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Nástin rozjímání podle metody sv. Ignáce,

Před rozjímáním.

1, Připravme si láťku rozjímání, nejlépe večer předtím.
2, Vzpomeňme si večer před spaním a ráno pří vstá

vání krátce na předmět rozjímání,

Rozjímání samo.

1. Úvod: Vmysleme se v přitomnost Boží a vykonejme
přípravnou modlitbu. Učíňme před rozjímáním obvyklé
průpravy.

2. Paměti si předvádíme část po částce látku rozjímání,
3. Rozum uvažuje, co je v rozjímané pravdě obsaženo,

vyvozuje praktické důsledky pro duchovní život, před
kládá vůli různé pohnutky, zkoumá, jak jsme se posud
podle té pravdy řídili, a co a jakým způsobem bychom
měli napravítí v budoucností,

4, Vůle vzbuzuje po celé rozjímání příslušná hnutí,
city nebo úkony ctností (víry, naděje, lásky, chvály, lí
tosti atd.), číní praktická, konkretní, pokorná předsevzetí,
modlí se za sílu, abychom je provedli,

5. Ve vroucí modlitbě závěrečné neboli rozmluvě shr
neme všecko, co jsme v rozjímání poznali a co jsme si
předsevzali, a obracíme se pokornou prosbou k osobě, na
níž se rozjímání vztahuje a k Pánu Bohu. Končíme něja
kou ústní modlitbou (»Otčenáš«, »Zdrávas Maria«, »Duše
Kristova«, »Suscipe Domine«),

Po rozjímání.

Doporučuje se, abychom po rozjímání, buď hned nebo
později ve vhodnou dobu v krátké reflexi se zpytovali,
jak se nám v rozjímání vedlo, a učinili si předsevzetí vy
stříhati se po druhé chyb, kterých jsme se snad v rozjí
mání dopustili. Radívá se také, abychom si poznamenali

Www
důležitější předsevzetí a blavní užitek rozjímání,



Modlitba přípravná.

Všemohoucí Bože a Pane můj, věřím, že jsi zde pří
tomen, klaním se Ti v nejhlubší úctě a třebaže nejsem
hoden pro četné své hříchy Tvého pohledu, přece v dů
věře v Tvoji dobrotu předstupuji před Tebe, abych s Te
bou rozmlouval a naslouchal, co Ty mluvíš ke mně, Pane,
nauč mě konati vůli Tvou a dej mi milost, aby všecko,
co budu myslití, chtíti a konati, směřovalo čistě k větší
službě a chvále Tvé a prospěchu duše mé,

»Duše Kristova.«

Duše Kristova, posvěť mě,
tělo Kristovo, uzdrav mě,
krvi Kristova, opoj mě,
vodo z boku Kristova, obmyj mě,
umučení Kristovo, síliž mě |
Ó, Ježíši dobrý, vyslyš mě,
ve Své rány ukryj mě,
odloučiti se mi nedej od Tebe,
nepřítele zlého uchraň mě,
v hodině smrti mé zavolej mě
a přijíti k Tobě příkaž mně,
s Tvými svatými ať chválím Tě
na věky věkův | Amen,

»Sume, Domine, et suscipe.«

(Obětování sebe Bohu.)

Vezmi si, ó Pane, a přijmi celou mou svobodu, mou
pamět, můj rozum a celou mou vůli, všechno, co mám a
vlastním. Tys mi to dal, Tobě, ó Pane, to vracím ; všecko
e Tvé, nalož s tím zcela podle Své vůle. Dej mí jen lásku

Tobě a milost Svou, neboť ta mí stačí.



I. První učedníci Kristovi,

(Jan 1, 35—51.)

Druhého dne stál tu zase Jan a dva z jeho
učedníků.) A spatřív Ježíše, an jde mimo, řekl:
»Ejhle, beránek Boží,« I uslyšeli to ti dva učed
nící a šli za Ježíšem. Ježíš pak obrátív se a uzřev
je za sebou jíti, řekl jim: »Co hledáte?« A oní
odpovědělí jemu: »Rabbi (to jest v překladě:
Mistře), kde bydlíš?« Dí jim: »Pojďte a vizte.«
Šlí tedy a uzřelí, kde bydlí a zůstali u něho ten
den. Bylo kolem desíti hodin.)

