hří
chu, sám nese hříchy světa. Je to vele
kněz svatý, nevinný, neposkvrněný,
oddělený od hříšníků a vyvýšenější
nad nebesa“ (Žid. 7, 26.)

Tato svědectví, jak nepřátel, tak
nejdůvěrnějších jeho přátel, mají vel
kou cenu. Daleko však více padá na
váhu, že on sám si není vědom ani
nejmenší viny a hříchu. Kázal pokání,
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mapomínal k pokornému a zkrouše
mému vyznání viny. „Čiňte pokání a
obraťte se. Jdi v pokoji, odpouštějí
se tobě hříchové tvoji. Jdi a nehřeš
více.“ Ba i tehdy, když uzdravuje ne
mocné, dbá více na hřích než na ne
moc. Vše staví pod toto mravní mě
řítko. Nikde však se ani slovíčkem
„nezmiňuje, že by sám potřeboval od
puštění. Všechny lidi vykoupil, ale
sám nepotřebuje vykoupení. Život
svůj dává na smíření za hříchy jiných,
ale ne za vlastní. Žádá lítost; sám
“však nikdy nelituje ani jediné myšlen
ky, ani slova, ani skutku, ani opome
nutí. Velmi pečlivě se stará o spásu
jiných; nikde však nedává najevo
starost o vlastní spásu. „Trcstám tělo
své, abych, když jiným káži, sám ne
byl zavržen,“ praví takový světec
_jako Pavel. Tato základní myšlenka
proniká každého světce. Je to nedů
věra ve vlastní síly, vědomí vlastní
slabosti, strach, že neodolá útoku toho,
jenž tříbí i ty nejsvětější duše tak,
jako tříbí se pšenice, a který proto vy
:žaduje ustavičnou- bdělost. Ani nej
menší stín strachu před podobnými
nebezpečenstvími nepadá do duše Je
:žíšovy. V ustavičně stejném klidu se
ubírá životem, nestaraje se o vlastní
:spásu, jsa si vědom trvalého spojení
s Bohem, jsa přesvědčen o své nepo
rušitelné svatosti. Všem volá: „Bděte
a modlete se, abyste nevešli v poku
:šení.“ O sobě však tvrdí: „Když při
jde kníže tohoto světa, nemá na mne
ničeho. Otče, co je tobě libo, to činím
vždycky.“

A přece lidsky řečeno, byl jeho život
_plný úskalí. Lodička jeho života plula
.na vysokém, rozbouřeném moři. Byl
postaven před nejvyšší úkoly a nej
větší oběti mu byly uloženy. Ale
všemi nebezpečenstvími prošel s nad
lidskou přímostí a prostotou, pokaždé
projevil určitě a jistě úsudek o skutku,
zda byl dobrý, či špatný.

Prošel bouřlivým životem a vždy si
počínal nenuceně, nemusil se nikde

přemáhati, ani proti zlému chrániti.
I ve chvílích pro něho osudných ne—
byl rozčilen, ale zachOvával duševní
klid. A přece v jeho srdci se ozývaly
všecky čistě lidské dojmy a city. Jeho
jasné oko proniká zrcadlo stvoření a
odráží se v něm obrazy z přírody se
všemi půvaby, a s nejživějším souci
tem pozoruje všechen pohnutý život
lidský. Raduje se s radujícími, pláče
s plačícími. Nestraní se lidi, ale vy
hledává je a to' ty nejchudší a nejbíd
nější. Neskrývá před nimi svých citů
& bez ostýchání je vážně & mile na
venek ukazuje. Nle přece jako člověk
uprostřed ostatních lidí je nade všecky
povýšený.

Ohlašuje nové království, jehož
všichni členové se musí znova, a to
duševně zroditi, on sám však nepo
třebuje znovuzrození. Vroucí modlitba
z jeho srdce se vznáší k nebesům, ale
nikdy se nemodlí za odpuštění vlast
ních hříchů. Učí lidstvo nejvznešenější
modlitbě, která obsahuje všecky lid
ské potřeby. Všichni se mají modliti:
Odpust' nám naše viny; sám se však
tak nikdy nemodlil. Nikdy ani slzy
lítosti nad sebou neprolil ani v za
hradě Getsemanské, ani na Golgotě.
„Otče svatý — tak mluví vznešenou
řečí v nejsvětějším zanícení ve vele
kněžské modlitbě ——posvětiž je vprav
dě. Tvé slovo je pravda. Ja se posvě!
cuji sebe sama za ně, aby byli posvě
ceni vpravdě“ Tak může mluviti jen
svatý Israelův.

Pán Ježíš stojí uprostřed světových
dějin. Vidíme ve Starém zákoně velké
vyslance Boží, počínajíc od Mojžíše
až k sv. Janu Křtiteli. K nim se řadí
vynikající hrdinové v Novém zákoně
&v církevních dějinách. Čím však kdo
je světější, tím má útlejší svědomí,
tím větší poznání i nejmenší viny. ím
více pokračuje ve ctnosti, tím více po
znává sebe a potřebu milosti Boží.
U tolika svatých můžeme poznati du
ševní protiklad milosti a hříšnosti.
Ojediněle vyniká nade všemi Ježíš.
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Všichni mu padají k nohám nejsouce
hodni mu rozvázati řeménky obuvi.
Stojí nade všemi nesmírně vyvýšen
v neposkvrněné svatosti. Všichni jsou
pod ním. On je nahoře, vyšší než ne
besa, zázrak v mravním světě.

Jest bezprostředně spojen se samou
božskou osobou, má svatost božskou,
která neskončenou měrou převyšuje
všecky stvořené milosti, jimiž Bůh

-obdařuje a sobě připodobňuje bytosti
stvořené zde na zemi milostí posvěcu
jící a na nebi světlem slávy. Onou bože
skou milostí jest Kristus člověk při
rozeným Synem Božím, kdežto ostatní
tvorové se stávají přijatými dítkami
Božími. Milostí podstatného spojení
nabývá Kristus člověk důstojnosti
božské a každý jeho lidský skutek
ceny nekonečné; kdežto milostí po
svěcující a Světlem slávy se povznášeji
rozumné bytosti stvořené k božství
& připodobňují se božské přirozenosti,
ale zůstávají jen při tom jen bytostmi
stvořenými, konečnými, a vseckjr
skutky jejich, ačkoliv svou vnitřní
cenou se nevýslovně povznášeji nad
řád přirozený, zůstávají jen skutky
lidskými &nikdy nenabývají ceny ne
konečné.

Pán Ježíš jest Kristus, t. j. Poma
zaný, jest to jeho vlastní jméno. Ač
koliv ve Starém zákoně bývali poma
zaní kněží, králi, proroci a proto se
také nazývali „pomazanými Páně“,

přece na ně jen část posvěcení sestu
povala, Kristus však jest Pomazaný
v plném slova smyslu — a to jen on!
sám ——tím, že podstatným Spojením
„mast“ samého božství pronikla &
prostoupila lidskou přirozenost. (Pohle)
Kristus jako člověk byl všemi nebes-\
kými dary a milostmi obdařen; milost
však spojení s druhou božskou osobou
nekonečně převyšuje všecky ostatní
milosti. Z tohoto spojení jako ze zdroje
plynou ostatní milosti, jimiž duše
Krjstová byla omilostněna, jako jsou
posvěcující milost, milodary, dary
Ducha sv. Pro toto spojení vyniká ne-n
smírně Fán Ježíš i nad ty největší
světce, proto se nemohl dopustiti ani
nejmenšího stínu hříchu a proto mu
nemohli nepřátelé nic zlého vytýkati.
Velebně se vypínal chrám jerusalemský
na hoře Sionu. Sloupy jeho bylyz bí
lého mramoru, bohatě pozlacené, sva—
tyně a velesvatyně zlatým plechem
pobita, ba i na střeše byly zlaté prouž
ky. Celý chrám zářil ve slunečním
lesku tak, že se člověk nemohl naň po
dívati. I Srdce Ježíšovo jest tvatým
chrámem Bcžím, nejčistším zlatem ob—
tažené, ale svatc stí druhé božské osoby“
proniknuté!

Jak vroucně máme je uctívati! Jak.
se máme snažiti, abychom 1 my s mi-
lostmi, které dostáváme od tohoto
božského Srdce, tak spolupůsobili, by-
chcm nejen před lidmi, ale i před,
Bohem byli bez hříchu, bez pcskvrny!

A.M.Kadlčáková:
Večer V kraji.

Velebné ticho večer je v kraji,
jen cvrčci tiše pod mezí hrají,
a vzduchem lehce komár tu lítá,
na nebi temném hvězdička svítá.

Na trávu, kvítí rosička padá,
& mlha stoupá nad pustá lada,
omamné voni jehličí z háje,
v němž slavík zpívá o lásce báje.

.V potůčku voda tichounce teče,
klikatou cestou do pol se vleče,
u splavu mlýna sýček tu houká,
chvílemi větřík tichounce fouká

A srdce zmdlené ve hrudi pláče,
naříká, bouří, divoce skáče,
pokoje hledá za vlahé noci,
když spánek nejde mu ku pcmoci.
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II. Nepřátelé království Srdce Ježíšova.
H. W.

1. První nepřítel ——satan.

Jak možno, by nejsvětější Srdce
Ježíšovo mělo nepřátele? Které srdce
lidské je schopno ho nenávidět? Bohu
žel ——jest to až příliš pravdivé tajem
ství nepravosti, „mysterium iniquita
tis“. Ano, na zemi mezi lidmi, za něž
božské Srdce ustavičně se modlí a
obětuje, vždy má nepřátele; dnes má
jich zvláště mnoho, a snad dosud ještě
nikdy nevystupovali tak zručně a
úporně.

Nuže, poněvadž svým povoláním
máme přispěti k zakotvení království
Srdce Ježíšova, nejprve ve vlastním
srdci a pak ve Společnosti, jest důle
žito, bychom poznali taktiku nepřá
telskou, i jak účinně možno proti ní
bojovat. Proto hledme obé dobře pro
studovati dřív, než se obrátíme k po
vinnostem, jakých dožaduje se krá
lovství nejsv. Srdce.

I.

Velkým nepřítelem Ježíše Krista jest
Lucifer. Byv jednou poražen v nebi,
kdy odepřel se poddati Bohočlovčku,
jenž ukázán byl mu jako budoucí
Hlava tvorstva, hrdý ten duch hledí
pomstíti svou porážku a oloupiti svého
božského soka v adoraci lidí. Aby se
mu to lépe podařilo, napodobuje dle
možnosti Ježíše Krista a jeho Církev.
Stopuje bedlivě sklony každého člo
věka, každého národa a věku, i na
bízí všem zdánlivě jich ukojení, jen
aby odvrátil je od Srdce Ježíšova,jenž
jediné jest s to jich touhy skutečně vy
plnit. U národů bojovných a divokých
podněcuje krvelačnost. Pročtěme si
dějiny pradávných obyvatel našich
zemí, i líčení cestovatelů po Africe a
Austlalii; záhy přesvědčíme se, jak
pekelná jich božstva libují si v lidské
krvi!

P. Jindřich Ramiěre T. J.

Jinak počíná si u národů vzděla
ných, zvláště utěch, jejichž lůno pro
niklo křesťanství city lidskosti a vzá
jemné lásky. Jaké taktiky užije tento
nepřítel Boha a lidí? Ustane snad bu
diti v nich záští? Nikoli, ale bude se
míti na pozoru zjevně je hlásat. Vzá
jemná láska, bratrství &oddanost jsou
příliš milé ctnosti, než aby bylo možno
nechuť k nim vzbudit! Bude proto
hlásat oddanost a bratrství, ale ovšem
svým způsobem; a poněvadž tento
způsob až příliš se liší od onoho, jaký
doporučil Pán Ježíš svým učením a
příkladem, proto učedníci satanovi na
jdou ve své obětavosti pohnutky k ne
návisti učedníků Kristových. Vyhánět
je budou jménem tolerance a mohou-li,
jménem bratrství odsoudí je i na smrt.

Také jest vzájemné postavení obo
jího vojska, jehož bojištěm jest naše
zeme již po 70 věků. Dnes válčí urputně
na poli bratrství; obojí strana rozvíjí
týž prapor, volá totéž válečné heslo:
„Vzájemnou lásku, obětavost & po
krokl“ Satan, krutý satan, vystupuje
jaksi mírněji Starý had se přeměnil;
ukrývá pečlivě své krvelačné oči a svůj
zakroucený ohon. Jed jeho chutná
jako med. Otec nenávisti ukazuje se
pln soucitu a podněcuje své nejodda—
nější apoštoly k jímavým hymnám na
oslavu našeho všeobecného vykoupení.

Kolik ušlechtilých srdcí dává se po
lapiti těmito licoměrnými deklama
cemi! Kolik duší, toužících upřímně
po blahu bližních, zadržují tato lživá
hesla daleko od Toho, jenž jediný je
může oblažit! Kolik nevědomých a
slabých křesťanů kolísá před klamným
vnějškem, jímž dovedou se zahalovat
nepřátelé Kristovil

A čím liší se jejich klamný vnějšek od
skutečnosti? Čím bratrství podle Srdce

“Ježíšova od bratrství podle srdce sa
tanova?
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Ve všem; neliší se méně svým opač
ným jeho cílem jako prostředky k jeho
dosažení.

Láska Srdce Ježíšova chce polepšiti
lidi, připodobňuje je k Bohu. Není-liž
to cílem každé pravé lásky? Co jest
milovati, ne-li chtíti blaho? A jak
možno pracovati na blahu lidstva, 'než
hledět přibližiti je k Nejvyššímu Do
hru a zajistiti mu jeho požívání? Není
tedy pravé lásky lidské ani dobře po
chopené t. zv. filantropie či lidumil
nosti, leč té, jejímž předmětem a prin
cipem jest Bůh. Proto sv. Pavel ne
váhá říci, že lidumilnost ukázala se
nám V Ježíši Kristu.1)

Vizme božskou lidumilnost Srdce
Ježíšova! Vizme, jak jest velkodušné!
Nezadržuje Ho žádná obět; smrtelné
muky nití ještě mocněji jeho plameny!
Nesmírná, jak Bůh sám, objímá v témž
náruči hříšníky i spravedlivé, Židy i
pohany, nečisté samaritány i pohrdané
celníky. Něžněji než láska mateřská
soucitně se sklání nad každým bolem
a spěchá na pomoc každé chorobě.
Vždy vsak má na zřeteli svůj božský
cíl, k němuž jedině chce lidstvo při
vésti — Boží slávu. Miluje hříšníky,
by učinila se spravedlivými, miluje
spravedlivé, by vzrůstali ve spravedl
nosti. Mírníc tělesné nemoci hledí vy
hojit stokrát nebezpečnější choroby
duše; povznáší vše, čeho se dotýká.
Taková byla vždy lidumilnost světců;
taková jest i blíženská láska všech
křesťanů, .skutečně hodných tohoto
jména.

II.

Lečtaková není filantropie podle srdce
satanova. Nejen že nehledí přiblížiti
lidstvo k Bohu, ale poskytuje mu všc,
by se mohlo bez Boha obejíti. Velmi
horlivě pečuje o tělo, velmi málo o duši;
_ 1)Tit. III. 4. Apparnit benignitaset humanitas Salvatoris nostri
D e !- Řecký výraz, jehož užil sv. Pavel, jest
„fila n t r o p i a.“. Slovoto náleží do slovníku
křesťanského právě tak jak mnoho jiných, jež
nám odcizili nepřátelé víry křesťanské.

a činí-li něco pro ni, zahrnuje ji vším,
by mohla zpyšnět, &odpírá vše, co by
dopomohlo ji ke pravým ctnostem, za—
loženým na pokoře. Světci pohrdá;
jsout' prý to duchové malicherní. Zato
soucit má se zlosyny; ne však, by želeli
_svýchvin; nebot viny ty omlouvá, ano
i opěvuje.

Vlivem této lživé filantropie vydá-_
vají se a šíří s úžasnou hojnosti knihy,
v nichž osoby, bořící řád Společenský,
vystupují jako bohatýři. I největší zlo
činy jsou omluvitelné, jakmile zrodily
se z velkých vášní. A těchto vášní, jež
Srdce Páně učí krotit a k dobrému
obracet, mámo prý upokojovat hříšné
rozmary a poddávati se jejich tyranii.

Proto k osobám, o něž se tato lživá
filantropie zvláště zajímá, náležejí pře
devším ti, kdo dali přednost nedůstoj
nému jhu svých vášní před slavnou
službou svého Stvořitele a umíněným
odporem unavili nekonečné milosrden
ství nejsv. Srdce, totiž zavržcnci. Po
divno, jaký soucit má satan s nešťast
níky, jež strhl s sebou u věčnou pro
past; jak viní Boha z necitelnosti a jak
proto usiluje vyloučiti křesťanství —
za učení o věčných trestech — z řady
vzdělaných společností!

Všemohoucí prý má sdíleti svou bla—
ženost se všemi zlosyny, kteří své
svobody užívají pouze k tomu, by jí
odmítali a uráželi Toho, jenž ji jim
nabízí. Filosofové učeně dokazují, že
peklo je navždy odstraněno, že jediným
pobytem lidstva jest pouze nebe a
země. Aby ještě více uklidnili ty, jimž
na tom záleží, by pekla nebylo, volají
na pomoc medium, a medium cituje
jim ze záhrobí domnělé duchy, již
svědčí o zrušení věčných trestů. Tot
jediné téměř dogma tak zv. učení spi
ritistického; nebot ostatně prý každý
může věřiti, co chce; všecka nábožen
ství prý jsou dobrá s výjimkou toho,
jež ku věčným trestům odsuzuje padlé
anděly a jejich stoupence.

Pohodlné to náboženství lichotí du--
chům zženštilým, kteří bojí se sice

211



věčných trestů, ale nechtějí uložiti si
ani nejmensi oběti, aby jim unikli.
Obrací též přímo proti Ježíši Kristu
onen přirozený soucit s utrpením bliž
ních, jenž jest chloubou naší společnosti
a tak výborně uschopněn ku přijetí
božských půvabů srdce Bohočlověka.

Mezi obojím tím náboženstvím jest
shoda nemožná. Jako pacient, jenž ne
chce věřiti lékaři, když upozorňuje na
hrozící nebezpečí, a proto odvrací se
od něho jak od nepřítele, podobně i ti,
kdo řekli ve svém srdci, že pekla není,
nechtějí snésti těch, kdo v ně věří.
Předstírají, že prý sami učení to vy
myslili. Tito marně osvědčují svou
upřímnost velkými obětmi; marně vel
kodušně pracují na záchranu svých
bratří. Oni nechtějí jich obětovati,
nechtějí uniknouti peklu; chtějí pouze,
by nebylo potřebí se ho obávat. A
poněvadž nemožno mlčeti vůči bludu
tak osudnému, jsou obhájcové víry
prohlášení za nepřátele lidstva, a jmé—
nem filantropie zavrženo učení lásky,
které hlásají.

III.
Tato lživá filantropie neodporuje

méně lásce Srdce Ježíšova svými pro
středky jako vytčeným sobě cílem.

Láska k Srdci Páně s radostí obě
tuje všecky sobecké rozkoše, kdy běží
o blaho druhých. Pokrmem jejím jest
sebezápor a oběti, jež si ukládá, jsou
jí nepřekonatelným zdrojem k úlevě
bídy bližního. Souhrn hmotných do
ber, jež země skýtá člověku, tísni se
v úzkých mezích, zatím kdy požadavky
naší žádostivosti nechtějí znát hranic.
Nesevře-litedy duch sebezáporu těchto
požadavků a neumrtví vrozené žádosti
vosti, pak ti, kdo těší se hojnosti po
zemských statků, sotva najdou ve
svém přebytku malou částečku pro
chud'asa. Ostatně chudina potřebuje
mnohem více ještě—cosi jiného, než
pouhou hmotnou almužnu; míním tu
laskavý soucit, projev úcty a sympatie
od těch, kdo jsou nad nimi. To vsak

jen stěží dá boháč neb velmož, nezni
čí-li křesťanská lidumilnost v jeho
srdci nadutou pýchu a suchý ego
ismu.