Jeden pak z těch dvou, kteří to slyšeli od
Jana a ho následovali, byl Ondřej, bratr Šimona
Petra. Ten vyhledal nejprve bratra svého Šimona
a řekl jemu: »Nalezlí jsme Mesiáše« (to jest v pře
kladě »Kristus«, »Pomazaný«), I přívedli ho k Je
žíšovi. A Ježíš, pohleděv naň, řekl: »Ty jsi Šimon,
syn Janův; ty budeš slouti Kefas« (to jest v pře
kladě »Petr«, »skála«),*)

Druhého dne chtěl odejíti do Galileje a nalezl
Filipa. I řekl jemu Ježíš: »Pojď za mnou.« Byl pak
Filip z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova.
Filip nalezl Natanaele“) a řekl jemu: »Nalezlí jsme
toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně a proroci; jest
to Ježíš, syn Josela z Nazareta.«*) I řekl mu Na
tanael: »Z Nazareta může býti něco dobrého?«")
Dí mu Filip: »Pojď a viz.« Ježíš viděl Natanaele,
an jde k němu; í řekl o něm: »Aj, pravý Israelita,
v němž není Istí.«“) Dí mu Natanael: »Odkud mne
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WE
znáš?« Odpověděl Ježíš a řekl jemu: »Prve nežli
tě Filip zavolal, když jsí byl pod fíkem, viděl jsem
tebe,«*) Odpověděl mu Natanael a řekl: »Mistře,
ty jsi Syn Boží, ty jsí král israelský.«") Odpověděl
Ježíš a řekl jemu: »Protože jsem tí řekl: Víděl
jsem tě pod fíkem, věříš; větší věcí uvidíš nad
tyto.« A řekl jemu: »Amen, amen, pravím vám:
Uvidíte nebe otevřené a anděly Boží vystupovatí
a sestupovatí na Syna člověka,c'“)

1) Jeden z nich byl Ondřej, jak se níže praví, druhý
podle všeobecného mínění Jan,

2) Podle našeho počítání čtvrtá hodina odpolední.
Sv, Jan si ještě ve vysokém stáří na tuto proň tak roz
hodnou hodinu vzpomíná,

3) Pravděpodobně nezměnil zde ještě Kristus Pán
jméno Šimonovo, nýbrž teprve později, asi u Cesareje Fili
povy (Mt. 16, 18).

4) Podle většiny vykladačů je Natanael totožný
s Bartolomějem.

5) Filip neznal ještě tajemství vtělení a panenské
početí Ježíšovo,

6) Malé město Nazaret bylo u [sraelitů v opovržení.
7) Který jest Israelitou nejenom jménem, nýbrž také

ctnostmí podobá se Israeli (patriarchu Jakubovi).
8) Jde tu o nějaký důležitý a jiným neznámý skutek

nebo rozhodnutí Natanaelovo, které tam byl učinil.
9) Pravděpodobněji nazývá zde Natanael Krista Pána

Synem Božím v širším slova smyslu, £. j. vyznává jeho
mesiášství, Neboť když později Petr, a to již po delším
obcování s Kristem Pánem a mnohých zázracích, vyznal
božství Kristovo (Mt. 16, 16), chválí ho za to Kristus
Pán zvláště a připisuje poznání to zjevení Božímu.

10) Spasitel tu naráží na zjevení Jakubovo (1 Mojž.
28, 12) a slibuje učedníkům, že uzří slávu říše mesiáš
ské, Zdali má na mysli také nějakou určitou událost
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svého života nebo svého království a kterou, o tom
jsou různé dohady exegetů.

Rozjímání 1.*)

Povolání prvních učedníků.

1. průprava: Vizme Ondřeje a Jana, jak následují
S posvátnou úctou a touhou Krista,

2. průprava: Modleme se, abychom tajemství povo
lání Božího pronikli.