Leč pohleďme na Srdce Ježíšovo!
Pohleďme i na ona srdce, jímž je vzo
rem! Jak snadno i na nejvyšším sta—
novisku dovedou se sklonit i k nej
hlubší bídě! S jakou láskou rozlévají i
na rány sebe odpornější balsám něžné
sympatie! Nejtrpčí obětí stanou se jim
líběznými, jakmile za jejich cenu mohou
povznésti duší sklíčenou nebo smíříti
s Bohem a s lidmi srdce rozbolavělé
zoufalstvím a záštím.

Jak zcela opačná jest filantropie sa
tanova! Chce sice též pracovati na
úlevě bídy, ale s podmínkou, že nic
neujde ji z rozkoší pozemských. Duch
oběti jest jí cizí; štědrost její jest pou
hým výpočtem; dává sice částečku
svého majetku, ale jen proto, by tím
lépe zachovati mohla ostatek. Jsouc
sama neschopna sebezáporu, nedo
vede o něm přesvědčiti ty, kdo dovo
lávají se její pomocí. Za nedostatečnou
svou pomoc dovede potěšiti jedině jen
sliby lepší budoucnosti. Zatím užívá
svých bohatství a rozdávání almužny
svěřuje svým nájemníkům.

Ve svých knihách hlásá ovšem sou-
cit s bědou lidskou; ano, denně osno
vuje nové plány na obrození lidstva.
Jen jediný zavrhuje neústupně ——to
tiž ten, kterého již po devatenáct věků
užívá sv. Církev: jest ta láska, vyplý
vající ze sebezapření, a zvláště láska
dobročinná, jíž zárukou jest trojí ře
holní slib. V jejich očích slib chudoby,
jenž ulevit chce bídě, jest zločinem;
zloěinem jest i slib čistoty, jenž svobod
něji chce se obětovat blahu lidstva; zlo
činem jest i slib poslušnosti, jenž jednot
něji a účinněji chce o ně zápasit. Kdo
těchto zločinu se dopouštějí, ty nutno
držeti pod přísnou dohlídkou, nutno tý
rati je a různým způsobemjim překážet.
Proto dobře činí, kdo je pomlouvá, kdo
podezřívá je z úmyslů nekalých, kdo
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vrhá nad ně odpovědnost za provinění
několika řídkých výjimek.

Je Evropě přinesli vzdělanost, že
všude zůstavili důkazy své obětavosti,
že v době nakažlivých nemocí pohrda—
jice smrtí spěchají první trpícím na
pomoc, že najdeme je všude, kde běží
o ulevení bídy, jako na př. v žalářích,
v trestnicích, v nemocnicích, v tresta
neckých koloniích s nezdravým pod
nebíml— na to se neohlíží. Nad tím
lživá filantropie zavírá oči a volá po
zrušení řeholi. Píše povídky a příběhy
hanebně překroucené, jež svědčiti musí
proti pravdě; a „coještě jest snadnější
a rovněž účinné, vydá romány, v nichž
zchytrale kombinované osudy dokáží
zřejmě všem, u nichž obraznost zastu
puje rozum, že vše u křesťanů a řehol
níků jest pouhé sobectví a pokrytectví
a že velkodušnost jest jedinečným
údělem nevěrců.

Tím způsobem na záhubu křesťan
ství užito všech ušlechtilých lidských
tužeb, jež pouze ono může ukojit. Nu
že, takové výtvory obraznosti předsta
vují se dnes ve všech formách duším
obětavým, jichž zmocniti se mělo
nejsv. Srdce Ježíšovo. A satan právě
takové duše usiluje strhnout pod svůj
prapor, zvláště ty chce oklamat, zvláš
tě na ty má namířeno.

IV.

Ale jak zmařiti tak dobře osnované
plány? J'ak přispěti přes všecky pře
kážky k rozvoji království Božího?
Jak poučiti lidi, kde je pravá láska,
by dovedli ji rozeznati od její hanebné
napodobeniny?

Předně pečujme, bychom nezavdali
příčiny k žalobám svých nepřátel,
vždy hotových na nás se vrhnout.
Málo-li je stojí vymysliti domnělé zlo
činy, jak tím více jásají, kdy mohou
je opříti o skutečné chyby &vinu sva
lovat na naši svatou víru! Nechceme'li
proto těžce uškoditi jejím zájmům,
musíme vyzouti se ze všeho, co by
v našich názorech a činech prozraditi

mohlo zištnost neb sobeckost, vůbec
ubohou lidskou přirozenost. Dnes mé
ně než kdy jindy dovoleno ctitelům
Srdce Páně říditi se samoláskou neb
povoliti, byt' i v malých věcech, hnu
tím ješitnosti, smyslnosti neb řevni
vosti. Nechceme-li dopustiti se zrady
na zájmech Ježíše Krista, nechceme-li
vzbuditi podezření z licoměrnosti a
pokrytectví, nesmíme hověti ani nej
menší slabůstce. Čím více kalí svět
stkvoucí lesk ryzí lásky, tím více mu
síme hledět, by veškeré naše počínání
bylo jejim věrným obrazem. Čím více
nepřátelé ze sobectví nás viní, tim vý
mluvněji musí naše činy hlásat pravou
obětavost, čím více usilují nás roz
dvojit, tím těsněji musíme sevříti'
pouta vzájemné lásky.

Blažené to ovoce vydá v nás pobož
nost k nejsv. Srdci, je-li ovšem správně
pochopena; učíc nás sebeodříkání,
usnadnínám sebezápor i vroucí a lásky
plnou svornost. Pak pomluvy, na nás
vrhané, usvědčeny budou ze lži; a me
zitím, kdy klamná filantropie z pýchy
se rodící, vyvolá jen zášti a nesváry,
ryzí láska sjednotíc své obhájce, u
schopní je ke konečnému vítězství.

A budou tím nezdolnější, čím vře
lejší a obětavější bude jejich láska; nc
bot lásce nikdy neodolá dlouho srdce
lidské. Může se sice klamat s hledem
ku pravé lásce; zlé náklonnosti mohou
je svésti, že dá přednost lživé filantro
pii, jež jim pochlebuje, před čistou
láskou, jež je krotí. Leč zřídka jen
dosahuje takového stupně zloby, by
vědomě a dobrovolně odpíralo upřímné
a věrné lásce. Proto můžeme doufat, že
v den, kdy společnost pozná iluse lživé
filantropie a uzná nejsv. Srdce za je
diný zdroj ryzí lásky, zakotví se v ní
království tohoto Srdce. Ale jak o tom
lidi poučit-? K tomu jediný jen prostře
dek: Musíme vůči nim sami se pronik
nouti láskou Srdce Ježíšova a proje
vovati ji všemožným způsobem. Mu
síme vůči nim sami se proniknouti
láskou Srdce Ježíšova a projevovati ji
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všemožným způsobem. Láska dokáže
se pouze láskou, podobně jak oheň
prozradí se jedině svým žárem.

Nuže, právě dnes na půdě bratrství
& vzájemné lásky rozpoutal se krutý
boj. My učedníci náboženství lásky,
my oddaní ctitelé a služebníci nejsv.
Srdce nesmíme si stýskati na nepří
znivé bojiště. Ostatně kde mohli by
chom zápasiti s větším úSpěehem?
Která síla světa může v oboru lasky
zvítězit nad Božím Srdcem? Satan a
jeho stoupenci mohou opiěiti se po
prave obětavostí ale můžese kdy jejich
úsilí vyrovnati skutečnosti? Co jiného

jest v srdci satanově, ne--li moře zášti
a nenávisti? Může snad klamný vněj
šek tak utajiti nekalé to jádro, by se
neprojevilo tím víc neb oním způso
bem? Aeh, nikoli! Tu vítězství jest
nepochybné; opozdí-li se. toť jedině
vinou malé důvěry a horlivosti přátel
Srdce Ježíšova! Proto neeht' ozbrojí se
jak nepřemožitelnou zbrani láskou to
hoto Božího Srdce a udatně vrhnou
se v boj! Zvítězí nad každým odpo
rem! Důkazy jejich oddanosti vniknou
jako ostre' šípy do srdce nepřátel Ježíše
Krista, a národové klesnou k jeho
nohám. (Ž. XLIV. G.)

Marie Tesařová:
POdzimní .

V kraji smutno, vítr fuěí,
na zahrádce listí padá
a mé srdce bolest mučí,
každá radost v duši zvadá.

Duše moje jako ptáče
na jih zalétnout by chtěla,
kde by prosta žalu, pláče,_
co ji mučí — zapomněla.

Tam, v ty kraje věčné slasti,_
o nichž duše v touze snívá,
kde se koněí naše strasti
a kde jaro věčné bývá.

Tam v ty kraje, kde nás čeká
Bůh náš, Otec dobrotivý,
Matičky kde ruka měkká
svoje děti láskou živí.

Dobrý Bože, slyš mé lkání,
touhu splň, jež srdcem zmítá,
uděl duši požehnání,
než ji věčné štěstí svítá.

M.Tesařová:
Pozdrav Matičce Boží.

Buď ,pozdravena, Matičko 'l'y drahá,
tak dobrotivě hledíš z obrazu,
& milost Tvoje jako. rosa vlahá
nás blaží stále v každém úrazu.

Buď pozdravena, dobrotiva Paní,
Ty pro všecky máš srdce ze zlata,
své dary skýtáš hojně štědrou dlaní
a stále budeš stejně bohata.

Buď pozdravena, Studánko mé žízně,
zdroj života zde všechněm otvíráš,
pak oběerstvené do Synovy přízně
nás porouěíš,' nám slzy utíráš.

Buď pozdravena, Královno ly svatá,
'lvé lásky žezlo vládní nad námi,
lid s důvěrnosti k trůnu Tvému chvátá,
jen u Tebe své hledá zastání.

Buď pozdravena od svých ehorých dětí,
jež tolik rády k Tobě spěchají,
svou láskou tady vládneš po staletí
a lepší matky v světě neznají.
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Apoštolát modlitby jako dílo mužů.
H. W.

Stalo se to 3. prosince r. 1844 ve
scholastikátě Tovaryšstva Ježíšova ve
Valsu nedaleko Puy-en-Velais. Mladí
řeholníci, hořící touhou po činné práci
apoštolské, rmoutili se, že dlouhá léta
musí věnovati studiím. Představený
jich P. Gautrelet jim navrhl, že ihned,
chtějí-li, mohou pracovati apoštolský,
spojí-li t_otiž plnění svých každoden
ních povinností s úmysly nejsv. Srdce
Ježíšova, jež se na oltáři ustavičně
modlí a obětuje — ad majoremDeiGloriam—květšíslávě
B o ž í.

Slova ta je dojala. Přijali s nadšením.
To byl vznik „Ap o št o l át u mo d
lit b y“. Záhy ujal se V různých
řeholích a kongregacích a posléze i ve
světě. Sv. Otec Pius IX. požehnal mu
z Gaěty 19. srpna 1849. Pevně však
dílo.zorganisoval teprve P. Ramiere,
jenž počátkem r. 1861 založil pro ně
zvláštní časopis pod názvem: Mes
sager du Sacré Coeur— Posel
nejsv. Srdce. Když r. 1844 umíral,
měl Apoštolát modlitby již 36.000
ústředí a časopis jeho vycházel v 15
různých jazycíchl)

Prvni sdružení vlivných mužů utvo
řeno v Toulousu počátkem let padesá
tých. Vydalo záhy ovoce obdivuhodné.
Ostatně i jinde hledělo vždy farní
duchovenstvo spolu s Otci Jesuity
vedle výborů horlitelek zakládat i vý
bory horlitelů; věděliť dobře, jaká síla
společenská tkví v mužích a proto
záleželo jim velmi, by je získali do
služeb nejsv. Srdce Páně. Ale přece
zdá se, že Toulouse jenž od r.
1869stáváse sídlem vrchního
ř e d i t e 1s t v i Apoštolátu modlitby,
měl již od první chvíle sdruženi mužů
nejčinnějších a nejčetnějšich.

Všude, kde učiněno za jeho příkla
dem, doznalo dílo neobyčejného rozvo
je a překvapující plodnosti. V Němec
ku čítá Apoštolát modlitby 750.000

Ze čl. P. R. Cardaliagneta.

mužů. V Belgii mužská L i g a n ej s v.
S rd co má 120.000 členů. V Irsku a
v Kanadě mužská sdruženi jsou lépe
zorganisována než ženská. Za oceánem
vědí dobře, jakou důležitost mají
Mužové nejsv. jména Ježíš.

Proto neřikejme: „Ej, co mužové ——
s těmi se nic nepořídí. . .“ Dva pří
kladyukážio právněno st našeho
tvrzení.

Zasvěcení rodin nejsvět.
Srdci Ježíšovu, navržené&zří
zené r. 1861 P. Ramiěrem a P. Vibansc,
nabývá již r. 1869 světového rozvoje.2)
Dílo to,jak se r. 1908 vyjádřil státní
sekretář kardinál Gasparri, „náleží
k „Apoštolátu modlitby“ jako část ke
svému celku.“ Kdy se vzmáhá rodinná
krise, kdy hrozí nebezpečí, že výchova
dítek vyrvána bude z pravomoci ro
dičů, pak bude nejsv. Srdce Páně
záchranou ohrožených rodin. Leč ko
mu na prvním místě přísluší žádati,
přijati, vykonati toto zasvěcení, i hle
dět udržeti jeho účinnost, ne-li otci,
jako přirozené a nadpřirozené hlavě
křesťanské rodiny?

A ještě něco. Nový s v át e k
K r i s t a-K r a l e, tento protest proti
laicismu, toto dovolávání se společen
ských práv Ježíše Krista — zda ne
souvisí úzce s vlastním oborem Apošto

1) K prvním náleží naše Š k o la B o ž s k é
110 S r (1c 0 P 6.n ě, založená. v Rajhradě
r. 1866. Italský začal vychazeti v ímě r. 1864,
německý v lnnsbru ku 1865,španělský v Bilbao
1866, uherský v Budapešti 1866, anglický
v Novém Yorku 1866, španělský v jihoamerické
Bogottě 1867, anglický ve VimbledOnu 1868,
flamský v Alkcnu 1869,holandský v Mariendalu
1869, polský v Krakově 1872, španělský v Gra
nadě 1874, v Mexiku 1875. K nim po mrti P.
Ramiěra přidružila se řada jiných, jako: čínský
v Zik-a-WVei 1887, slovácký v Trnavě 1897,
chorvatský v Záhřebu 1892,slovinský v Lublani
1902 a j.

2*)P Matteo Cranley šířil s obdivuhodným
zdarem podobné dílo: „1 n t r o n i s a c e n o j
světějšího Srdce“.
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látu modlitby? „Od jeho zrození roku
1844,“ píše sv. Otec Pius XI., „vždy
bylo jeho zvláštním účelem všemožné
úsilí o společenské království Pána
našeho Ježíše Krista v lidech a v ná
rodech.“ Tedy získati muže pro Apošto
lát modlitby znamená sloužiti spole
čenské vládě nesmrtelného Krále věků,
nebot' vláda lidí a národů spočívá
dosud výhradně v rukou mužů. Svátek
Krista-Krále jest především jejich
svátkem; jim přísluší, by království
podle práva stalo se skutečným krá
lovstvím.

H orlitcle'.

Vizme je u díla.
J. G., dělostřelee, seznámil sev ka

sárnách s dvěma soudruhy a získal je.
Za několik dní praví k nim: „A nyní
starejte se sami!“ Starají se, snad lépe
než on, nebot v pěti dnech získali
čtrnácte členů. Jistý kaprál denně po
snídani modlí se s celou četou růženec.
Vojíni modlí se večerní modlitbu na
kolenou před lůžkem. Známý kuřák
po celý měsíc máj nedotýká se dýmky
a i darované doutníky ukládá na
„později“.

Za války španělsko-americké na vy
zvání jistého horlitele 1600 vojínů
přistupuje v San Francisco k Apošto
látu modlitby.“ Za vedení svých 20
horlitelů vykonali pravé divy: obrátili
čtrnáct protestantů. Zjednali křest
třiceti dvěma pohanským synům kato
lických rodičů a druhým dvacetisedmi
milost prvního sv. příjímání. O ostat
ním ani nemluvíme.

To není pobožnůstkářství. Jsou in
teligentní, činní, chápaví ——praví
apoštolové. Fakta to dokazují, podob
ně jak dokazují, že bez Apoštolátu
modlitby všecky tyto energie zůstaly
by ležet úhorem.

V Pas-de-Calais mladý horník sli
buje panu faráři, že mu jich přivede
deset. Pan farář se těší, ale napomíná
k opatrnosti. Mladý muž zatím přivádí
otce a bratra. V dalších dvou měsících

sbírá svou desítku první; tito zatím
spokojují se s prvním stupněm Apoš
tolátu. Neschází hany. Ale také dobře.
Vezme se na Vědomí. Proto jsme zde.
1 pracuje dále. Po šesti měsících 210
horníků putuje do basiliky Srdce Páně
na Montmartru. Víc než sto přistupuje
o Vánocích ke stolu Páně. Zakoupen
prapor nejsv. Srdce. Hlásí se noví a
noví členové. Zařizuje se návštěva
chudiny, podporují se farní díla; arci
bratrstvo nejsv. Svátosti, od 50 let
odumřelé, vstává k novému životu.

K tomu všemu stačil jediný muž —
ovšem s pomocí nejsvětějšího Srdce,
jež vždy zůstává věrno svým přípo
vědím.

V Belle-ville ——město to má již
od dávna nedobrou pověst ——rozhodli
se čtyři dělníci, že utvoří výbor horli
telů pod vedením pana faráře. Brzo
jich bylo třicet. Ulovili je hlavně mezi
malýmiobchodníky a dělníky; přijali
i ty, kdo dosud nedbali o sv. svátosti;
ti všichni byli stržení dobyvatelskou
v_ěrou našich čtyř vybraných duší.
Učastní se noční adorace před nejsv.
Svátostí; každý bere několik hodin
čestné stráže. Dóvolené svatodušní
užili k vykonání duchovních cvičení.
Tací mužové jsou uprostřed davů
skutečným kvasem.

„Dosud jsme spali,“ vyznal jeden
z nich; „myslili jsme pouze na sebe a
své rodiny. Apoštolát modlitby nás
probudil. “Nynímyslíme na to, co dob
rého můžeme vykonati kolem sebe a
jak pi'ivésti lidi k Pánu Bohu...“

Není-li to výtečný komentář k lí
bezné epištole, v níž sv. Pavel vybízí
Kolossenské, by o b 1é kli se v s rdečné milo'srdenství..., by
slovo Kristovo vniohhojně
p ř e b ý v a l o ?

Sdružení lyonské nezůstává pozadu.
Počátek učiněn mezi prodavači vel
kých závodů, mezi pekaři, řezníky,
konduktéry. . . Tito apoštolové získali
mnoho jiných, přivábili po jednom své
soudruhy, připravili hochy devate
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nácti- i dvacetileté na první svaté
přijímání a přivedli staré hříšníky
nejen ke svatým svátostem, ale i k ú—
časti na Svaté hodině . . . Jejich prostota
přenáší hory.

Chcete-li příklad jejich odvahy, nuže,
“tu jest. Jistému dílovedoucímu ze
mřela manželka. Na úmrtní oznámení
.dal vytisknouti, že ti, kdo nechtějí
»Obcovati církevním obřadům smuteč
ním, jsou zdvořile žádání, by vůbec
na pohřeb nepřišli. Patrně nestyděl se
:za Pána Ježíše, i mohl říci s básníkem:
„V den poslední před Otcem nebeským
nebude se Kristus za mne stydět.“

Belgický kardinál Mercier s hledem
k rozvoji Apoštolátu spoléhal hlavně
na ligy účastníků duchovních cvičení.
„Aby rozkvetla naše farní díla,“ říkal
svým kněžím, „musíte míti ve své
farnosti vybrané muže hlubokých zá
sad křesťanských, muže rozumu a
vůle, kteří se nehanbí žíti dle svého
přesvědčení.. Pošlete je na exercicie!
Po jejich návratu shromážděte je a
utvořte z nich zbožný spolek, oživený
duchem Apoštolátu modlitby. Pak ži
vot křesťanský vydá mnohoslibné kvě
.ty a ovoce spásy...“

Farnosti.
Město Farbe má 150 členů ze všech

:stavů, získaných buď soukromou čin
.ností jednotlivců neb pozváním "ke
;.schůzím; k pozvání vždy připojen zá
pisní lístek. Měsíční schůze byly jaksi
kroužkem náboženských studií, jichž
se účastnila asi polovice členů; ten neb
-c-nenpodal referát a ředitel připomněl
povahu .a výhody díla. Zvolna do
zrávalo ovoce. Dnes členové se účastní
průvodu o Božím Těle; mají svůj
dobro činný odbor, podporují farní díla,
_zjednávají nevědomým náboženské po
-učení, pořádají častá společná zbožná
--sv.přijímání a vzájemně si pomáhají . .
Jsou jednoho srdce a jedné duše v nej

;světějším Srdci Ježíšově.
Nahlédněme do farnosti C. Z růz

ných příčin po 20 let velmi zanedbána.

Děti jedenáctileté připuštěny ke stolu
Páně, jestli dovedly se poznamenati
sv. křížem a jakž takž odříkati Otčenáš
a Zdrávas Maria. Více se nežádalo.

Ale přišel nový pastýř. Chtěl vy
stavěti křesťanské školy. Ale to ovšem
postupuje zvolna. .festina lente. Pro—
to sáhl k dílu nejpotřebnějšímu: založil
Apoštolát modlitby.

Poučuje a povzbuzuje horlitelé a
horlitelky. Vykládá s kazatelny mě
síční úmysl. Farníci utíkají z kostela.
Pan farář odhodlaně dává zavřiti
všecky kostelní dveře. Lidé se hněvají.
Ale kněz trvá na svém. Zvolna se
hněv utišuje. Nezbývá, leč vyslech
nout. Obratně zavedeno smírné svaté
přijímání na první měsíční pátek.
A hle —- zanedlouho nestačí jediná
mše! Když ráno v půl šesté zvoní se
na klekání, již přicházejí dělníci na
první mši. Na druhou se sejde vždy
několik set farníků. Určité neděle
v měsíci jest výstava nejsvětější Svá
tosti; na klekátku střídají se vždy
čtyři muži mezi obřady. Na okresní
sjezd eucharistický dostavilo se na
15.000 osob; poskytl je Apoštolát
modlitby.

Založena společenská díla: Pojištění
dobytka, pojištění proti ohni, pomocná
pokladna hOSpodářská a j. Na volby
scházejí se do ústředí horlitelé ze všech
městských čtvrti a vyzařují odtud
daleko: poučují, povzbuzují, vůbec cele
se obětují. Ač někdy únavou téměř
klesají, vede se jim dobře ——již od
třiceti let.

V St. Quintin mínil nový pan farář,
že si bude ještě lépe počínat, když
se pustí do moderních děl, která, jak
sám vyznal, zvláště ho vábila. „'Na
dělal jsem trochu hluku,“ řekl, „hýbal
farností — nu a všeho všudy docílil
jsem několik sdružení. Ale to byly jen
domky z karet; nejslabším větérkem
se zřítily. Jistý spolubratr mi po
radil: „Čhcete-l-i něčeho dosíci, musíte
základem všeho učiniti nejsvětější Srd
ce Ježíšovo! Založte Apoštolát modlit"—
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by s jeho třemi stupnil“ Poslechl
jsem. Zvolna sešlo se na šedesát členů.
Neminul ani rok — a jaký překvapující
'výsledekl Jako dotknutím čarovného
proutku obnovila se všecka díla. Dnes
jsem jist, že se mohu pokusiti o vše
ve své farnosti, jež rok od roku se
"rozvíjí ——díky Apoštolátu modlitby.“

Zvláštní zmínku zasluhuje „Sdru
žení křesťanských mužů“ v Toulousu,
kteří mají za sebou víc než padesáté
(let věrných služeb v Apoštolátě mod
litby. Tedy více než půl věku války
proti lidským ohledům i vytrvalého
úsilí, by hlavy rodin přistupovaly ke
svatým svátostem, by probuzeny vel
kodušné iniciativy, by všem dobrým
dělům dostalo se účinné pomoci. To
znamená mnoho přestálého utrpení,
ale i mnoho vítězství.

V r. 1871 bylo tam pouze pět horlite
lek, víc než 100 v r. 1873. Ty všechny
se modlí, by Bůh vzbudil horlitele.
Neboť k čemu zakládati dílo, není-li
pracovníků? Diecesální ředitel volá
muže ke Společnému sv. přijímání na
svátek sv. Petra. Dostavilo se jich
osm set. Varhany, písně, promluvy,
nadšení. Založen ústřední výbor horli
telů; důraz klade se na jakost, ne na
počet. Důsledek: počet úměrně vzrůstá
s jakostí; duch projevuje se navenek
“rytíř-skou oddaností ke Králi Ježíši
Kristu.

Všecky farnosti okolní přijímají tyto
křesťanské muže, kteří úsilně pracují,
by se všichni věrně scházeli k měsíční
mši svaté Apoštolátu modlitby, by se
účastnili průvodů církevních (i o kří
žových dnech) i smírných svatých
přijímání a čestné stráže před nejsvě
tější Svátosti.

T_ato propagace křesťanských mužů
dojala předměstské farnosti, zabarvené
silně socialismem a komunismem. S ú
žasem hleděno, jak měšťané a dělníci
bratrský spolu rozmlouvají, modlí se,
Zpívají a přijímají svaté svátosti. Ne—
jeden začal přemýšlet; celá periferie
nastoupila cestu k nejsv. Srdci Ježíšovu.

Když ministr Clémenceau vyzýval
apače, by v kostelích manifestovali ve
prospěch zákona odluky Církve od
státu, křesťanští muži odpověděli na
to zřízením skupin „dobrovolníků“.
Ti každé neděle stáli v kostelích na
stráži, by každému rušiteli kostelního
klidu ukázali dveře. Apačové si ne
troufali.

Apoštolát modlitby bdí nad časnými
zájmy svých členů: zřizuje pro ně
služební kancelář, lidový sekretariát,
slevu cen v několika skladech a vydává
„Věstník“, sloužící křesťanským syn
dikátúm, zájmům společenským, hos—
podářským a j. Vábí-li zednářstvo své
stoupence vnadidlem peněz a výnos
ných míst, vystupují synové světla
proti synům tmy dobrodiním spra
vedlnosti a katolické lásky. Horlitelé
nekupují obrácení; pomáhati bratřím
neznamená zakupovat jejich svědomí;
i ten nejskromnější umí si odříkat, aby
mohl více obětovat. „Budu chodit
méně do kavárny, nic více,“ řekl jistý
dělník svému horliteli, jenž žasl nad
jeho velkodušnou peněžitou obětí.

Podobně působí Apoštolát modlitby
i v Bordeaux. Ale ostatně všude měli
by se o to pokusit. Služby hmotné
podporují propagaci duchovní; tak
bylo tomu již za časů evangelických
& tak i dnes jest v zemích misijních.
Dovedeme-li se zorganisovat úzce a
prakticky, pak uskutečníme vždy víc
a více heslo Apoštolátu modlitby:
„Adveniat regnum tuum!“
„Přijď království tvél“

Závěr.

Co pověděno o farnostech, platí
i o diecésích. „Apoštolát modlitby,“
praví arcibiskup lissabonský, kardinál
Mendes Bello, „jest nejbezpečnější
známkou náboženského života. Prá

vem možno nazvati neplodným pás-_
mem ony kraje, kde není zaveden.“

Dojista jeho mezinárodní dějiny byly
by úchvatné a velkolepé. Ukázaly by.
jak duše, farnosti, diecése a národy
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přijímají neb odmítajl s láskou neb
s nenávistí Toho, jenž současně jest
znamením odporu a středištěm vsech
srdcí. Vypravovaly by, jak členové
jeho tíhnou k Římu; jak dělníci lyonští
přinášejí sv. Otci nádherné a malebné
dary; jak belgičtí horlitelé a ředitelé
putují se svými šedesáti prapory, jak
pějí nadšenou hymnu ke cti nejsv.
Srdce.

Leč to by nás zavedlo příliš daleko.

Dovolujeme si jen zakončiti tyto
řádky vroucím přáním, by Akce kato—

jehož rámec, činnost a život nadpřiroze—
ný tak snadno mohou zorganisovat a
zúrodniti její úsilí. Nezapomeňme, co
již v r. 18.67řekl Lev XIII., tenkrát-e
ještě arcibiskup perrugijský, k jistému
řediteli Apoštolátu modlitby: „Vaše
dílo je překrásné; spojuje tak úžasnou
plodnost s takovou prostotou“ A my
dodáváme: „I s tak vroucí poslušnosti
vůči autoritě, že nevíme, proč bychom.
měli hledat jinde a složitěji tuto zá-- ,
hadnou výhodu. Jsa poutem všech
děl & kvasem pro nesčíslné davy>
Apo štolát mo dlitby nic ne—

lická opírala se o Apoštolát modlitby, hubí, ale všecko sílí.

* Drobné zprávy ze života katolického. =*:—
,.

Don Bosco. nedělního odpoledne sešla se celá ves
„Nebylo mi ani ještě dvě léta, když

mi zemřel otec; nepamatuji si na něho;
vim pouze, že mi tenkráte řekla matka:
Již nemáš tatínka, můj milý Jeníčku.“

Snad pro tuto první bolest měl se
Don Bosco, narozený 16. srpna 1815
v Castelnuovo d, Asti v Piemontě,
státi po širém světě otcem přemnoha
sirotků.

Matka jeho Markéta musila sama
pečovati o své tři synky, z nichž nej
starší Antonio byl povahy hrubé a
surové. Vychovala je bez bití a bez
křiku, ale též i bez mazlení a lichocení.
Nebila je, neplísnila, ale nikdy jim
nepovolila; chápala dobře sdílnou po
vahu těchto mladých bytostí, ale ne
prominula jim žádného vrtochu. Do
vedla u nich vzbuditi k sobě úctu a
lásku; vychovala je v pravé muže.
Jan, pozdější vychovatel a kněz, hleděl
se v tom matce připodobnit.

Malý pro vazolezcc.

První pozornosti zjednal si svým
uměním provazolezeckým. Každého

Becchi, by se pobavila jeho uměním
Desetiletý Jan chodil po provaze, za
věšeném mezi dvěma tiešňovy'mi stro
my, provozoval různé kousky, ale
vždy zakončil společným růžencem a
opakováním ranního kázání.

Jistého srpnového jitra r. 1831 po
tkal ho statkář Turco. Hoch přímo
zářil radostí.

„Co se stalo, žes tak veselý?“
„Ach, vím, že se stanu knězem?L
„Kdo ti to řekl?“
„Zdálo se mi to. Viděl jsem dnes ve

snu vznešenou paní, která pásla veliké
stádo a řekla mi: To stádo ti svěřují.
Neboj se! Pomohu ti.“

Za několik měsíců, podporou velko—
dušné dámy, mohl Jan choditi do
kollegia v Chieri a učiti se počátkům
latiny — ovšem jen ve volnych chví
lích po skončení prací na poli.

Studie trvají dlouho. Odkud vzíti
peněz na sebe skrovnější plat školní?
Maminka dělá, co může, ale. . Jan
jest vynalézavý. O výročních trzích.
soutěži s kejklíři a vždycky vyhrává;
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provozuje i různá řemesla. Z výtěžku
platí si studie.

Po letech vrací se do Becchi. Matka,
záříc radostí, vítá ho tiše a vážně:
„Hleď, drahý synu — jsi knězem.
Ode dneska denně budeš sloužit mši
svatou. Ale pamatuj si: Kdo začíná
sloužit mši svatou, začíná trpět. S po
čátku toho nezpozoruješ; ale jednoho
dne uvidíš, že tvá matka měla pravdu.
'Vím, že denně budeš se za mne modlit.
'Nic jiného nežádám. Mysli pouze na

'ttspásu duší a o mne se nestarej.

Sen — skutečnosti.

Don Bosco viděl několikráte ve snu,
„]ak kolem něho pobíhá smečka vyjících
vlků. Tajemný hlas volal: „Zkrot je
svou tichostíl“ I zavolal na ně ——&
divoká zvěř změnila se v tiché be
“ránky.

Když Don Bosco přibyl do Turína
hlavní město Piemontu se šířilo. Množ
ství mladých dělníků přicházelo tam
“vcelých zástupech z blízka i z daleka.
Ubytovali se, jak mohli; vůbec žili
velmi bídně. A kromě nich potulovaly
se po městě hromady žebravých a
zanedbaných dětí. Don Bosco zašel si
mezi ně; ale jedni mu spílali a druzí
před ním utíkali.

Jak zkrotiti ty divoké vlky? Mladý,
161etý hoch první se dal chytit, když
zvědavosti puzen překročil práh sa
kristie. Byv otázán, vyznal, že neumí
.ani číst ani psát, ale za to tím lépe
zpívat a pískat. Za několik minut
uměl se již poznamenat sv. křížem &
zamiloval si mladého, tak vlídného &
laskavého kněze.

Po tomto prvním dostavili se ostatní
vlci a změnili se v beránky. Bylo jich
80, později 300 i 400. Kde se scházeli?
“Obětavý kněz vyhledal tu neb tam
volný dvůr; ale všude ti beránkové
natropili příliš mnoho hlomozu; každý
je vyháněl. Po jistou dobu scházel se
tento kočovný útulek na náměstí,
odkud se vydal za město. Později shro
mažďovali se na jisté louce, na jejímž

konci zdvíhal se bídný barák. Ale
i odtud je vypudili. Kam se obrátit?
Don Bosco byl bez peněz a bez pří
střeší, když mu oznámeno, že na
předměstí Valdocco jest k pronajmutí
velká kůlna. Nuže, v této kůlně zro
díla se a vzrostla — ze srdce svatého
kněze ——řehole Salesiánů.

Don Bosco šílí. . .

„A tedy, Done Bosco, myslíte stále
na ústav pro své hochy?“

„Zdali myslím? Víc než kdy jindy!“
„Jak si ho představujete? Malý,

není-li pravda?“
„Malý? Co myslíte? Velký, nesmír

ný! Musí míti nádvoří, učebny, dílny,
rozlehlé síně.“

„A koho na pomoc?“
„Kněze, katechisty, dozorce, učitele,

dílovedoucí.“
„Aj,'tot celé vojsko. Snad nechcete

založiti novou řeholi?“
„Dozajistal“
„A jejich řeholní oděv?“
, bleknu je ve ctnosti.“

„Ve ctnosti, ve ctnosti — výborně!
Ale k tomu snad bude ještě něčeho
zapotřebíP“

„Budou muset pracovat bez kabátu
jako zedníci a nádeníci.“

A rozmluva pokračuje v duši:
„Ne, opravdu, ten skutečně šílí.“

aji mne za blázna. Uvidíme, kdo
je chytřejší?

Za několik dní dva pánové v pře
svědčení, že mu v hlavě přeskočilo,
zvou ho na procházku V kočáře.

„Milerád,“ odpovídá Don Bosco.
Ale nechce do kočáru první. Leč

sotva tam oba usedli, Don Bosco zavře
za nimi dvířka, volaje na kočího: „Do
ústavu choromyslných.“

Rodina vzrůstá.

Když nalezeno hnízdečko, ptáčata
obdivuhodně se množí.

Původní kůlna se přestavuje & šíří;
vedle večerního útulku přijato několik
nejbídnějších děti; třeba je živit, šatit
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a umístit u dobročinných osob. Ráno
odcházejí do práce. V poledne se vra—
cejí na dobrou polentu. Záhy zavedeny
večerní kursy, potom dílny a konečně
internát.

„Nechávám se vésti událostmi,“
říkal Don Bosco.

„A svým dobrým srdcem, není—li
pravda?“

Neminulo deset let & proroctví se
vyplnilo; svatý kněz měl své kate
chisty, učitele, dílovedoucí a na sta
dětí.

Jeho dílo.

Don Bosco zaznamenal v malém
notýsku rozvoj svého ústavu.

1. st. 1841—1851 období kočovného
útulku.

2. st. 1851—1861 období jeho upev
nění.

3. st. 1861—1871 období jeho roz
voje mimo Turin.

4. st. 1871—1881 období jeho světo
vého rozvoje.

Duchovní rodina Dona Bosco, roz
šířená po celém světě od Ohňové Země
až do Japonska, čítá na 6000 členů.
Vychovává mládež v duchu svého
Otce; obětuje se zejména chudým
dítkám v sirotčincích, v kollegiích,
v dílnách atd. Vychovává z nich pravé
křesťany.

A tohoto muže velkodušného srdce,
tohoto kněze lásky a činu, tohoto
geniálního vychovatele a dobrodince
lidstva'vřadila sv. Církev úředně dne
1. dubna 1934 v počet svatých.

J. G. R.

O Donu Bosco.

„Ach, otče,“ řekla jistá návštěvnice,
„vy máte velkou zkušenost. Řekněte
mi, kde nejvýhodněji mohla bych
uložiti své kapitályP“

„Zde, milostivá paní!“ zvolal světec,
otvíraje široce obě ruce.

Světec nemyslil na sebe, ale na své
ubohé děti, jichž počet denně vzrůstal.

*

Kardinál Dusmet, arcibiskup katan
ský, prosil jednou svět-ce o několik
hudebních čísel ze sbírky, komponova—
né jedním z jeho synů P. Caglierim,
pozdějším kardinálem.

Za několik dní obdržel žádanou zá—
silku s přiloženým lístkem:

„Spěchal jsem splniti přání Vaši
Eminence. Ráčil jste si přáti udání
ceny. Jest nepatrná: 14.75 fr. Ale
kdyby Vaše Eminence ráčila dobrotivě
přeškrtnouti desetinnou tečku, Don
Bosco by se nijak nemrzel.“

A Jeho Eminence přeškrtla desetin—
nou tečku.

*

Don Bosco byl na obědě u paní X.
v hezké ville, jež jak rozkošné hníz—
dečko skrývala se v bujné zelení
v Moncalieri v okolí turinském.

Dáma ta si velmi vážila činnosti.
Otců Salesiánů, ale omezovala svou.
štědrost na pouhé pozvání k obědu.
Don Bosco přijal v naději, že snad
někdy lépe porozumí jeho Potřebám
apoštolským.

Onoho dne jidelna se naplnila sa-
mými výtečníky. Zlaté kříže, medaile,
řády zdobily hruď návštěvníků. I kně
ží, kteří přišli s Donem Bosco, uznali
za dobré vynésti je na světlo Boží..