1. Vidíme zde, jak a koho Bůh povolává k své svaté
službě, Prostředky a cesty, jimíž Bůh duše volá a při
pravuje k své službě, bývají různé, Někteří poznají svoje
povolání teprve po diouhé době a ponenáhlu rozhodnou
se pro ně, u některých zazní hlas Boží jako znenadání
a přímo. Bývají voláni někdy ti, kteří až potud žili v hří
ších, anebo u kterých žádná přirozená vlastnost nebo
disposice nezdála se připravovatí na milost Boží a při
tahovati ji. Pravidelně však navazuje milost Boží na pří
rozené náklonnosti a na nějaké ctnosti nebo zásluhy do
savadního života. Tak tomu bylo i u prvních učedníků.
Byli pokorní, pracovití, učeliví, toužili po příchodu
Mesiášově,

a) Vzpomínejme na svoje povolání k svatému kněž
ství, Jak nás Pán Bůh svou prozřetelnosti podivuhodně
řídil, jak nás svou milostí takořka k sobě táhl, zlých pří
ležitostí a nebezpečí chránil ; jak jsme my milosti Boží
málo vyhovovali, snad dlouho jí odporovali ; jak jsme jí
jistě pro své hříchy a nedbalosti nezasloužili,

*) Kde jeden odstavec Písma sv. je rozveden ve více
rozjímání, má každé rozjímání svůj zvláštní nadpis; jinak
jest bez nadpisu.
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b) Uvažujme, které vlastnosti a ctnosti jsou přípra
vou a činí způsobílým pro volání Boží, abychom se samí
aspoň nyní povolání hodnými stali a u duší nám svěře
ných povolání připravovati a pěstovatí mohli, Třeba od
vwrhnoutivšecku pýchu a pokorně o sobě smýšleti, s bed
livostí konati povinnosti stavu, býti učelivým ve vůlí
Boží, odevzdaným do ní, toužiti po Kristu Pánu a jeho
svaté službě,

2. Uvažujme, jakým způsobem se títo dva učedníci
stali apoštoly Kristovými. Přípravení byli svatým Janem
Křtitelem, který jím o Spasiteli mnoho vykládal a o něm
svědectví vydával, Na šlechetné a velkodušné jejích
srdce působí zvláště slova, že Kristus Pán jest Beránkem
Božím, obětí za hříchy světa. Chtějí také nějak působití
k této oběti. Vznešený a přece skromný zjev božského
Mistra působí na ně hned při tomto prvním setkání mo
hutným dojmem a budí v ních touhu následovati ho.
Touha jejich pak roste, když poznávají jeho neobyčejnou
laskavost a blahosklonnost, Vše to jsou nástroje a ze
vnější prostředky milosti Boží, která je vlastně volá a
apoštoly činí,

a) Každý kněz by to měl pokládati za svůj zvláštní
úkol a svojí čest, aby budil kněžská i řeholní povolání
a připravoval duše na milost Boží.

b) Pravé povolání předpokládá obětavost a velko
dušnost, Koho ke kněžství táhne touha, obětovatí se
Církvi, službě Kristově a spáse duše, ten jistě vstoupí
do svatyně s čistým úmyslem a toho nezastraší pozdější
obtíže. Byla mí taková šlechetná obětavost pohnutkou
při volbě kněžství? Chcí aspoň nyní vznešený svůj úřad
v duchu obětavosti zastávati?

c) Na prvním dojmu velmí mnoho záleží. Mysleme
na to, že na dojmu, jakým naše celé kněžské chování
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působí, často může záležetí sympatie nebo antipatie
k Církvi a ke kněžstvu těch, s nimiž se setkáváme po
prvé. Skromné a laskavé jednání knězovo bývá též ne
zřídka prvním podnětem k myšlence na kněžství v duší
některého chlapce nebo jinocha,

d) Ovšem nesmíme zapomínat, že povolání konečně
jest dílem vnitřní nadpřirozené milosti Boží, vše ostatní
jsou jen zevnější podněty a příležitosti Proto ovšem
nejdůležitějším prostředkem k rozmnožení povolání jest
vroucí a vytrvalá modlitba.