Když mezi jídlem počáteční zdvoři-
lost přecházela v srdečnou sdílnost,.
zvolal náhle. Don Bosco: „Ach, já
ubožák! Jak jsem se mohl octnouti
uprostřed tolika slávy — bez titulu„
bez nejmenšího vyznamenáníP“

„Aj,“ zvolala hostitelka, „to pouze:
Vaše vina.“

„Jak to ?“
„Máte přece styky tak rozvětvené

Stačí prosit. Ale neprosíte, neumíte
prosit.“

„Myslíte to doopravdy, milostivá
paníP“

„Ano, vím to zcela určitě.“
„A dám-li důvod opaku?“
„O prosím, bez ostýchání.“
„Nu a což, poprosím-li o několik

tisícovek pro své ubohé děti?“
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Tlumený souhlas proběhl kolem sto
lu. A domácí paní nedostala se z léčky
chytře nastavené než vytáčkou, jež
jest tajemstvím žen.

Kroácejíci krucifías.

Hle, co se stalo v piemontském
městě Asti loni 11.
poledni. V pokojíku v nemocnici Otců
Josefinů chudá žena, trpící zápalem
srdečních svalů, vstala s lůžka, by se
pomodlila před malým krucifixem. Na
zývala se Terezie Tartaglio.

Náhle mezi modlitbou krucifix se
oživuje; nemocná slyší povzdech a
slova: „Pobleď, dcero, co ze mne
učinili! Svatokrádeže obnovují mé
umučení.

Téže chvíle otevřela se rána v boku
a z ní vyřinula se krev. Klůpěj po
krůpěji stékala i z rukou a nohou a
něco krve z úst zbarvilo dolní ret.
Ten zázrak se opakoval 17. září.

Jedenáct svědků, mezi nimi pět
kněží a čtyři řeholnice, viděli. tu krev
a sbírali ji na kousky plátna, vaty a
tvrdého papíru. Biskup z Asti dal
krucifix, jehož krev se srazila, podro
biti analysi moderní vědy: radioscopii
& radiografii. Analyse . spectralní a
chemická svěřena lékařské fakultě
v Turině, jež prohlásila, že je to sku
tečná lidská krev.

Souhlasná příznivá svědectví po
hnula biskupa, že záležitost tu ode
vzdal církevnímu soudu, jenž vydal
své prohlášení 12. února 1934. Biskup
v pastýřském listě oznámil dvě pod
statné věci: naprostou pravdivost faktu
i jeho nadpřirozený ráz. Na jeho
rozkaz odbývány v Asti svaté misie
a zázračný krucifix slavně vystaven
veřejné úctě v kostele sv. Josefa dne
9. března t. r. Tím úředně uznána
pravdivost božského poselství.

Krucifix je zdéli 21 cm; zhotoven je
z velmi tvrdé želvoviny. Rána v pra
vém boku s krvavou skvrnou měří
5 cm výšky, 2—3 cm nepravidelné
šířky a je hluboká 5 mm. Stopy krve

srpna záhy po“

viděti kol hřebů na rukou i nohou, na;
levém rameni a pod vlasy.

Z Ned. Kříže.

Kleknout neb neklcknout?

Nedávno přijal sv. Otec v audienci.
zástupce světového tisku. Asi 70 žur
nalistů z'různých dílů světa zastupova
lo 5000 novin a časopisů. V dějinách.
papežství byla to první audience to
hoto druhu. Katolický tisk všech zemí
podal o tom zprávy. Ale i deníky
jiných vyznání se o tom zmínily.
Nekatolický tisk souhlasně potvrzuje,
že audience učinila hluboký dojem na.
každého z přítomných. Ne bez zájmu
se dočítáme, jak bezprostředně před
příchodem sv. Otce protestantští žur—
nalisté rokovali živě mezi sebou, zda
mají kleknout neb nekleknout? Když'.
rozmluva se stupňovala, vešel k nim
jistý diplomat papežského dvora; drže
v ruce svůj třírohý klobouk, řekl
s úsměvem: „Jak každému libo.“

Slova ta je odzbrojila a uklidnila.
Když pak Pius XI. vcházeje, pohlédl
na ně zpod zlatých brejlí svým jasným.
a moudrým zrakem, vsichni zástupci

pěti tisíců deníků — i protestanté &'iidé i íňané, Japonci a moderní
pohané mimovolně poklekli.. . „A ni—
komu,“ dodává vůdce protestantských
žurnalistů, „nevypadla proto perla
z koruny ..“

„Abych dostal povolání . . .“

Při jistých misiích navečer před
svátkem mariánským vybídl kazatel
své posluchače, aby, kdo může, přinesl
k zítřejší slavnosti Matičce Boží svíčku
— na určitý úmysl. Podal jim k tomu
několik příkladů: obrácení manžela,
vysvobození duše z očistce, uzdravení,.
dobré vysvědčení, šťastné odbyti zkou
šek, mladá dívka snad by chtěla
dostat dobrého muže, nezaměstnaný
práci atd., atd. To vše misionář už
často slyšel. Ale nazítří měl slyšet
něco nového.
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Když zrána připravoval svícny
kolem oltáře, vidí, jak se blíží k němu
malý sedmiletý „človíček“, přinášející
pěknou svíci.

„Jak se jmenuješ, mé dítě?“
„Jeník“
„Kdo ti dal tu svíčkuP“
„J a sám jsem ji koupil za nastřáda—

né peníze ——místo cukrovinek.“
„A proč ji neseš Matce BožíP“
„ ch, otče — abych dostal povo

láníl“
Misionář dojat objal dítě a umístil

svíčku jeho první ze všech, zcela bli
zoučkomilostnéhoobrazuMatky Boží

Co si myslil mladý černoch.

Tu vyjímáme několik řádek z listu,

lém semináři v Urundi, prosí apoštol.
ského vikáře o přijetí do semináře
kněžského.

„Již po delší dobu, Monsignore,
slyšel jsem mluvit o kněžství. S po—
čátku jsem nechápal; domníval jsem
se, že hodnost ta je vyhrazena pouze
'bělochům. Později jsem se dověděl, že
i černoši jsou připuštěni. Ale ještě
jsem málo rozuměl. Myslil jsem, že
černoch po vysvěcení zbělí a bude jak
bílý misionář. O tom jsem byl pevně
přesvědčen při svém vstupu do malého
semináře.

Tu učil jsem se pilně v naději, že
se stanu bílým misionářem. Ale zvolna
jsem se dověděl, že i po vysvěcení
zůstanu černochem. Leč to mne nc—
odstrašuje. Vím, že kněžství je vzne

v němž mladý černoch, studující v ma- šenější než barva kůže . . .“

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 myšlenky,
všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za
den, Lev XIII. S. Congr. Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kur. brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a
n á h 1e z e m ř e l é a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc
a tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého 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. (Po
každé odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky
plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876).

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

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

Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrile a Metode, orodujte za nás a z a v š e c k ynárody slovanské, aby v jednotu viry katolické byli
shromážděni a byl jeden ovčinec &jeden pastýř!

Hesloapoštolské:Modleme se“za štastno u ho dinu smrti.
Úmysl v prosinci1934:Mládež a Kat ol. akc e.

(Pokaždé odpustky 300 dní.

Tiskem a.svým nákl. vydává. Občanská tiskárna. v Brně. — Za. redakci odpovídá. 'l'líeodor Pavlík.



Priloha„Školy božskehoSídcePáně“čí—sloII.:-1934.

Úmysly apoštolátu modlitby.
V listopadu modleme se za náhle zemřelé.

(Ustanoven &.žehnán Jeho Svatosti, papežem.)
1. Č Všech sv atých. — \'zýfžwní svat\'c.h Čtení žimtopisů SX'LatÝh. Ná

sledování S\atych Úcta klestanskýr.h patrrnu. Modlitba za zemrelé.
2. P. \šech \ěrn\'ch zemšelý.(li (Dušičok.) — Ná\ště\-a lnobů zemřel\'ch. \Ícd

litba za zemřelé. Úcta ke hrbitm um Oběti za zemiolé 'i' rodiče.
3. S. SV. Huberta, bisk. — Za duše nej\ice t1pieí.Upcmínka na smrt. Pomoc

duším \ očistci almužnou. Kněžský dorost. Pour-loni do iádu.
4.\ Ne d ěle 24. po sv. D uchu. SV. Karla Bor., bisk. (158-1) Za duše nej

bližší \ysvobození. Obnova ducha kněžského. Ap(štolát modlitby. Katol. akce.
a. P. SV. Juty, poust. ——Za duše ode \šech opuštěné. Odřeknutí se S\ ěta. Křest.

duch \- rodinách. Láska k samotě a k rozjímání. T dobrodinci.
6. U. Sv. Leonarda, opata (559) Zemrelí kněží, na něž málo kdo pamatuje. Před

stavení řádů. Šíření kat<lick\ ch knih a novin. Pokoj a svomost.
7. St. S\. Engelberta, bisk. m. (1226) ——S\ Otec Pius XI. a dušičkm\á pobožnost.

Obrácení Anglie na víru katolickou. Pomoc duším \ očistci 5\. piijímánim.
. Č. S\ Bohumíra, řeh. (1118) — Zemielí řeholníci a zapomenutí. Pomoc duším

\ očistci získáním odpustků. Pronásledování katolíků. T rodiče.
9. P. Sv. Teodora, voj. (306) — Za padlé \e Válce \ojínv Pravá láska k vlasti.

Dar statečnosti. Odvrácení Války. Katolitké školy & katoličtí učitelé.
10.SS Sv. Ondřeje A\el., řeh. (1608) ——Naši velepastýřmé. Milost šťastné ho

diny smrti. Náhle zemřelí. \časné zaopatření S\. SVátostmi.
11. N eděle 25. po sv. Duchu. S\. Martina, bisk. (400) Zemřelídobrodinci

chudých. Tipělivost V nemoci. Duše, které naši Vinou V očistci t1p1

00

12. P. Sv. Kristinaaspolumuč., patr. mor. (1005) — Úcta sv. patronů. Ochrana víry
katolické \ naší Vlasti. Spolek šíření \íiy. Pronásledování katolíků.

13. Ú. Všech svat\'ch ř. bened. a prem. —-Úcta sv. řeholníků. Katoličtí. studenti.
Vytr\ aní \ povolání. Následování svatých. TIPCIDOSÍ

"i
.
l

14. St. Sv. Josafata, bisk. m. (.1623) — Zemřelí unionisté. Sjednocení církve řecké '
s římskou. Apcštolát sv. Cyrila a Metoděje. Misie V Africe.

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(íe), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené a
neposkvrněné Panny Marie, Všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
Všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den, Lev XIII, S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. 11.) — Obzvláště Ti je obětuji
za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za náhle umírající, a na
všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a tento den členům
Apoštolátu modlitby.

Pane Ježísi, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce! Srdce
Ježíše a Marie! Zachraň Cíikev, vlast naši a národ náš československý! O sladké
Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tč milm al(a) \íc a více. Amen. (Pokaždé odpustky
300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.) — Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odpustky
300 dní. Pius IX. 1852.) ——Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů bož. Srdce, oroduj
za nás! (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)

SV. Michaeli archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás a z a Vš e 0 h 11y
národy slovanské, aby v jednotu \íry byli shromážděni,
abyl jeden ovčinec a jeden pastýř.

HesloapoštolskézModleme se za náhle zemřelé.
Úmysl v p ro sin ci 1934:Za mládež pro Katolickou akci.
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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 myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den, Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. 11.)'— Obzvláště Ti je obětují

všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc a tento den členům Apoštolátu
modlitby. “Pane Ježíši, zastřižochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! Zachraň Církev, vlast naši a národ náš československý!

odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné.
IX. 26. listopadu 1876.)

jednou za den. Lev XIII. r. 1891)

národy slovanské, aby v jednotu víry byli shromážděni

. Č. Sv. Leopolda, mark. (1197). — Arcibiskup olomoucký. Zemřelí biskupové.
Zdar sjezdu katolického v naší republice. Obrození křesťanské lásky.
P. Sv. Otmara, opata (729). — Včasné zaopatření nemocných sv. svátestmi.
Svěcení neděli a svátků. Odvrácení zlého. Duše v očistci. Obec.
S. Sv. Gertrudy, abat. p. (1292). ——Ženské řehole a školy jejich. Sestry Tě
šitelky. Obnova řeh. ducha. Vytrvání v povolání. Umírající.
N 0 d ěl e 26. p o s v. D 11c hu. Sv. Odona, bisk. Duše v nebezpečí. Obětavost
lidu pro dům Boží. Pomoc duším v očistci sv. přijímáním. Náhle zemřelí.
P. Sv. Alžběty, vdovy (123—1).— III. řád sv. Františka. Návrat zbloudilých.
Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje. Svaz katolických žen a dívek. Katolická akce.
U. Sv. Felixe z Valois (1212). ——Obnova křesťanského života. Dobrodinci chu
diny. Církevní smýšlení. Katoličtí studující. Zbožné vychování dítck.
St. Obětování P. Marie. -—Obětavost pro Boha. Pomoc duším v očistci svatým
růžencem. Padlí vojíni ve válce. Katolická Omladina. Pobožnest růžencová.
Č. Sv. Cecilie, p. m. (230). ——Zpěv kostelní, lidový a uměly. Horlivost pro čest
a chválu Boží. Duchovní cvičení. Láska k čistotě. Zbožnost v rodinách.
P. Sv. Klementa, pap. m. (100). — Sv. Otec Pius XI. Pomoc zemřelým obětí
mše svaté. Svaz katolických žen a dívek. Pokeření nepřátel. Duše v očistci.
S. Sv. Jana z Kříže, řeh. (1591). — Duchovní řády v republice naší. Obětování
sv. přijímání za duše v očistci. Marianske družiny. Řád Karmelsky. 1“rodiče.
Ne (1ěle 27. po s v. D u chu. — Sv. Kateřiny, p. a m. (307). — Bohoslovné
ústavy. 1“kard. Fr. S. Pomoc náhle zemřelým postem a almužnou. T kněží.
P. Sv. Silvestra, opata (1261). — Představení řeholí. Modlitba za 1“řeholníky.
Qbětavost lidu pro kostel. Láska k. Bohu a bližnímu. 1“bratří.
U. Sv. Virgilia, bisk. (78/40. -— Povznesení mravnosti. Duše v očistci nejvíce
trpící. Víra v život věčný. Přemáhání sobectví. Odvrácení neštěstí.
St. Sv. Štěpána, opata (708). ——Apoštolát modlitby. Náhle zemřelí. Přemáhání
pochybností u víře. Návrat odpadlíků do Církve. Katolické misie.
C. Sv. Saturnina, bisk. m. (65). ——Pamatujme na duše v očistci. Včasné zaopa
tření nemocných. Dobrá příprava na smrt. Misie v Číně a Japonsku.
P. Sv. Ondřeje, ap. P. (62). ——Kajícnost v adventč. Živí a j členové bratrstev
božského Srdce Páně a Apcštolátu modlitby. Dosud nevyslyšené úmysly.

Obětování denního úmyslu.

Pane Jez1s1Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na zemi

Tvou svatou církeva jeji nejvyšší hlavu, za náhle umírající, a na

sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odpustky 300 dní. Pius IX. 1852.)
Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů bož. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní

Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrille _aMethode, orodujte za nás a z a v š e c h 11y

byl jeden ovčinec a jeden pastýř.
Hesloapoštolské:Medleme se za náhle zemřelé!
Úmysl v pro sinci 1934: Za mládež pro Katolickouakci.
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K UCTĚNÍ SLAVNÉ PAMÁTKY
našeho velikého spisovatele-kritika,buditele moravského lidu

VÁCLAVA KOSMÁKA

SNÍŽILI jsme CENY jeho SEBRANÝCH SPISÚ:

Díl 1. Fouňa., svobodný pán z Nadutína. Str. 508
Díl II. Na lehčím chlebě. Str. 565 - 
Díl III. Pošctilci. — Lidský zvěřinec. Str. 576
Díl IV. Kukátko. Str. 570 - 
Díl V. Povídky. (Cestopisné obrázky.) Str. 668
Díl VI. Kukátko. Str. 402 - - 

Kč 17.— na Kč ID.—<
Kč 17.— na Kč 10.—
Kč 12.— na Kč 8.—
Kč 12.— na Kč 8.—
Kč 12.— na Kč 8.—
Kč 15.— na Kč 10.—

Díl VII. Chrt. Str. 514 - - - - - - - - - 18.— na Kč 12.—
Díl VIII. Ztracená. Str. 376 - — - - - - - Kč 14.— na Kč 8.—
Díl IX. Kukátko. Str. 432 - - - — - - - Kč 16.— na Kč 10.—
Díl X. Povídky. Str. 452 - - - - - - Kč 16.— na Kč 10.—

Kč 19.— na Kč 12.—
Kč 15.— na Kč 10.—
Kč 18.— na Kč 12.—
Kč 17.——na Kč 10.—

Díl XI. Myslivec Anton a jiné povídky. Str. 536Díl XII. Eugenie. Str. 404 
Díl XIII. Ženit se či neženit? Str. 516- - - - 
Díl XIV. Potkala ji štěstí. Str. 484 - - - 

Díl XV. Boží mlýny. Z odvěkých bojů 1myslivců.spytláky, práva 8 násilím. Str. 61 
Díl XVI. Kukátko. Str. 514 - - - - - 
Díl XVII. Radostné cestování. Str. 592 - - - - 
Díl XVIII. Básně a řeči. Str. 402 - - - - 
Díl XIX. Životopis Václava Kosmáka. Z pera Dra
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Kč 12.— na Kč 8.—
Kč 12.— na Kč 8.—
Kč 12.— na Kč 8.—
Kč 12.— na Kč 8.—

NNNN

Pavla Vychodila. Str. 656 - - - - - - 2 Kč 16.-—-na Kč 10.—
Díl XX. Kukátko. Str. 494 - - - - - - - - z Kč 17.— na Kč 10.—
Díl XXI. Otrávená růže. Str. 478 - - - - - - 17.— na Kč 10.—

ÚPLNĚ DÍLO _- 21 svazků _ - - - - - . - z Kč316.— na Kč200.—

brož., v siz á n o ve vkusné plátěné vazbě se zlatými nápisy 0 Kč 9.—
za svazek více, úplné dílo Kč 389.—-, v poloplátně více 0 Kč 6.—
jednotlivě, v celku za Kč 326.——,v pevné knihovní vazbě bez nápisů
0 Kč 5.— za svazek více, 21 svazků již z á Kč 305.—.

N V: tu

DODÁME NA MĚSÍČNÍ SPLÁTKY PO Kč 20._, 30._ až Kč so.—, DLE
FINANČNÍCH MOŽNOSTÍ.

TAK UMOŽNÍME VŠEM VRSTVÁM NAŠEHO LIDU ČETBU DÍLA bezvadně
výchovného, vzácného po stránce literární a cenného v úpravě.

KOSMÁKÚV ODKAZ DO VŠECH KNIHOVEN!
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Buditelská & literární činnost Václava Kosmáka našla brzy učenlivého &

horlivého žáka i následovníka v knězi Fr. K. K ře n o vi (František Zgoda).
Naše Haná, kde Fr. K. Křen řadu let na lůzných faxách působil. vděčí svému
hanáckému „bardovi“ téměř za národopisnou historii. Povídky a črty Křenovy,
kde humorným způsobem dovcdl vykresliti typickou postavu hanáckého „stréčka“.
v mnohém podobají se Kosmákově kukátkům.

ZARADTE VEDLE SPISÉl VÁCLAVA KOSMÁKA TÉŽ

SPISY FR. K. KŘENA DO SVÉ KNIHOVNY:

Díl I. Z hanáckých gruntů a mlýnů. Str. 334 místo Kč 12.— pouze Kč 8.—
Díl II. Veselé hanácké příběhy. Str. 320 - místo Kč 11.— pouze Kč 8.—
Díl III. Pod hanáckým nebem. Str. 320 - - místo Kč 11.— pouze Kč 8.—
Díl IV. Příhody hanáckých strýčků. Str. 350 místo Kč 13.—'pouzc Kč 8.—
Díl V. Strýčkovy rozumy. Str. 348 - - - místo Kč 13.— pouze Kč 8.—
Díl VI. Z hanáckých rodin. Str. 320 - - - místo Kč 1]..——pouze Kč 8.——
Díl VII. Z kraje hanáckých palem. Str. 344 místo Kč 13.——pouze Kč 8.—
Díl VIII. Na té naší Hané. Str. 352 - - - místo Kč 13.——pouze Kč 8.—
Díl IX. Z niv Ječmínkových. Str. 360 - - místo Kč 13.50 pouze Kč 8.—
Díl X. Obrázky k desateru. Str. 372 - - místo Kč l4-.— pouze Kč 10.——
Díl XI. Obrázky ze života. Str. 340 — - —místo Kč 12.50 pouze Kč 8.—
Díl XII. Rozmysli si., aMařenka,rozmyslí. S. 356 místo Kč 13.50 pouze Kč 8.—
Díl XIII. Do světa. Str. 396 - — - - - - místo Kč 15.— pouze Kč 10.—
Díl, XIV. Vážně i žertem. Štr. 332 - — — - místo Kč 12.— pouze Kč 8.—
Díl XV. Životopis Fr. K. Křena. Str. 104. místo Kč 6.———pouze Kč 4.—

Ú P L N E D_.Í\_LO — 15 svazků —-místo Kč183.50 pouze Kč 120.—
brožováno, váz án o ve vkusné plátěné vazbě sevzlatými nápisy
0 Kč 8.— za svazek více, úplné dílo Kč 240.—, v poloplátně 0 Kč 5.50
'více jednotlivě, v souboru za Kč 202.50, V pevné knihovní vazbě bez
nápisů 0 Kč 4.50 za svazek více, 15 svazků Kč 187.50.

SNÍŽILI JSME PODSTATNĚ CENY děl našich dvou lidových spisovatelů,
abychom umožnili největší rozšíření jejich literární tvorby, plné
poesiemoravského venkova, a tím zdůraznili výchovný význam nesmrtel
ného odkazu našich obou kněží-buditelů "(On—80.let minulého století.

NA MĚSÍČNÍ. SPLÁTKY PO Kč 20._, 30._ a 50.—.

OBECNÍ, SPOLKOVÉ 1 SOUKROMÉ KNIHOVNY

NAJDOU V TĚCHTO SPISECH VHODNÉHO
DOPLNĚNL

Tiskem a svým nákl. vydává Občanská tiskárna v Brně. — Za redakci odpovídá TheodorPavlík.

Výhoda. novinové sazby přiznána výnosem Ředitelství pošt a telegrafů v Bzrně,čís. 44.382/VI. ze dne 3./.6 1922.Časopis je podáván u pošt. úřadu Brn
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Škola Božského Srdce Páně,
časopis pro katolíky, zvláště pro zbožné spolky a bratrstva.
Pořádá P. Petr Hlobil \! Rajhradě.
Na Školu Božského Srdce Páně“ předplácí se na rok 12 Kč.
Jednotlivá čísla prodávají se po Kč 1'.4O
Administrace a expedice jest v Brně, Biskupská ulice číslo 1.

Obsah:
Mládež a Katolická akce. (Hlavní ůmyslj) — Přijdiž, naše spáso! (Báseň.) — V pátek.

(Báseň.) Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebeská. — Vánoční rozjímání. — Nám, nám,
narodil se. . . (Obrázek) — Zakladatelka díl? „Šíření víry“. — Drobné zprávy ze života kato—
lického. -— Obětování denního úmyslu.

Zasláno.

Tímto číslem časopisu „Škola B. S. P.“ loučí se podepsaný redaktor tohoto
časopisu se všemi spolupracovníky za dlouhá. léta. Mnozí zemřeli, za. ty se budu .
modliti. Mnozí žijí a těm vroucně děkuji za spolupráci v úctě nejsvětějšího Srdce
Páně. Děkuji všem čtenářům a čtenářkám & oznamuji všem,'že časopis tento
převzali dovednější důs't. páni z Tovaryšstva Ježišova.. Budou časopis vydávat
pod názvem „Posel božského Srdce Páně“, a sice v Praze. Kdo jste byli časopisu

věrni, zůstaňte i dále jemu věrnými. Čest a chvála budiž neisvětěišímu Srdci
Páně po všecky věky věkův! Amen.

Redaktor.

Zasláno.
Modleme se. Modlitby a písně pro

školní mládež. 200 stran. Vydalo Opat—
ství Emauzské v Praze. Vázaný výtisk
za Kč 6..— — Naše děti při školní
Mši svaté stojí často bezradně s prázd
nýma ručkama. Nevědí, co a jak se
modliti. Modlitby velkých nejsou pro
ně, misálu nemohou rozumět. Nové
vydání Modleme se je onou knížečkou
lehkou, srozumitelnou a zároveň li
turgicky správnou, která jim pomůže
ke správné zbožnosti. Obsahuje ve
stručnosti vše, co naše školní děti
potřebují pro svou každodenní ná
boženskou praxi: Ranní & večerní
modlitbu, Anděl Páně, modlitbu před
apo jídle, Návštěvy Nejsvětější Svá
tosti, zvláště pečlivě sestavenou po
bcžnost při Msi svaté, přípravu ke sv.
zpovědi a sv. Přijímání 1 k sv. birmo

vání, různé litanie, pobežnost svatého
Růžence a na 38 různých obvyklých
písní chrámových. Knížečka s mnoha
obrázky je malého formátu, že ji dítě“
snadno uschová v kapse. Rovněž
i cenou je všem přístupná.

Dik so. Antonínu a svaté Terezičce
za vyslyšení. Ztracená věc byla opět
nalezena. ——\Íilosrdné Sestry svatého
Karla Boromejského v Pelhřimově.

Díky z jižní Moravy. Plníc tímto
svůj slib, vzdávám vroucí díky za
navráCené zdraví Božskému Srdci Pá
ně, Neposkvrněnému Srdci Pannyi Ma—
rie, svatému Antonínu Paduánskému,
sv. Josefu a sv. Terezičce. O další
jejich ochranu a “pomoc prosí čtenářka
z jižní Moravy.



ŠKOLA
BOŽSKÉHOSRDCEPÁNĚ.
ROČNÍKvam. BRNO, PROSINEC 1934. ČÍSLO 12.

O Srdce Ježíše, ty šípy láSk—f:svojí jen hojně vysilej sem do rodiny svojí, ať sluhů
Tvých se stráví jimi hruď, Ty Srdce Páně, naší láskou bud'!

Mládež & Katolická akce.
Hlavní úmysl.

Je známo, že Katolická akce a jeji
prospěch velmi sv. Otce Pia XI, za
jímá a že mu velmi na tom záleží, aby
katolická akce co nejvíce se šířila a
všechny vrstvy křesťanskéholidu pro
nikla. Katolická akce jest vlastně
praktické náboženství, skutečné o
svědčení víry svaté ve všech okol
nostech života. Cílem vznešeným Ka
tolické akce je uskutečnění království
Božího na zemi, asice z obnovené moci
a síly víry, vzrůst' tohoto království
v jednotlivých duších, v rodinách, ve
farnostech, v jednotlivých národech,
slovem v celé Církvi svaté. Aby se tak
stalo, aby tento přerod se skutečně
stal u všech věřících, jest třeba začíti
u mládeže. Aby lid veškerý získán byl
Kristu Králi, musí se začíti výchovou
mladého pokolení. Katolická akce není
chvilková, není jen pro naši dobu, ný
brž má trvati i budoucně, tehdy už
nynější pokolení zemře a nastoupí
nové pokolení. Toto budoucí pokolení
má býti již nyní vychováno pro veliké
úkoly Katolické akce v budoucí době.
Království Boží má netoliko nyní se
šiřiti, nýbrž i v budoucích časech tr
vati a se šířiti a v srdcích věřících se
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uplatňovati pro jejich spásu. Proto
je třeba, aby již nyní v rodinách duch
Kristův přebýval, aby rodiče dítky své
slovem i příklademdobrým vychováva
vali, je hned v mládí ke Kristu vedli,
u Krista vytrvale i tehdy, když dospí
vají a ve studiích jsou. Je potřeba,
aby i inteligence proniknuta byla ži
vou vírou a tuto víru svou Opravdu
osvědčovala slovy i skutky čili Kato
lickou akcí. Nemáme a nesmíme víru
svou skrývati, nýbrž i navenek ji vy
znávati, vždy a všude ke Kristu Králi
se hlásiti a své bližní pro království
Boží získávati poučením & skutky
charitativními. Království Kristovo je
říši pokoje a míru, říši lásky k Bohu
a k bližnímu. Katolická akce musí
uchvátit duše a srdce mládeže. Kato
lická mládež, nadšená pro vše obré a
šlechetné, následujíc velikého vůdce
Ježíše Krista, ráda & horlivě pracuje
pro spásu a obnovu lidstva zbloudi
lého'. Diky Bohu, pozorujeme, jak
mládež, jinoši a panny, obrací se k Je
žíši Kristu jak jednotlivě, tak v celých
sdruženích. Modleme se dle přání sv.
Otce Pia XI., aby toto dobré símě se
v srdcích mládeže ujalo, rostlo a krásně
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rozkvetlo. Kde mládež ve víře silná je
a pevná, čistý a mravný život vede a
u věrnosti ke Kristu prospívá, tam je
blaho a štěstí v rodinách, v obcích a
v národě zabezpečeno. Křesťanské
smýšlení je půda, na níž se daří pravá

společnost lidská. V tomto smýšlení
považuje každý svého bližního za
bratra, za sestru, jimž před Bohem
Zavázán jest dobré prokažovati. Mod—
leme se tento měsíc vroucně: Přijď
království Tvé, ó, Pane!

Marie Tesařova:

Přijdiž, naše spáso!

Přijdiž, naše spáso, Kriste,
viz, jak bída tlačí nás,
učení Tvé svaté, čisté
vrátí světu štěstí zas.

Přijdiž, svaté dítě Boží,
otevřem Ti srdce stan,
Matička „Tvá v něj Tě složí,
nebudeš se hrozit ran.

Přijdiž, Ježíšku náš zlatý,
vystelem Ti láskou klín,
Ty sám láskou přebohatý,
rozseješ ji v chladný stín.

Přijdiž, drahé Jezulátko,
zvol si unás milý být,
na Tvém Srdci, být jen krátko,
dej mi slastný spánek snít-.

Přijdiž, Ježíšku náš malý,
v duši mojí Betlem měj,
za to jednou, nebes Králi,
u sebe mi místa přej!

Anna Maria:

V pátek.

Tři hodiny odpoledne
v pátek když ohlásí zvon,
do duše nám smrt Ježíše
připomene jeho tón.

Připomíná hlasem truchlým
smrti jeho památku,
která byla pro nás lidi
smutnou tak jak pro Matku.

Pro Matičku jeho milou,
ktorou miloval on přec,
když vypustil duši svoji,.
proklálo mu srdce meč.
Dokonal na kříži Kristus.
v pátek ve tři hodiny,
ab)r spasil smrtí lidstvo
za náš hřích zde jediný.

Proto v pátek pomodlete
u kříže se, křesťané,
po smrti at' vaše duše
k Ježíši se dostane.
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Srdce ] ez1sovo, dome Boží &bráno nebeská.

P. Bud. Rozkošný, T. J.

Když Izák poručil synu Esauovi,
aby mu připravil zamilované jídlo,
Rebeka přemluvila mladšího syna Ja
kuba, aby se přestrojil do šatů Esauo
vých a přinesl otci saému pečení,
kterou mu narychlo připravila. Jakub
tak učinil a obdržel od svého otce
požehnání. Esau ho chtěl Za to ze
zlosti zabiti. Proto utekl Jakub- ze
strachu ke svým příbuzným do Meso
potamíe. Když na poušti v noci spal,
viděl ve snu žebřík, stojící na zemi a
vrch jeho se dotýkající nebe a anděly
Boží vstupující a sestupující po něm
a Hospodina, an spoléhal na žebřík.
Hospodin jej ve snu ujistil, že zemi,
na které spí, dá jemu a jeho pctom
kům a že jej bude vždy chrániti.
Jakub, procitnuv ze sna, zvolal:
„Vpravdě Hospodin jest na místě
tomto a já jsem nevěděl.“ A lekaje se,
řekl: „Jak hrozné jest místo totol
Není tu jiného, jediné dům Boží a
brána nebeská“ “(I. Moj. 16, 17.)

Nazval-li Jakub ono místo na poušti,
kde se mu Hospodin a andělé zjevili,
domem Božím a branou nebeskou, tím
větším právem může Církev sv. užívati
těchto slov o Božském Srdci Páně,
neboť není vůbec nikde vzácnějšího a
vznešenějšího příbytku, v němž by
mohlo Božství důstojněji přebývati,
nežli v Božském Srdci Páně. A jako
s onoho mista vstupovali andělé k Hos
podinu a sestupovali k zemi, tak ze
Srdce Páně vstupovala k nebesům
nejvroucnější modlitba a sestupovalo
Boží smílování na tuto naši zenu'.

Uvažujme tedy o modlitbě Božského
Srdce Páně, která vystupovala k ne
besům. Modlitba byla středem celé
jeho činnosti; život Spasitelův byl
životem modlitby, život v modlitbě,
život z modlitby, ba ustavičná mod
litba byla životem Ježíšovým. V ní
dosáhla nejvyššího stupně dokonalosti
jeho povaha, jeho obcování s lidmi,

jeho láska k Bohu, jeho poslušnost a
ostatní ctnosti. Z modlitby rozumíme
jeho životu.

Evangelisté se sotva odvažují po—
odestříti roušku s' tohoto tajemství.
Jak maličko nám odhalují tento kořen
celého působení Ježíšova! Vždyť každé
obcování s Bohem v modlitbě obsahuje
v sobě něco tajemného, co se pokud
možno vyřizuje jen mezi Bohem a
prosebníkem. Ale přece to málo, co
nám evangelisté podávají o modlitbě
Ježíšově, na nás působí uchvacujícím
dojmem. Nikde ve světových dějinách
nenajdeme člověka, jenž by se tolik
a tak dokonale modlil jako Ježíš. Pán
Ježíš se modlil mnoho.

A na úsvitě záhy z rána vstav,
vyšel a odebral se na místo pusté _a
modlil se tam. (Mar. 1, 35.)

A rozpustiv zástup, vstoupil na
horu sám, aby se modlil. Když pak
byl večer, byl tam samoten. (Mat.
14, 23.)

On však uchyloval se na poušť a
modlil se. (Luk. 5,

Stalo se pak v těch dnech, že vyšel
na horu se pomodlit a přes noc trval
na modlitbě k Bohu. (Luk. 6, 12.)

I stalo se, když se modlil o samotě,
byli s ním učedníci jeho. (Luk. 9, 18.)

A vyšed, odebral se podle obyčeje
svého na horu Olivetskou; jeho učed
níci pak šli za ním. A když přišel na
místo, řekl jim: Modlete se, abyste
nevešli v pokušení. Poté se vzdálil
od nich asi na dohod kamenem a
pokleknuv na kolena modlil se. (Luk.
23, 39—41.)

Jsou to jen příležitostné věty, z nichž
probleskuje modlitba Ježíšova; evan
gelisté se totiž jen mimochodem zmi
ňuji o jeho modlitbách, ale přece si
můžeme z těchto, jakož i jiných míst
doplniti obraz o modlitbě Spasitelově,
která je duší veškeré jeho činnosti,

_pružným perem, které svým napětím
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a silou uvádí tuto jeho činnost do
pohybu. Všecky jeho důležité skutky
od vstupu na tento svět až do na
nebevstoupení vycházejí jako z ko
řene z modlitby a jsou jí provázeny.
Sv. Pavel o něm praví, kterak, při
cházeje na svět, projevil ochotu, že
bude jako Bůhčlověk poslušen nebes
kého Otce a bude se obětovati za
hříchy lidstva, poněvadž oběti staro
zákonní se Bohu nelíbí. Proto vkládá
sv. Pavel v ústa Krista Pána tuto
modlitbu: Obětí krvavých ani darů
jsi nechtěl, ale tělo pripravil jsi mi,
oběti zápalné a záhříšné nelíbily se
tobě. Tu jsem řekl: Hle, přicházím,
jakož v závitku knihy psáno jest o
mně, abych vykonal vůli tvou, ó Bože.
(Žid. ,10, 5—7.) Ač sv. Lukáš při
pobytu dvanáctiletého Ježíše v chrámě
se výslovně nezmiňuje o jeho modlitbě,
přece právem ze slov: Zdali jste ne
věděli, že já musím býti v tom, co
jest Otce mého? scudíme, že se tam
modlil; zatt ale zvláště to p(znamená
vá o jeho křtu, kde praví: Když Ježíš
byl pokřtěn á mc dlil se, ctevřelo se
nebe. (Luk. 3, Zl.) Tentýž sv. Lukáš
píše dále, že se Kristus Pán před
v(lbou ap<štclů modlil celou noc (6,
22). Jistě pri tt , aby jim vypn sil co
největšího p( ž .hnání Bcžího. Podobně
se modlil ( samctě před ustamvením
sv. Petra za nejvyšší hlavu Církve.
(Luk. 9, 18.) Kterak se mohl Petr
státi skaku, (. níž by se celá Církev
“Kristova v bouřích (pírala, ten Petr,
jenž se tak lekl děvečky v domě
Kaifášc-vě, že mistra svého zapřel?
Jen modlitbu Kristov<-,u jenž mu
vyprc sil síly a statečm sti.

T0 d-:světlčuje sám B-sžský Spasitel
u sv. Lul-íše (22, 31, 32), kde praví:
Šimone, Ši \ na hle, satan vyžádal
si Vás, aby '._s třílíil jako pšenici, ale
já jšem p'. il za tebe, aby ncpřestala
víra tvá, = y někdy ( brátě, p tvrzuj
bratry své 1)ll')(l lěžce nesa -mil( st
nění ap(š' *.ů, usih vně .tružil, aby
směl apt š "_vtříbíti, t. j. zmítati jimi

v protivenstvích & utrpeních a pro
následováních co nejprudších, domní
vaje se, že v pokušeních takových
zviklají se ve víře neb docela od Boha .
odpadnou, podobně jako kdyz rolník
čistě pšenici příliš otřásá jí v sítě,
nejen zadina propadá, ale i mnohé
dobré zrno vyletuje. A Bůh ustanovil,
že dopustí takovou zkoušku na apošto
ly; nebot chtěl jednak ukázati, jak
malomyslné jsou snahy satanovy, jed
nak dáti apoštolům příležitost, aby
ctnost svou vytříbili a zdokonalili.
Ohlásiv jim utrpení, ujistil je Pán
Ježíš také vyšší pomocí,kteroujim
svou přímluvou vyžádal. Já jsem
prosil za tebe! Protivenství' čekala sice
na všecky, přece však prosil pouze
za Petra, aby nepřestala víra jeho,
nebot Petr byl první mezi apoštoly
a budoucí hlava církve a pro toto
zvláštní postavení měl satan zvláště
na něho namířeno, jsa přesvědčen, že
také ostatní apoštolové se snadno
zviklají ve víře a celé dílo Kristovo se
otřese, jestliže hlava jeho od víry se
odchýlí. Modlitba, vycházející z Bož
ského Srdce, vyprosila Petrovi tedy
stálosti a způsobila, že Církev svatou
na něm stojící brány pekelné ne
přemohou.