3, Doprovázejme v duchu učedníky do bytu Mis
trova, Vizme, jak skromně kráčejí nejprve v uctivé
vzdálenosti za Ježíšem, neodvažujíce se ho aní osloviti,
jak s radostí laskavé pozvání jeho přijímají, jak v jeho
obydlí tráví s ním v zbožné rozmluvě několik nezapo
menutelných hodin tichého štěstí.

a) Nepokládat se za hodna sloužiti Kristu a býtí
blízko něho, to jest pravé smýšlení kněžské, Kdo se
domnívá, že vlastně on prokazuje Kristu Pánu nebo
Církvi dobrodiní, když se stává knězem, u toho jest po
chybno, má-lí čistý úmysl.

b) Apoštolsky skromné, zbožností dýšící zařízení
kněžského příbytku může býti také zevnější milostí, že
někdo přílne úžejí k Církví nebo po kněžství zatouží,

c) Vyhledávejme častěji společnost Krista Pána ve
svatostánku. Hodinka zbožného rozjímání a tichých roz
mluv s Ježíšem bude nám vždy na dlouho útěchou a
posilou.
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Rozjímání 2.
Povolání Petra a Natanaele.

1. průprava: Viz půvabný obraz božského Mistra
s jeho prvními učedníky.

2. průprava: Modli se, abys hlasu Božího vždy věrně
a ochotně následoval.

1. V prostičkém, ale rozkošném tomto líčení o povo
lání prvních učedníků jest zvláště zajímavo a působí
milým dojmem, jak se tito prostí, ale po Mesiáší toužící
a proň nadšení mužové nazvájem vybízejí k následování
Krista a jak jedno povolání budí druhé, Ondřej přivádí
svého rodného bratra Petra, povolání Ondřeje pohne
Filipa, který jest z téhož městečka, k následování Krista,
a Filip zase působí na svého přítele Natanaele, V po
vahách dvou učedníků, v ohnivém a horlivém Petrovi
a v upřímném Natanaeloví, jsou předznačeny vlastnosti,
kterých si Kristus Pán u svých apoštolů přeje ; už sama
jména Petra (skály) a Natanaele (dar Boží) vyjadřuje
milost apoštolátu a jeho úkol. Podivuhodná je u všech
apoštolů okamžitá ochota a poslušnost v následování
Krista, Stačí, aby ho poznalí, a bez odkladu jdou za ním.

a) Tak by i nyní jedno povolání mělo budíti druhé :
bratr bratra, krajan krajana, přítel přítele měl by po
vzbuzovatí k službě Boží a bližšímu následování Krista.
Ovšem se musí všecko díti z čistého úmyslu a u těch,
kde se již nějaké známky povolání jeví. A nejprve mod
lítbou a příkladem. Je to tím více naší povinností, jestliže
snad sami děkujeme povolání podobnému povzbuzení.

b) Každý apoštolský pracovník je Natanaelem, po
něvadž jeho povolání a všecky milostí s ním spojené jsou
pouhým darem Božím, a má býti Petrem, pevnou skalou,
opřenou o víru v nezlomnou důvěru v Boha, skalou, na
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níž se mohou věřící pevně spolehnouti a o níž se tříští
útoky nepřátel Děkujeme často Bohu za vzácnou milost
povolání? Přípisujeme mu všecko dobré, co máme?
A ukazujeme v svém apoštolském působení nezlomnou
pevnost?

c) Byli jsme také my tak ochotní a poslušní, když
zazněl hlas Boží v našem srdci, čí jsme otáleli a se vy
mlouvali? Snad i nyní Bůh nás povzbuzuje svou prozře
telností a vnitřním hlasem milosti k nějakému dílu nebo
dokonalejšímu žívotu. Nezůstáváme chladnými k volání
Božímu?