Jindy opět se modlil na hoře Tábor
se třemi učedníky a při modlitbě se

Při zázračném rozmnožení chlebů
pohlédl k nebi, aby poprosil Otce, by
toto zjevení jeho božské moci prospělo
učedníkům i lidu; děkoval za moc,
která je mu udělena, a za oslavu,
jakou bude míti ze zázraku, aby celý
zástup poznal, že toto žehnáhi způsobí
velkolepý, opravdu tvůrčí zázrak. (Mat.
14, 23; Mar. 6, 41; Jan 6, M.)

Podcbně si počínal při ustanovení
nejsvětější Svátosti Oltářní, kdy činil
díky (Mat. 26, 27) jednak za všecka
dobrodiní, jež obdržel od Boha Otce,
jednak za milost nejsvětější Svátosti,
kterou se právě chystal ustanoviti ku
prospěchu lidstva.

. proměnil. (Luk. 9, 28.)
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Velice vroucně se dále modlil v za
hradě Getsemanské za pomoc při na
stávajícím utrpení: Otče, je-li možno,
ať odejde kalich tento ode mne; ale
ne jak já chci, nýbrž jak ty. (Mat.
26, 39.) V bolestech na kříži: Bože
můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?
(Mat. 27, 46), při smrti: Otče, V ruce
tvé poroučím ducha svého. (Luk. 23,
46). I po svém zmrtvýchvstání žehnal
chléb při modlitbě dvěma učedníkům
v Emauzích (Luk. 24, 30) a žehnal
naposled, modle se s učedníky, vznáše
je se na nebesa. (Luk. 24, BO.)

Modlil se za všecky: za dítky (Mat.
19, 13), za nemocné (Mar. 7, 34), maje
uzdraviti hluchoněmého, za Petra (Luk.
22, 31), za učedníky a za věřící všech
časů (Jan 17), ba za své mučitele:
Otče, odpust jim, nebot' nevědí, co
činí. (Luk. 23, 34.)

Všecky výsledky jeho působení, pak
všecky důkazy lásky Otcovy k němu
jsou výsledkem vroucích modliteb.
Všecky jeho kroky jsou označeny
modlitbou.

V Nazaretě, v Kafarnaum, v Jeru
salemě volí si přední místa k modlitbě.
V tichém pokejíku (Mat. 6, 6), na
poušti,
ských a judských jej nalezneme se
modliti. Sotva že svítalo (Mar. 1, 35)
i když se setmělo (Mat. 14, 23; Mar.
6, 46), zastali jej přimcdlitbě. A po
celodenní námaze celé neci prodlel na
modlitbách. (Luk. 6, 12; 21, 37;'Jan
8, 1; 18, 2.) Tak doslovně a dokonale
vyplnil rozkaz, který sám dal: Jest
potřebí vždycky se modliti a ne
ustávati. (Luk. 18,1.) Nic jej re
odtrhne, nic ho nepřeruší v jeho
obcování s Otcem. Ba naopak, všechno
přitahuje do tohoto božského o—vzduší,
i to,co činí nejvíce roztržitým. Vše
vztahuje na Boha, vše jest mu boho
službou. Soustředění na Nejvyššího
jest v Srdci Ježíšově ustavičně a
Výhradně je zaujímá. Jeho život vrcholí
ve zbožnosti, jest ustavičnou modlit
bou, ustavičným klaněním se Bohu Otci.

v chrámě, na horách galilej- '

2

Rozmlouvání Pána Ježíše s Bohem
Otcem v modlitbě bylo nejvroucnější
& nejdůvěrnější. Nejen, že se přibližo
val k Bohu s nejsobranější myslí,
nýbrž prožíval, procít'eval Boha ja
kožto svého Otce, rozmlo-uval s ním
tak dojemně jako nejlepší dítko na
zemí s Otcem v nebi. Při modlitbě
Páně si teprve uvědomíme ohromný
rozdíl mezi jeho modlitbou a modlitbou
lidstva, které žilo před ním. Ač také
lidé někdy nazývali Boha Otcem,
přece si nebyli vědomi, že se mohou
nazývati jeho dítkami. Otec v nebesích
byl pro ně nejvyšším pánem, jenž
stvořil svět a bydlí v nebeských výši
nách a odtamtud řídí veškerý svět.
Teprve, jak prorokoval David, Mesiáš
bude nazývati Boha svým Otcem.
On bude vzývati mne, řka: Otec můj
jsi ty: Bůh můj a obránce spasení
mého. (Žalm 88, 27.)

Teprve Pán Ježíš uvědomil lidí, že
Bůh jest skutečným jejich Otcem, jenž
s láskou o ně pečuje, a proto se mohou
plným právem pokládati za jeho dítky.
Modlitba Ježíšova k Otci tak mocně
působila na první křestany, že její
půvo dní znění v řeči aramejské Abba,
Otče, se zachovalo po mnohopokolení.
Sv. Marek je zvláště uvádí při modlit
bě v zahradě Getsemanské: Abba,
Otče, všecko jost možné tobě, odejmi
tento kalich ode mne: ale ne co já
chci, nýbrž co ty. (Mar. 14, 36.)
Sv. Pavel, jenž nám o tom také
podává zprávu, uvádí také důvod,
proč se my s Kristem můžeme a máme
modliti k Bohu, jakožto svému Otci.
Bůh poslal Ducha Syna svého v srdce
naše, který volá: Abba, Otče. (Gal.
4, 6.) Přijali jste ducha synovství,
ve kterém voláme Abba, Otče. (Řím
8,15.) Jen Ježíš byl jednorozeným
Synem Božím a jen skrze něho jsme
se stali dítkami Božími. A proto jen
on a ostatní jen skrze něho se mohou
k Bohu jakožto k Otci modliti.

Proto začínají jeho modlitby oslove
ním Otce. Ba i když opakuje některé
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místo ze žalmů Starého zákona, klade
napřed jméno Otec: V ruce tvé po
roučím ducha svého (Žalm 30,6).
Kristus Pán na kříži užívaje těchto
slov, volá: Otče, v ruce tvé poroučím
ducha svého. (Luk. 23, 46) Také nás
poučuje, že se k němu nemáme jinak
modliti, než jako ke svému Otci. Takto
tedy budete se vy modliti: Otče náš,
jenž jsi na nebesích. (Mat. 6, 9.)

Dětinné volání k Otci jest základní
myšlenkou modlitby Kristovy. A v ja
kém souladu, v jaké čistotě a plnosti,
s jakou hloubkou a něžností, s jakou
důvěrou a úctou se toto smýšlení jeví
ve všech modlitbách Ježíšových!

At velebí Boha, jásá a plesá v něm:
Velebím tebe, Otče, Pane nebe 1 země,
že jsi skryl tyto věci před moudrými
a opatrnými a zjevil jsi je maličkým;
ano, Otče, že se tak zalíbilo tobě
(Mat. 11, 25), ať vystupují k nebi
díky, neb osvědčuje největší důvěru:
Otče, děkuji tobě, že jsi mne vyslyšel
(Jan 11, 41), ať úpěnlivá prosba do—
provází jeho zázraky (kdykoliv chtěl
rozmnožiti chleby, pozdvihoval oči
k nebeskému Otci), at volání o pomoc
v nejtemnější noci před umučením
vychází z jeho úst: Otče, odejmi tento
kalich ode mne (Mat. 26, 39), ať se
modlí za sv0u slávu i za slávu Otce
nebeského: Otče, oslav jméno mé
(Jan 12, 28), neb před smrtí: Otče,
v ruce tvé poroučím ducha svého
(Luk. 23, 46), vždycky jest jeho Srdce
proniknuto dětinnou láskou k Otci,
'e plné odevzdanosti, lásky, pokory,
( bdivu. '

A kde také poučuje učedníky 0 mod
litbě, aby ji konali v onom duchu
dětinné upřímnosti, s důvěrou, ode
vzdaností, vroucností k Otci nebeské

mu: Otče náš, jenž jsi na nebesích.
(Mat. 6, 5—8.) Modlitba Páně, která.
je připojena k tomuto naučení, jest
nedostižným vzorem, v němž má
vrcholiti každá modlitba všech lidí
k nebeskému Otci.

Jedině jest překonána modlitbou
velekněžskou, kterou se modlil Pán
Ježíš sám k nebeSkěmu Otci a kterou
nikdo jiný, leč on sám se mohl modliti.
Uvádí nás do \nejtajnějších a nejsvě
tějších hlubin tak vznešené rozmluvy
s Bohem, která se rozumí sama sebou
u takového prosebníka, jenž není
pouhým člověkem, ale jako Syn Boží
volá k nebeskému Otci .(Jan 17):
Otče, přišla hodina, oslav Syna svého,
aby Syn oslavil Tebe! Nyní oslav mě
ty, Otče, u sebe slávou, kterou jsem
měl u tebe prve, nežli svět byl. ..
Otče, zachovej je ve svém jménu, které
jsi mi dal, aby byli jedno, jakož i my,
aby všichni jedno byli, jako ty, Otče,
ve mně a já v tobě, aby i oni v nás
jedno byli, by svět uvěřil, že jsi ty
mne poslal.

Jak jsme viděli, přeje si Srdce Páně,
aby křesťané se obraceli ve svých
modlitbách k Bohu jako dítky ke
svému Otci. Právě úctou božského
Srdce Páně nejspíše obdrží dětinné
smýšlení k Bohu Otci. A budou-li
ctitelé Srdce Páně jako apoštolové se
obraceti často k Pánu Ježíši: Pane,
nauč se nás modliti a budou-li často
své srdce pozdvihovati k nebesům,
aby víc a více ty věci, které jsou
vzhůru, milovali, budou také i své
srdce víc a víc očišťovati od hříšných,
ano i pozemských náklonnosti a také
o jejich srdci bude platiti to, co
o Srdci Ježišovu, i v jejich srdci se
Bohu zalíbí.



Vánoční rozjímání.
Jarolím St. Pavlík.

Dnes se nám Kristus narodil; dnes
zpívají na zemi andělé a radují se
archandělé; dnes plesaji spravedliví
řkouce: „Sláva na výsostech Bohu,
alleluja!“

Tuto antifonu opakuje církev v ofi
ciu přes celý vánoční týden. Vpravdě
.nad narozením Kristovým radují se
.andělé i lidé. Dítko božské přineslo
radost celému světu. Anděl pravil
k pastýřům: „Zvěstuji vám radost ve
likou, která bude všemu lidu.“

ti šťastni pastýřové! Jsou první,
kteří zří Syna Božího v jeho lidské
podobě. Nepozastavují se nad jeho
chudobou, ale věří pevně, že jest to
"ten pravý Vykupitel; očekávají od
něho záchranu z duševní bídy a věč
nou spásu; jejich srdce plápolá láskou
k Spasiteli; oni se mu koří v úctě nej
hlubší.

My bychom bezmála těm pastýřům
záviděli & přáli si býti s nimi v Bet
lemě. Než neželme toho; my jsme též
tak šťastní, my máme milého Spasitele
u sebe. Naším Betlemem je chrám
Páně; chlév, to je tabernakl, &jesličky,
“to je monstrance a ciborium; tu leží
božské Dítko zrovna tak, jak leželo
v jeslích, s tímž tělem &toutéž krvi,
-stímž božstvím a člověčenstvím, pouze
"v jiné podobě.

Pozorujme božské Pachole na obou
místech: v jeslích a ve Svátosti ol
tářní. Tu a tam je tak malé, a přece
tak veliké; tak slabé, a přecetak moc
né; tak chudé, a přece tak bohaté.

1. Tak malý, a přece tak
veliký. Vy pastýři betlemští, jak
malá jsou novorozená pacholatal Má
v jeslích místa dost, a v lůnu blaho
slavené Panny bylo ještě menší než
po narození. Tak malý je Ježíš, a přece
“tak veliký, že Ho jako Boha celý ves
mír neobsáhne. Celý svět drží na svých
malých ručičkách. Tak je veliký, _že
není žádného měřítka a žádného čísla

pro jeho velikost. Kdož by to na něm
pozoroval, kdož by tušil, že v tak ma
lém těle tak veliká bytost přebývá?
A přece je tomu tak. Anděl Gabriel
pravil Panence Marii: „On bude ve
liký, a Syn Nejvyššího slouti bude.
Ont' je veliký Bůh.“

A ten veliký Bůh dělá se ještě men
ším ve svaté hostii, než jak se udělal
vtělením. Jak malou je hostie, určená
pro přijímání laiků (nekněží). Sotva ji
na jazyku cítíme. A kolik se jich vejde
do ciboria! Do velkého ciboria i ně
kolik set. A když se odlomí odrobinka
od svaté hostie, jak malým je tu milý
Pán Ježíš! Víra nás učí, že je celý pří
tomen i v té nejmenší částečce svaté

_hostie, v celé své velikosti, jako Bůh
a člověk, jako stvořitel světa, jenž
diktuje hvězdám jejich dráhu, jako
pán a král., jemuž myriady andělů
stojí k službám, jako divotvorce, jenž
přerušuje přírodní zákony podle své
libovůle. Ve jménu jeho sklánějí se
všechna kolena na nebi, na zemi a pod
zemí.

Před Bohem není nic malého; mikro
sko ičtí nálevníci v kapce vody platí

ěho tolik jako ohromná tělesa ne
beská. Veliký král nebo vojevůdce,
nebo učenec nebo umělec neplati u
něho více než prostý nádenik při ur—
čení nebeské odměny.

Bůh miluje, co je malé, a proto sám
se stal malým a narodil se v malém
Betlémě a bydlel v malém Nazaretě
Božský přítel dítek miluje malé děti
a dává je nám za vzor. Navštívil Za
chea, jenž byl postavou malý, takže
musel vylézti- na strom, aby uzřel
Spasitele.

V malém těle přebývá často veliký
duch. Nermutme se tedy, když jsme
mali před světem, když jsme jenom
nejbližšímu okolí známi, když nebydlí
me ve velké vile, nýbrž jen v malé
chaloupce, když jsou malé naše při—
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jmy, když je skromná naše domác
nost. Hleďme býti velikými ve ctnosti,
v lásce k Bohu, Vobětavosti pro Boha.
On nás povýší a velikými v nebi učiní
a nám tam velkou radost připraví.
Panna Maria sama to řekla ve svém
Magnificat: „Shazuje s trůnu mocné &
povyšuje nízké.“

2. Tak slabý, a přece tak
silný. To Dítko v jeslích je zrovna
tak slabé a bezmocné jako všechny
novorozené děti. Kam je Matka položí,
tam leží; nemůže si pomoci, nemůže
se zvednouti, je úplně poukázáno na
péči mateřskou. A přece je toto'slabé
Dítě Bůh mocný a silný; prorok Isaiáš
tak Ho nazývá. ,

Co Ježíš. později jako muž vykonal,
mohl to již jako dítě vykonati; moc
k tomu měl. Mohl moře ukrotiti, vodu
ve víno proměniti, tisíce málo chleby
nasytiti, nemocné uzdraviti, mrtvé
vzkřísiti. Ve zjeveních Marie Agreda
lze se dočísti, že Ježíš již jako dítě
zázraky konal, ale ne veřejně.

A toto všemohoucí Dítě jeví se nám
ještě slabší ve Svátosti oltářní. V jes
lích se mohlo pohybovati, zde však leží
nehybně. Leží tam, kam je kněz po—
loží; musí se zdvihnouti a nésti při
podávání, při průvodu, při návštěvě
nemocného. Vítr je může odfouknouti,
svatokrádce může je z tabernaklu vy
loupiti, zahoditi, nohama pošlapati,
donutiti, aby vešlo do nečistého srdce;
nechá se sebou všechno dělati, protože
je slabé.

A přece je silné, nebot slabým je
dobrovolně. Nese na rukou svých celý
svět; dává sílu lidem; při svatém při
jímání činí nás silnými k boji proti
nepřátelům naší duše, takže křesťan,
jak praví svatý Jan Zlatoůstý, jako
lvi oheň dýchající od této hostiny od
cházejí, hrOzni ďáblu. Silou svaté
eucharistie jdou mučedníci na po
pravu &umírají statečně a zmužile pro
víru svatou, a misionáři snášejí nej
větší strasti,-a klášeterní sestry obslu

hují ty nejošklivější nemocné, a kněží.
se udřou v duchovní správě.

Kdo takovou sílu může v nás vlé
vati, jak silným musí býti sám! Kéž by
i nás posilnil, abychom nepodlehli
v pokušení, abychom si nezoufali, když.
nás potká neštěstí, abychom v boles
tech trpělivosti nepozbyli! Kdo potře
buje síly, nechť jde k svatému přijí
mání, a on zkusí, jak má pravdu žal
mista, když dí: „Bůh je moje síla a.
moje útočiště.

3. Tak chudý, a přece tak
ho hatý. Můžeme si větší chudobu
mysliti než onu, v níž božské Dítě
světlo světa spatřilo? Stáj je jeho ro
dištěm, jesle jeho prvním lůžkem.
několik plenek jeho prvním šatem.
Nikdo je nechtěl u sebe hostiti. Do“
vlastního přišel a svoji Ho nepřijali.
Chudobná je jeho Matka, chudobný
jeho pěstoun, jen řemeslník, chudobní
pastýřové, kteří Ho první vidí a jemu
se klanějí.

A chudým zůstal až do své smrti.
Musel se nechati podporovati od zbož
ných žen. Neměl vlastníh'o domova,
neměl vlastní hrobky, do cizího hrobu.
museli Ho položiti. Lišky mají svá.
doupata & ptáci nebeští svá hnízda;
ale Syn člověka nemá tolik místa, kam
by hlavu svou položil.

A přece je toto chudobné Dítě ne—
smírně bohaté; jemu patří celý svět
se všemi svými poklady. Oči všech.
doufají v něj, aby jim dal pokrm v pří
hodný čas. Na poušti krmí tisíce lidu.
zázračným způsobem a zaopatřuje sva-
tební hosty výborným vínem.

A co mám říci o statcích nebeských,
jež jsou jeho majetkem, a jež zaměnil
za pozemskou chudobu? K vůli nám
a pro nás stal se chudobným,abychom
jeho chudobou zbohatli, na milostech
totiž a statcích nebeských.

Ne menší je jeho chudoba ve svaté
'Eucharistii. Velící páni mají celé množ
ství pokojů; tu musí býti jídelna,.kur
řovna, přijímací pokOj, spárna, stu—
dovna, hovorna, soukromá světnice,
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ve městě dům, na venkově vila, lo
vecký zámek atd. A náš Pán spokojuje
se s malým tabernaklem. Třebas, že
mu láska věřících pěkný chrám po
stavila a vyzdobila; ale s jakým pří
bytkem musí se spokojiti v pohan
ských zemích a diaspoře! S tanečním
sálem, s hliněnou a, slamou přikrytou
chatrčí, s nějakou kůlnou, snějakým
stanem. Chlév betlemský nemohl býti
chudobnějším.

A přece je obyvatel tabernaklu krá
lem, bohatším než Šalomoun. Činí bo
hatými ty, co Ho přijímají. Otvírá tn“

HfV. r. S C. J.:

pokladnici svého nejsvětějšího srdce
&skýtá nám bohatých milosti a je nám
zárukou nebeského dědictví.

Bohužel, mnozí si nevšímají duchove
ních a nebeských pokladů, honíce se
jenom za pozemskými poklady; tyto
však musíme při smrti tady zanechati
a co má potom člověk? Hleďme státi
se bohatými _na dobrých skutcích,
abychom si zasloužili bohatství nebes
kéh'o. Lépe zde býti chudým a tam
bohatým než naopak. Blahoslavení
chudí duchem, neboť jejich jest krá
lovství nebeské.