2, Poněvadž o sv. Petrovi, o změně a významu jeho
jména budeme rozjímati později, uvažujme nyní jen o
Natanaelovi. Kristus Pán výslovně na něm chválí upřím
nost a bezeistnou otevřenost, které se staly od té doby
příslovečnými. I pohrdlíivá a neprozřetelná jeho slova
o Nazaretě, k Filipoví pronesená, jsou výrazem této ote
vřenosti. Kristus Pán sí proto Natanaele hned zamiloval
a aby ho získal, vyjevuje mu, že zná jeho tajné myšlenky.
A vskutku, vědomí, že je před Pánem celé jeho srdce
zjevné, působí na Natanaele mocným dojmem, takže se
ihned Místroví zcela oddává a jeho mesiášství vyznává.

a) Kéž by se také o každém z nás mohlo řící ; »pra
vý Israelita, v němž není lstí«. Je-li v naší povaze ne
upřímnost, snažme se vychovati ponenáhlu v charakter
otevřený. Uvažujme častěji o kráse a výhodách této
ctnosti, modleme se za ni, konejme o ní zvláštní zpyto
vání svědomí, uložme sí samí nějaké pokání, kdykoli se
při neupřímností přístihneme,

b) Kristus Pán zná každé nítro a všecky 1 nejtajnější
myšlenky. To ovšem všichni věříme ; ale přece sí někdy
tak počináme, jako bychom před Ním něčeho zatajíti
mohli, jakoby bylo něco, o čem mimo nás nikdoneví.
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c) Někdy jest dobře, když těm, na něž působití máme,
zvláště mladým lidem, dáme poznati, že jsme prohlédli
jejich smýšlení a plány. Tím jim dámecítiti jistou pře
vahu nad ními a často získáme jejich důvěru.

d) Nesuďme nikdy předem a lehkomyslně, že v ně
jakém kraji, místě, farnosti, které mají nedobrou pověst,
nemůže nic dobrého vzejíti, a z někoho, o jehož lehko
myslnosti jsme od druhých slyšeli, níkdy nic řádného
býti. Mohli bychom se zmýliti jako Natanael,

3, Kristus Pán poukazuje hned pří povolání apoštolů
na odměnu těch, kteří ho věrně následují v apoštolském
životě, Uzří nebe otevřené a anděly Boží vystupovatí
a sestupovatí na Syna člověka. To je jen jedna z odměn
a milostí, jimiž Kristus Pán zahrnul své apoštoly. Jím
dostalo se vzácného vyznamenání a útěchy, že byli blízko
u Krisťa Pána a s Ním obcovali, obdrželi od něho pravo
moc, s níž žádná světská moc se srovnatí nedá, stalí se
pro něho mučedníky ; budou jednou soudcí pokolení líd
ského a v Církvi svaté jsou jako velicí světci uctívání,

a) Jest dobře někdy rozjímatí o milostech a výsa
dách, kterými Kristus Pán í nyní své kněze obdařuje,
byť ne v takové míře, jako apoštoly. Smíme s ním stále
a důvěrně obcovati, máme od něho nadpřirozenou,
vpravdě božskou moc, smíme pro něho pracovati a
trpěti, dostává se nám hojných milostí, jimiž můžeme
dosáhnoutí značné svatosti.

b) I nám někdy jeho láska dává takovou útěchu pří
apoštolské práci, že se nám zdá, jako bychom viděli
nebesa otevřená a anděly vystupující a sestupující.
V plné míře se přislíbení Kristovo i na nás vyplní na
věčnosti,
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li. Ježíš na svatbě v Káně Galilejské,

(Jan 2, 1—11.)

A třetího dne“) byla svatba v Káně Galilej
ské,*)a byla tam matka Ježíšova. Byl pak pozván
na svatbu také Ježíš a učedníci jeho. A když se
nedostávalo vína, matka Ježíšova řekla k němu:
»Nemají vína.« I řekl jí Ježíš: »Co mně a tobě
ženo?“) Ještě nepříšla hodina má.«*)Dí matka jeho
služebníkům: »Cokolí vám řekne, učíňte.« Bylo
pak tam postaveno podle očišťování židovského
šest kamenných stoudví, z níchž každá brala do
sebe míry dvě nebo tří.) Dí jím Ježíš: »Naplňte
stoudve vodou.« I naplnilí je až do vrchu. A Ježíš
řekl jim: »Nyní nalijte a neste správcí svatby.c“)
I nesli. Když pak správce svatby okusil vody
vínem učiněné a nevěděl, odkud jest — služebnící
však, kteří vážili vodu, to věděli — správce svat
by zavolal ženícha a řekl jemu: »Každý člověk
dává nejprve dobré víno, a když se podnapíli,
tehdy špatnější; ty však zachoval jsi dobré víno
až dosavad.« Tím učinil Ježíš počátek dívů v Ká
ně Galilejské a zjevíl slávu svou; í uvěřili v něho
učedníci jeho.')