Zakladatelka díla „Šíření víry“:
Pavlina Maria Jaricotová.

Výňatek ze čl. J. E. Laborde.

Pavlina Jaricotová nikdy neopustila svou rodnou zem. A přece její jméno
znaji misionáři všech dalekých krajů, poněvadž všichni .vděči zakladatelce

dila „Šiř c ni víry“, že mohou zastávali své velké posláni.

„Ja' též půjdu s tebou do Číny/'“
Narodila se v Lyoně 22. července

1794 a nazítří byla pokřtěna. U domá
cího krbu předešel ji bratříček Fileas,
soudruh jejich her a pozdější inspirátor
jejího budoucího apoštolátu.

Zastávka Pia VII. v Lyoně na cestě
do Paříže náležela k hlavním vzpo
mínkám jejího dětství. Stařičký Arci?
pastýř požehnal jí i Fileo'vi.

_Papež! Vidět papeže! Obraz smutné
ho bílého kmeta vryl se hluboko do
srdce dítěte, jež mu vždy zachovalo
:zvláštní dětinnou úctu. '

Jednoho 'dne se vrátil Fileas domů
pln nadšení a rozhodností. „Budu
.apoštolem,“ hlásal malý klouček; „pů
jdu do Číny; je to panství ďáblovo.
Zabijí-li mne, tím lépe; četl jsem
'v církevním dějepise, že krev mučed
níků je semenem křesťanů.“ _

„A já půjdu s tebou,“ zvolala
Pavlina; „budu ošetřovat nemocné a
učit děti náboženství.“

„Ne, ne, jen muži mohou býti mi
sionáři. Neumíš latinsky. A" ostatně
je to velmi daleko.“

„Ale půjdeš-li ty, vezmeš mne s se—
ou.“
„Nemožno; tam děvčata nemohou.

Cestuje se tam pouze na koních,
lvech a slonech.“

„Přivážeš mne ke svému soumaru &
nebudu se bá .“

„Ale řekl jsem již, že jen mužové
mohou býti misionáři.“

Pavlina se zamlčela.
dala jí za pravdu.

Budoucnost

Prvni sv. přijímáni.

Pavlina v pozdějším věku mnoho

vijn—avovala o svém mládí.ivého ducha, citlivá, rozhodná,
nadšená, prováděla _,rychlesvé záměry.
Bylaneobyčejně vášnivé letory. „Vel—
mi neschopnafk pracím ručním a
domácím, náchylná ke hněvu, k řev—
nivosti a k marnivosti . . .“ Srdce
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však měla přímé; a jako každé dítě,
i ona milovala vášnivě své okolí.

První sv. přijímání bylo vlnou horli
vé zbožnosti, jež zaplavila její dětskou
duši. „První sv. přijímání,“ píše, „bylo
základem mé spásy. Přála jsem si
nikdy se neodloučit od Pána Ježíše.“
“Toužila upřímně po ctnosti, ale okoli
nemluvilo opatrně před dítětem, zvláš—
tě u příležitosti jistého sňatku. I zdálo
:se jí, že vášnivá láska jest oprávněna.
.„Ach, můj Bože,“ vzdychala později,
„marně hledala jsem štěstí mimo
“Tebe.“ V ovzduší, v němž žila, cítila
se cizí a nešťastnou.

Milovat bez míry.
Přiblížil se rok 1814: konec válek

napoleonských a obnovení království.
Lyon pln radosti chystal se k uvítání
kněžny z Angoulěmu. Slavnost dne
6. srpna byla krásy vskutku pohád
kové.

Pavlina pozvána na velký ples,
pořádaný na radnici. Vzbudila po
;zornost a těšilo ji to. Leč blížila se
chvíle Boží.

Za několik měsíců pádem se těžce
poranila a přivodila si nervovou nemoc.
'Záchvaty byly tak silné, že tloukla
hlavou 0 postel a křičela tak, že ji
musili k lůžku přivázat.

Té doby zemřela jí matka po kra
tičké nemoci. Poslední její slova byla:
.„Bůh žehnej Pavliněl“

Přání matčino se splnilo. Pavlina
zvolna se zotavovala; ale zato duše
trpěla vrtochy. Všude viděla jen smu
tek a prázdnotu. První návštěva v di
vadle vzbudila v ní odpor. l svěřila se
bratru Fileovi. Ten zavedl ji do kostela
sv. Niziera. Tam byla právě mše.
Pavlina dlouho plakala. Náhle zmoc
nila se jí velká líbeznost; jasně poznala,
:že jen v přátelství s Kristem dojde
hledaného štěstí.

Začíná se přemáhat. Milosti se mno
:ží. „Ach, Bože, jen v Tobě nacházím
klid a mír, lásku Splácenou velkou
láskou.“

Vše anebo nic.

V r. 1816 měl postní kázání u sv.
Niziera tamní zbožný kaplan. Slova
jeho učinila na Pavlínu nejhlubší
dojem. Přijela na kázání v kočáře,
vystrojena všemi titěrnostmi módy
empírové. Kazatel vystoupil důrazně
proti marnostem světa. Pavlina vy
tušila, že to mluví světec. Po kázání
přišla k němu do sakristie, prosila, by
ji vyzpovídal a byl jí duchovním
otcem. Od té doby zrr.ěnila se úplně.

V blízké nemocnici sv. Polykarpa
byla síň, vyhrazená ženám nezhojitelně
nemocným, hlavně ochromením neb
rakovinou. Tam Pavlina denně při
cházela, oblečena v kroj ošetřovatelek,
na hlavě prostý bílý čepeček. Zároveň
přísně se postila & zasvětila se Bohu
slibem čistoty.

Příbuzní se hněvali; musila mnoho
snášet. Sama se přiznala, jak se vy
hýbala pohledu na elegantně oděné
dámy, aby svého kroku neželela a jim
nezáviděla. Ale právě ten její skromný
oblek byl záchranou jej ího rozhodnutí.

Později vyhledala mladé dělnice a
sdružila je kolem sebe. Ujala se též
dělnic v továrně bratrově. Od té doby
se datuje její úcta k dělnictvu, k jeho
mozolným, upracovaným rukám. Hle—
děla na ně s úctou řkouc, že mají
velký podíl na smírné oběti Za hříchy
lidstva.

Dílo „Šíření víry“.

Ale vše, co dosud činila, bylo pou
hým hledáním cesty & přípravou na
velké dílo, k němuž ji určil Bůh. Dnes
misionářský duch vystupuje v Církvi
velmi silně. Nejen že se množí po
volání misionářská, ale i ti, kdo musejí
zůstat v otčině, žijí v okruhu myšlenek,
tužeb a citů těchto hrdinů víry; chtějí
se účastniti jejich prací a pomoci. jim
almužnami a modlitbou.

Roku 1820 takové duše byly vý
jimkou. Náleželk nim Fileas, starší
Pavlinin bratr. Té doby se připravoval
v Paříži na kněžství; hořel vroucí
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touhou, by se jednoho dne mohl
účastniti prací misionářů v dalekých
zemích. Proto si s nimi dopisoval a
jejich listy posílal své sestře. Srdce
Pavlíny zatlouklo radostr ě. Uchvácena
nesmírnou touhou pomoci účinně těm
to udatným vojínúm Kristovým, po—
jímá záměr přispěti jim hojnou peněži
tou almužnou.

Touha ta zaujala mysl nladistvé
dívky. Úmysl ten dozrával po celý
rok; mluvila o něm, modlila se vrouc
ně, prosío Boha o světlo, jakým způso
bem mohla by ten úmysl uskutečnit.
A hle, jistého večera náhle se jí roz
jasnilo. Poslyšme, co sama o tom
vypravuje:

„Jednoho večera, kdy příbuzní hráli
v karty, já sedíc u krbu, hledala jsem
u Boha pomoci ke svému plánu, když
náhle stanuly před mým duševním
zrakem zcela jasně hlavní rysy „P ro
p a g a n d y v i r y“. Viděla jsem, jak
snadno může každá z osob našeho
domácího kroužku získati jiných deset,
z nichž každá obětovala by t ýd n ě
krejcar na „Šíření víry“.

Bojío se, bych na to nezapomněla,
napsala jsem <i to na rubovou stranu
jisté karty. Vidouo, jak je to prosté a
snadné, divila jsem se, proč mi to
dříve nenapadlo.

'Umínila jsem si, svěřiti se s tím
svému duchovnímu vůdci a zatím
napsala jsem to bratrovi do Paiíže.
On zas to pověděl několika kněžím,
kteří plán ihned schválili. 1 začala
jsem v tom směru pracovati mezi
drahými dělnicemi, svými pravými
sestrami a přáteli Ježíše Krista.“

Způsob díla záhy pevně stanoven.
Záleží podstatně v rozlehlé sbírce
lidové a ustavičně prováděné ve pro
spěch společného účelu. Byl pln života
již u svého nepatrného počátku a byl
zároveň tak pevně založen a tak při
rozeně plodný, že po celých 115 let,
kdy se rozšířil po celé zeměkouli,
nezměnil svého prvotního chodu. Tý
dně krejoar ——maličká almužna, ale

stále věrně opakovaná; jednotlivé de
sítky, sta, tisíce členů jsou soustředění
v ústředním komitétu a jím řízeni
Porovnáme- li maličké počátky r. 1819
s velkostí vpravdě velkolepou dnešních. '
výsledku, musíme zvolati: „Prst Boží
je tu!“ To ráda říkávala sama zakla-
datelka, dodávajíc pokorně,zev díletom
byla „nepatrným nástrojem Božím“_

Živý růženec;
Vidouc,jak dílo „Šíření víry“

utěšeně se rozvíjí, toužila přivábiti na
ně úrodný déšt' milostí Božích. Toho.
chtěla docíliti horlivou a častou mod-
litbou růžencovou. Slyšela o jejich.
obdivuhodných účincích, že utišuje
hněv Bcží a v duších vydává plody
života. Čekala pouze na podnět.

Té doby vybídl ji věrný sluha ma—
riánský, by utvořila spolek k šířen'r
dobrých knih a zbožných předmětů
Byl to P. Barelle T. -J. V pobídce té
viděla Pavlina hledaný podnět, neb
členové spolku potřebovali určitého
zevního pouta. Poutem tím měl býtii
růženec. Ale dlouho marně přemýšlela,
jakým způsobem vybídnouti osoby
lehkomyslné a světáoké k této roz-—
jímavé modlitbě. Též nemocní by se
ho mohli s prospěchem modlit. Leč
dosud jevili k němu velikou nechuť.,
I napadlo jí, že by celý růženec mohla.
snadno rozděliti mezi patnáct osob,
z nichž každá mohla by denně roz—
jímati pouze jedno tajemství a při tom.
se pcmcdliti příslušný desátek. Tím.
způsobem. pomodlilo by se denně pat
náct oscb celý růženec.

Prostý ten způsob měl velký úspěch_ a živý růženec založen.
Zakladatelce přibylo tím mnoho prá-

ce, zvláště nekonečná korespondence:
a sepsání drobných zbožných úvah
Ale“ neochabovala a zmužile dostála.
své úloze. Dobro se šířilo.

V rukou syna temnosti.
Založenídíla „Šíření víry“ a.
ivého růžence“ postačiloby
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obyčejné horlivosti; ale Pavlině bylo
to pobídkou k další práci.

Již jsme viděli, jak od mládí zajimala
:se o dělnictvo. Opírajíc se o nabytou
zkušenost, vyhotovila plán anonymní
společnosti průmyslové a finanční, již
nazvala„Dílem zac-hování ví
ry“. Když pak téže doby octlo se na
“prodejpanství Rustrelské, známé svým

'.nerostným bohatstvím, rozhodla se, že
_je koupí. Chtěla tam zřídit „dělnické
domy“, „ústřední křesťanské práce“
a rozmanité formy podpory dělnictva.
Ubohá netušila, že tím zabředne na
'celý život ve vodách velkého soužení.
Již počátek byl velmi nešťastný. Pocti
vá, ale nezkušená, svěřila se rukám
prohnaného podvodníka. Člověk ne
dObré pcvěsti, vězněný pro dluhy,
zaslechl o jejich plánech a vytušil
tučnou kořist. Užil všech prostředků
osob svého druhu: hrál komedii ob
divuhodných citů křesťanských, zvláš
tě vroucí lásky k lidu, ano vytasil se
i s doporučením jistého dobromyslného
kněze, jejž byl podvedl. Lest se zda
:řila.

Naivní — tot byla převelká její
chyba — Pavlina Jariícotová dala se
oklamat a sotva k uvěření— odevzda
la mu celé své jmění 700.000 franků.
Podvodník, zaplativ své vlastní dluhy,
odjel do Avignonu, kde začal skvostně
žít. Sláva ovšem byla krátká a skončila
-se ostudou. Ale panství koupené ne
bylo zaplaceno. Hanba, soudní procesy,
vězení — to bylo vše, čeho se Pavlina
mohla nadíti.

Ubohá žebračka.

V přetěžké chvíli dala najevo
obdivuhodnou sílu duševní. Slíbila za
platit. V krajní tísni obrátila se na
dlouholetého přítele svého, biskupa
rochellského Msgra de Villecourt. Když
se před ním objevila změněná, sklíčená
a smutná, vytýkal jí její slepou dů
věru. „Ano, chybila jsem,“ odpověděla
ubohá. Ale úmyslu jejího nekáral,
:naopak, povzbudil ji, by dále pracovala

ve prospěch dělnictva. „Je.. to dílo
potřebné, Bůh mu požehná. Ale musíte
chodit po celé říši a sbírat almužny“

Radu tu považovala za rozkaz, jenž
se stal jejím životním mučednictvím.
Od onoho dne z poslušnosti a z lásky
k dělnictvu stala se žebračkou.

„Nač myslíte?“ tázala se jí jednoho
dne její průvodkyně na těchto těžkých
pochůzkách.

„Na zastavení křížové cestyl Jak
jest to těžkél“

A mezitím, kdy nadarmo vztahovala
ruce, jež únavou již klesaly, stíhaly
ji listy věřitelů, soudní obžaloby, po
tupy a úšklebky.

„Necítím nic, nevidím nic, leč úz
kost a bolest,“ psala tehdy. „Můj
duch tone v temnotách._ Jen ve vyšších
mohutnostech trvá neochvějná touha
raději snášet všecky muky, než se
dopustiti i sebe menší urážky Boží.“

Studně hluboká a temná.

Včera až do oblak vynášena. Jeji
dům skýtal štědré pohostinství; byl
dostaveníčkem nejvyššího duchoven
stva a zakladatelů všech dobročinných
děl.

Dnes pokoření a' nedostatek, ale
nade vše hrozná opuštěnost. Všichni

přátelé ji opustili —g)rý z opatrnosti,aby zachránili dílo „ íře ní v i ry“;
jeho ředitelé nedovolili členům po
skytnouti jí jakoukoli pomoc; ostatně
má prý tak málo významu v tomto
díle. Hleděno očerniti ji i u sv. Otce
Pia IX. I třeba bylo dlouhých ještě
let po její smrti, až do r. 1881, kdy
Řím ústy Lva XIII. úředně a defi
nitivně vrátil čest zakladatelce „Š í—
ření víry“ a „Živého růžen
ce“.

Při pohledu na takové neštěstí hle
dáme klíč k této tajemné existenci.

„Bůh to dopustil,“ píše Lev XIII.
v breve na slečnu Maurinovcu z r.
1881, „by ta, která žila pro Něho a
pro spásu svých bratří, na sklonku
svého života následovala Ježíše, jenž
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umíral za lid, který Ho odsoudil;
i aby svou Věrou, důvěrou, duševní
silou a láskyplným přijetím svých
křížůukázala se Jeho pravou učedníci.“

Mezi její písemnou pozůstalosti na
lezery řádky, jež jsou jakousi duchovní
její závěti; dojista ozařovaly její kal
várii.

„Ježíš sám jest mou nadějí.
Jeho kříž mým pokladem.
Úděl to výborný a dědictví draho—

cenné.

Necht' nejspravedlivější a nejsvě
tější vůle Beží vždy se splní. Necht je
chválena a věčně velebena!

Zasvěcujíc se, 6 Bože, Tvé vůli
nekonečně dobrotivé, nekonečně svaté
a láskyplné, zasvěcuji se svému pra—
vému štěstí. Nase přirozenost slepá,
malicherná, smyslná, líná a zpurná
nezná Tvých cest, jež vedou k životu!

O vůle svatá, jediná hodná mých
tužeb, tys mým bezpečným vůdcem!
Co záleží na tom, vezmeš-li mi statky '
pozemské, dobré jméno, čest, zdraví,
život, necháš-li mne pokořením kles—
nout až na dno studny, kde místo
vody najdu bláto, najdu-li tam jen

'“.ukrytý oheň Tvé lásky.
Obět.

Zatím její dům, kdysi tak známý
svou pohostinnosti, stal se domem
bídy. Ano, v únoru 1853 Pavlina
musí se sama dovolávat dobročinnosti.
Jistý misionář zastaviv se u ní, daro
val ji 6 franků „pro její díla“. Vzala
almužnu a pohlédnuvši smutně na
kněze, řekla: „Nemám již žádných děl.
Ale dovolíte-li, koupím si za to chleba.“
V této krajní bídě zastihla ji smrt.

Nemocná dala své lůžko přitáhnouti
k oknu, aby mohla vidět ještě své

rodné město Lyon. „O Bože,"o tav
trojí Tě prosim: za vítězství Církve,
za spásu vlasti a zachování svaté víry
milovanému Lyonu.“

Potom prosila, by jí položili na
srdce obálku s nadpisem „Tituly šlech
tické“. Uvnitř bylo její vysvědčení
chudoby a list plný potup a hany,
napsaný starým žebrákem.

Kdykoli přijímala Tělo Páně a'.
zvláště při posledním pomazání byla
téměř u vytržení. Když v takové.
chvíli vešla k ní jistá osoba, zastala—
ji s očima zavřenýma a rukama křížem
rozpjatýma; tvář dýchala nadpřiroze
nou velebou. I musila- mimovolně.
pokleknout. V posledních dnech chvile
mi se modlila, chvilemi tiše zpívala a
zvláště ráda opakovala: „Odpust nám
naše viny, jakož i my odpouštíme.
našim vinníkům.“

Několik dní před smrtí žádala, by
její listy byly rozděleny na přátelské
anepřátelské. Nepřátelské, t. j. všecky
listy svých žalobníků kázala hodit do
ohně. „Spalte to; zapomínám na .vše—
eko, odpouštím všecko, aby i mně.
Pán odpustil.“ Potom dodala: „A ny—
ní došla řada na pýchu. Spaltc to,.
spalte vše, co by mohlo vzbuditi.
domnění, že ten malý mravenec vy—
konalza svého života něco dobrého.“

A všecky liehotivé listy kardinálů„
biskupů, misionářů. a znamenitých
křesťanů změnily se v malé chvíli
v hrstku popela.

Tak odloučila se od všeho a umírala
v největší chudobě jak Kristus na.
kříži. Myslila pouze na lásku. Zemřela
tiše 9. ledna v sedm hodin. ráno.

Ježíš sám připravil jí věčnou odměnu;
a vrátil jí čest.



* Drobné zprávy ze života katolického. *

Svatá Ludvíka z Marillacu.
Ludvíka z Marillacu narodila se

v Paříži 12. srpna 1591. U věku 22 let
provdala se za tajemníka královny
Marie Medicejské. Ovdověvši po 12
letech, svěřila vedení své duše sv.
Vincenci z Pauly a stala se záhy jeho
nejoddanější pomocnicí v účinné lásce
k bližnímu.

Oba však brzy uznali, že jejich dílo
vyžaduje zvláštní organisace, totiž ře
hole, zasvěcené výhradně službě chu
diny. „Paní křesťanské lásky“, jež
dosud pomáhaly sv. Vincenci, nebyly
s to dcstáti své úloze, neboť se mohly
věnovati chudině jen tehdy, kdy splní-,
ly své povinnosti rodinné.

Po delším úsilí shromáždila konečně
světice dne 22. listopadu r. 1633 ve
skromném domku na Příkopech sv.
Viktora v Paříži několik zbcžných
venkovských dívek. Byly to první
„milosrdné sestry“.

Dne 25. března 1634 vykonala svě
tice své řeholní sliby. Na památku
toho obnovují milosrdné sestry v, den“
Zvěstování Panny Marie každoročně
své sliby, jimiž se zasvěcují službě
Boží a “službě chudiny.

Sv. Vincenc z Pauly, plný neochvěj
né důvěry v Boha, řekl svým dcerám,
že jejich klášterem — bude obydlí
nemocných, jejich klasurou ——ulice
města, jejich mřížkou —- bázeň Boží,
jejich závojem ——svatá skromnost.

Zakladatelka přes chatrné své zdra
ví bezmezně se obětovala chudině &
své řeholi, jejíž doživotní představenou
byla jmenována.

Kdyz 15. března 1660 umírala v Pa
říži, loučila se dojemně se svými
dcerami, shromážděnými kolem jejího
smrtelného lůžka. Sv. Vincenc z Pauly,
který jen krátko ji přežil, sám nemocen

vzkázal jí: „Vy mne předcházíte; ale
doufám, že se zase brzy uvidíme.“

Místní farář od sv. Vavřince, jenž.
vyslechl její poslední zpověď, zvolal:
„Ach, krásná ta duše odnáší si do nebe
svou křestní milost!“

Po několika zázracích, vyprošených
její přímluvou, zahájen proces beati-
fikační 10. června 1896. Za blaho
slavenou prohlásil“ ji papež Benedikt.
XV. 9. května 1920. Letos 11. března
vřadil ji svatý Otec Pius XI. v počet
svatých.

Svatá Johana Antida Thouretová.

Johana Antida Thouretová, zakla
datelka „Sester lásky v Besanconě“,.
narodila se 27. listopadu 1765. Bůh
měl s ní velké záměry a proto záhy
musila vstoupiti do školy kříže. Zdraví
její bylo vždy útlé a chatrné. U věku
čtrnácti let ztratila matku, i byla
svěřena ochraně služebné osoby, jež
činila vše, aby ji svedla ke zlému.

Ale díky modlitbě a dobrým skut
kům zachovala si svou nevinnost..
Čistá, zbožná, vlídná a soucitná jak
anděl, byla až do svého dvacátého
druhého roku oporou rodiny a,vzorem.
své farnosti. R. 1787 vstoupila k mílo
srdným sestrám v Paříži, kde se vy-n
znamenala pokorou, trpělivostí, i ne
obyčejnou obětavostí.

Revoluce r. 1793 uvrhla ji opět do
světa. 1 ošetřovala nemocné a učila.
katechismu -—až jednoho dne povolá-
na za to před soud revoluční.

„Občanko, ty chodíš na schůze. Cos—

tamVIposledněpředčítala?odlitby a evangelium.“
„Co tím chceš říci?“
„Evangelium zahrnuje víru a křes—

ťanské povinnosti.“
„Učíš děti. Čemu je učíš?“
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„Katechismu.“
„Co to znamená?“
„Katechismus učí Boha znát, k Ně

mu se modlit, milovat Ho & Jemu
sloužit.“

„Nuže, my ti rozkazujeme, bys ode
dneška učila tak, jak káže zákon
revolucionářskýf“

„A já prohlašuji, že toho nikdy ne
učiním. Raději umru. Budu učit děti
jen dle zákona křesťanského.“

Soudcové neměli odvahy odsouditi
na smrt mladou občanku, která se
nebála smrt-i. Pouze ji přisně napome
nuli a odeslali.

Po několikaletém pobytu ve Svý
carsku a v Bavořích usídlila se v Lan
deroně. Tam dva horliví kněží přiměli
ji k založení nové řehole, jež se věno
vala službě chudých a nemocných
i vychování mládeže. Jest to Kongre
gace Sester Lásky, jež po její smrti
rychle se rozšířila v různých zemích.

Světice snášela mnoho příkoří. Ze
mřela svatě v Neapoli 24. srpna 1826.

Svým dcerám zůstavila heslo: „Vždy
vpřed a pro Bohu!“ Za blahoslavenou
prohlášena 10. července 1929 a letos
svatořečil ji sv. Otec Pius XI. dne
1-1. ledna 1934. '

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 myšlenky,
všeliké city a žádosti, všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za
den, Lev XIII. S. Congr. Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kur. brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a
výchovu mládeže pro Katolicko u akci a na všechnyúmysly,
jež doporučeny jsou na tento měsíc a tento den členům “Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otcel
Srdce Ježíše & Mariel Zachraň církev, vlast naši a národ náš československý!
O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Po
každé odpustky 300 dni; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky
plnomocné. Pius IX. 26. listopadu 1876).

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

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

Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrile a Metode, orodujte za nás a z a v š e c k ynárody slovanské, aby v jednotu víry katolické byli
shromáždění a byl'jeden ovčinec a jeden pastýř!

(Pokaždé odpustky 300 dní.

Hesloapoštolské:Modleme se za mládež a Katol. _akci!

mkěůí'síym nákl. vydává. Občanské.tiskárna v Brně. _ Za. redakci jědšěv'ídŽÝ'rli'e—oúorPavlík.



, Příloha „Školy božského Srdce Páně“ číslo 12. 1934.

Umysly apostolátu modlltby.
V prosinci modleme se za výchovu mládeže pro Katolickou akci.

(Ustanoven &.žehmín Jeho Svatosti, papežem.)

1. S. Sv. Eligia, bisk. (665). Za sv. Otce Pia XI. Mariánské družiny. Zdar sjezdu
katol.. lidu celé' naší republiky. Duchovní obrod lidu.

2. Ne d ěle 1. a dv e nt n í. Sv. Bibiány', p. m. (363). Za ducha kajícnosti. Pev—
nost & stálost ve víře. Důvěra v Boha. Spolek šíření víry. Misie.

3. P. Sv. Františka Xaver. (1522). Misie mezi pohany. Obrácení Cíny a Japonska
na víru katol. Náhle umírající. Pronásledování křesťané.

4. U. Sv. Barbory, p. m. (236). Šťastná hodina smrtí. Za lásku k Bohu a bliž
nímu. Návrat rozkolníků do Církve Sv. Pomoc Boží. Misie.

5. St. Sv. Petra Chrysologa, bis. a uč. Církve'(450). Horlíví kazatelé. Díky za dob
rodiní tohoto roku. Přemáhání pokušení. Ucta k domu'Bcžímu.

0. Č. Sv. Mikuláše, bisk. (327). Péče o chudé a opuštěné. Ucta bl. Jana Sark. Věr
nost v plnění povinností. Milosrdenství k chudým. Dobrý příklad.

7. P. Sv. Ambrože, bisk. a uč. Círk. (397). Velepastýřové naši. Dar sebeobětování.
Vzbuzení nových příznivců. Láska k povolání. Dar poslušnosti.

8. S. Neposkvrněného Početí P. Marie. Zasvěceníse P. Marii.Apoš
tolát modlitby. Bratrstva růž. Duch náboženský v rodinách. Družiny.

9. Ne dělo 2. adve nt ní. Sv. Petra Kanisia, kn. (1.570).Výchov mládeže pro
katol. akci. Náboženství ve školách. Katolíci na Balkáně. Snahy“ unie.

'10. P. Sv. Eulalíe, p. m. (340). Hojné přijímání sv. svátostí. Omladina. Trpělivost
lg chybám bližního. Útěcha v nouzi. Láska k Církvi sv.

1.1. U. Sv. Damasa, pap. (384) Poslušnost k sv. Otci. Pokoj a svornest mezi křes
ťany. Vytrvalá modlitba. Obětavost a poslušnost. T kněží. ,

12. St. Sv. Otilie, abatyše (720). Péče o slepé. Boj proti vlažnosti. Ucta k před
staveným. Dar sebezapření. Odevzdanost do vůle Boží. T bratří.

13. Č. Sv. Lucie, p. a m. (304) Láska k čistotě srdce. Odprošení urážek Bohu
'učinčných. Zamezení hříchů. Utvrzení v dobrém. T rodiče.

M. P. Sv. Dominika de Sílos, opata (10710. Katolíci v Mexiku. Obrácení hříšníků.
Unionisté. Představení klášterů. Polepšení života.

15. S. Sv. Irenea, bisk. m. (202). Přemáhání zlého. Duše v očistci. Milost povolání
k duch. stavu. Svornost v obcích. Dobrodinci chudých.

Obětování denního úmyslu.
Pane Ježíši Krist-e! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na zemi

nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní po vší
zemí bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě celý dnešní den, ani
sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené &
neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den, Lev XIII, S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. M.) — Obzvláště Ti je obětují
za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, z a vý c ho v 11 ml á de že p r 0
K a 'L-0 I i c ke 11 ak ci & na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento
měsíc a tento den členům Apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce! Srdce
Ježíše a Marie! Zachraň Církev, vlast naši a národ náš československý! O sladké
Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě míloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé odpustky
300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1878) — Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odpustky
300 dní. Pius IX. 1852) ——Sv. Josefe, vzore & patrone ctitelů bož. Srdce, oroduj
za nás! (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)

Sv. Michaeli archanděle, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás a z a v š e 0 h n ynárody slovanské, aby v jednotu víry byli shromážděnl
a byl jeden ovčinec a jeden pastýř.

Hesloapoštolské:Vésti mládež ke Kato ]. akci.
Úmysl v le d n u 1935: Boj proti atheismu (neznabožstvi).
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16. Ne d ěle 3. a dve nt n í. Sv. Adléty, vdovy (999). Mládež vychovaná pro
katol. akci. Sjednocení církve východní s římskou. Pomoc Boží.

17. P. Sv. Lazara, bisk. (75). Duch svornosti a křest. lásky. Šíření katol. tisku.
České menšiny v cizích zemích. Svěcení nedělí a svátků.

18. U. Očekávání porodu P. Marie. Úcta mateřství bl. P. Marie. Bratrstva růžen
cová. Řeholní dorost. Družiny mar. Pokoj a mír mezi národy.

19. St. Sv. Nemesia, m. (250). Křest. dělnictvo. Uvědomělost náboženská. Péče
o chrám Páně. Posvátnost manželství. Dobročinná ústavy. 1' kněží.

20. Č. Sv. Petra Klavcra, mis. (1654) Katol. misie mezi černochy. Svornost v ro
dinách. Dar pokory a skromnosti. Družina sv. Petra Klav. Umírající.

21. P. Sv.“Tomáše, ap. P. (73). Dar pevné a živé víry. Apoštolát modlitby. Ochota
k plnění círk. předpisů. Návrat rozkolníků k Církvi svaté.

22. S. Sv. Servula, žebráka (570). Láska ke, svátostnému Kristu. Dar poslušnosti.
Zdar misiím. Milosrdenství k chudým. Ucta k domu Božímu.

23. Ne d ěle 4. a (1ve nt n í. Sv. Viktorie, p. m. (253). Křest. statečnost. Vytrva
lost v životě dUChovním. Těžce nemocní. Kongregace sester Těšitelek.

24. P. Adama a Evy. Štědrý den. Dobrá příprava na hod B. vánoční. Zachovávání
postu. Hodné přijetí sv. svátosti. Dobrodinci chudých. Dar pokání. '

2. U. Narození Pána našeho Ježíše Krista. UznáníláskySpasitele
našeho. Obrození lidstva skrze Ježíše Krista. Trpělivost v chudobě. Sirotci.

26. St. Sv. Štěpána, prvomuč. (BF)).Milujme nepřátele a modleme se za ně. Spolek
svv. Dětství Ježíšova. Katolíci v Mexiku.“Trpělivost v soužení.

27. C. Sv. Jana, evang. P. (101). Zachování panické čistoty. Ctitelé bož. Srdce
Páně., Obrácení bezbožných. Dar mírnosti a tichosti. Naši bohoslovci.

28. P. Sv. Mláďátek. Ochrana nevinných dítek. Zbožné vychování dítek v rodinách.
Mateřské školky. Péče o opuštěné dítky. Záchrana mládeže.

29. S. Sv. Tomáše, bisk. muč. (1170). Katolíci v Anglii. Návrat Anglie do Církve
sv. Apoštolát modlitby. Zdar sjezdu katol. v naší říši.

30. N e d ěl o p o n a r. P á n ě. Sv. Dav-ida, kr. Díky Pánu Bohu za všechna dobro
diní nám prokázaná. Za odpuštění hříchů. Spolupracovníci.

31. P. Sv. Silvestra, pap. (335). Za sv. Otce Pia XI. Za živé a T členy bratrstva
bož. Srdce Páně a Apoštolátu modlitby. Dosud nevyslyšené prosby.

U!

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 skonáni světa, obětují Tobě celý dnešní den, ani
_ sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené &
, neposkvrněné Panny Marie, všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
' všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den, Lev XIII. S. Congr.

Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. il.) — Obzvláště Ti je obětují
“ za Tvou svatou církev a jeji nejvyšší hlavu, z a v y 0 h o v 1.1 m l á d e ž 9 p r 0

Kat o licko u a k ci a na všechny úmysly, jež doporučeny jsou na tento měsíc
a tento den členům Apoštolátu modlitby. Pane Ježíši, zastřižochranou svého

' božského Srdce našeho svatého 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
seto denně, odpustky plnomocné. IX. 26. listopadu 1876.) '

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odpustky 300 dní. Pius IX. 1852)
Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů bož. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní

jednou za den. Lev XIII. r. 1891.)



K UCTĚNÍ SLAVNÉ PAMÁTKY

našeho velikého spisovatele-kritika,buditele moravského lidu

VÁCLAVA KOSMÁKA

SNÍŽILI jsme CENY jeho SEBRANÝCI—ISPISÚ:

Kč 17.——na Kč 10.—
Kč 17.— na Kč 10.—
Kč 12.——na Kč 8.—
Kč 12.— na Kč 8.—
Kč 12.— na Kč 8.—
Kč 15.— na Kč 10.—

18.——na Kč 12.—
Kč 14.— na Kč 8.—
Kč 16.—- na Kč 10.—
Kč 16.— na Kč 10.—
Kč 19.— na Kč 12.—
Kč 15.— na Kč 10.—
Kč 18.— na Kč 12.—
Kč 17.— na Kč 10.—

Díl 1. F ouna, svobodný pán z Nadutína. Str. 508
Díl II. Na lehčím chlebě. Str. 565 - - 
Díl III. Pošetilci. — Lidský zvěřinec. Str. 576- 
Díl IV. Kukátko. Str. 570 - - - 
Díl V. Povídky. (Cestopisné obrázky.) Str. 668 
Díl VI. Kukátko. Str. 402 - - - - - - 
Díl VII. Chrt. Stn 514 . - - - - 
Díl VIII. Ztracená. Str. 376 - - - - 
Díl IX. Kukátko. Str. 432 - - - - 
Díl X. Povídky. Str. 452 - - - 
Díl XI. Myslivec Anton a jiné povídky. Str. 536
Díl XII. Eugenie. Str. 404 - 
Díl XIII. Ženit se či neženit? Str. 516 - - - - 
Díl XIV. Potkala ji štěstí. Str. 484 - - 

Díl XV. Boží mlýny. Z odvěkých bojů myslivců
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s pytláky, práva 8 násilím. Str. 611 - - 2 Kč 12.— na Kč 8.—
Díl XVI. Kukátko. Str. 514 - - - - - - - 2 Kč 12.— na Kč 8.—
Díl XVII. Radostné cestování. Str. 592 - - - - - z Kč 12.— na Kč 8.—
Díl XVIII. Básně a řeči. Str. 402 - - - - - - - 2 Kč 12.— na Kč 8.—
Díl XIX. Životopis Václava Kosmáka. Z pera Dra

Pavla Vychodíla. Str. 656 - - - - - - z Kč 16.— na Kč 10.—
Díl XX. Kukátko. Str. 494 - - — - - - - - 2 Kč 17.— na Kč 10.—
Díl XXI. Otrávená růže. Str. 478 - - - - - - z Kč 17.— na Kč 10.-—

ÚPLNÉ DÍLO —'21 svazků — - - - -' - — -'z Kč316.— na Kč200.—

brož., v 5.z á n o ve vkusné plátěné vazbě se zlatými nápisy 0 Kč 9.—
za svazek více, úplné dílo Kč 389.—, v poloplátnč více 0 Kč 6.—
jednotlivě, v celku za Kč 326.—'—,v pevné knihovní vazbě bez nápisů
0 Kč 5.-— za svazek více, 21 svazků již z a Kč 305.—.

DODÁME NA MĚSÍČNÍ SPLÁTKY 30 Kč 20._, 30._ až Kč so.—, DLE
FINANČNÍCH MOŽNOSTI.

TAK UMOŽNÍME VŠEM VRSTVÁM NAŠEHO LIDU ČETBU DÍLA bezvadně
výchovného, vzácného po stránce literární a cenného v úpravě.

KOSMÁKÚV ODKAZ Do VŠECHKNIHOVEN!



K sv. Mikuláši
a:k blízkým vánocům

pro Vašeneimileišíněžnýdárek, krásná kniha.

Pro mládež:
F. Háj, Sholáh Káia Mařík, úplné dílo, díl I-——VI.I.,brož

Kč 128'—, váz. Kč 212'—. Jednotlivé svazky: I. díl _Kč18'—,
2. díl Kč 22'—, 3. díl Kč 18-—, 4. díl Kč_ zo'—, 5. díl
Kč 18'-—, 6. díl Kč 16'--—, 7. díl Kč 16'—.

F. Háj, Řídících Márinka, dil 1.—v.,\úplnédílobrož. Kč 79-—
Vázáno Kč 139'—. Jednotlivé svazky: I. díl Kč 16'—, 2. díl
Kč 16'——, 3. díl Kč 16'—, 4. díl Kč 16'-—, 5. díl Kč 15--—.

Krásná původní vazba na obě díla Kč 12'—zasvazek.

F. Háj, Pohádky, jen váz. Kč 45'—. Nádherná úprava — krásné
barvotisky. '

Pro dospěleíší:
F. Háj, Blanka zahradníhova, dívčíromán.CenaKč 16'—,

krásně váz. Kč 28'—.

F. Háj, Maryčha. Román siroty, cena Kč 13'—-—,váz. Kč 25'—-.

F. Háj, Než láska zavolá, Román.CenaKč18'—,váz.Kč30'—.

F. Háj, Až potom, Román ze života. Cena Kč 15'-—,váz. Kč 27-—.

Též na mírné měsíční splátky.
Vydalo nakladatelství expeduic knihkupectví

Občanské tiskárny v Brně,
Starobrněnská ulice čislo 19-21,

' V'nich každy radný knihkupec.

Tiskem a svým nákl. vydává Občanská tiskárna v Brně. — Za.redakci odpovídá TheodoiPavlík.
"Výhoda novinové sazby přiznána výnosem Ředitelství pošt a tele rafů v Brně, čís. 44.382Nl. ze dne 3.'6. 1922.

Ča.sopls je podáván u pošt. úřa u Brno