1) Od povolání učedníků nebo rozmluvy s Nata
naelem.

2) Kána galilejská (nynější Kefr-Kenna, asi 8 km
severně od Nazareta), na rozdíl od Kány v pokolení
Aser,

3) Ani slovo »žena«, ani úsloví »co mně a tobě
(jest společno)« nemá v Písmě sv, a v aramejské řeči
vůbec významu příhany nebo výtky, nýbrž mohou býti
slova taková pronesena i k osobě, k níž má mluvící
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velikou úctu. Zde neznamenají slova tato snad (jak ně
kteří vykládali); »co jest nám dvěma potom, že nemají
vína«. Takový smysl je z celého kontextu vyloučen.
Kristus Pán vyjadřuje tu, že tam, kde se jedná o vy
plnění mesiášského úkolu, nesmí se dáti vésti ohledy
lidskými, ani ne ohledy na vlastní matku.

4) Hodinou svou nazývá Kristus Pán dobu, v kieré
podle vůle Otce má zjeviti světu svou moc zázraky.
Z velmi různých výkladů, kterých doznala tato slova
Kristova, jsou zvláště tři obyčejné a pravděpodobné,
Buď chce Spasitel říci, že nemůže podle vůle Otcovy
hned učiniti zázrak, nýbrž až za nějakou dobu, kterou
Otec určil; nebo naznačuje, že vůbec ještě doba konati
před světem zázraky pro něho nepřišla, ale že na prosby
své Matky chce přece již nyní první zázrak učiniti;
anebo větu třeba vykládati jako tázací: což už nepřišla
doba moje? (že bych nemohl i zázračně pomáhati?).

5) Byloť židům předepsáno, umývati ruce před a
po jídle. Míra (ustonr“S) — asi 38 až 39 litrů; v 6
stoudvích bylo tedy 5—6 hektolitrů,

6) T. j. dohlížiteli nad „služebníky a pořadateli,
7) T. j. byli ve víře utvrzeni,

Rozjímání 3.

1. průprava: Viz Matku Boží skromně a důvěrně
Syna svého prosicí.

2. průprava: Vypros si velikou důvěru v přímluvu
Matky Páně.

1, Kristus Pán jest ve všem příkladem apoštolského
života a vzorem apoštolského kněze, který ve světě mezi
lidmi žije a v dovolených, dobrých věcech se lidem a
poměrům přizpůsobuje, Nevzdaluje se proto ani nevín
ných radostí: zde ho vídíme na svatební hostině, Má
ovšem při všem veliký a vznešený cíl před očíma, a tímto
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cílem a svatým úmyslem jest všecko povznesenoa po
svěceno. Pří stole jistě dává příklad střídmosti a skrom
nosti. Jak všecko apoštolskému cílí podřizuje, o tom
svědčí už jeho zdánlivě tvrdá odpověď Matce : tam, kde
se jedná o veliký jeho úkol, nesmí se dáti níjakými ohle
dy řídíti, ani na svoji Matku ne. Používá také každé
příležitosti, aby lidem učínil něco dobrého. A číní to
s velikou štědrostí. Nejenom odpomohl nedostatku vína,
nýbrž uštědřil ho ve velmí hojné míře.

a) Apoštolský kněz nesmí býti samotářský a jedno
stranný. Tam, kde toho apoštolský cíl nebo láska k du
ším žádá, nesmí se společností vyhýbati. Má se také
nějak účastníti v nevínných zábavách věřících, které se
dají s jeho kněžskou důstojnosti srovnatí,

b) Zkoumejme se, jaká je naše střídmost, skromnost,
slušnost při stole a pří jídle, I v těch věcech máme vzdě
lávatí věřící.

c) Tam, kde běží o cíle apoštolské, musí i u nás
všecky pouze lidské ohledy ustoupiti, i ohledy na vlastní
rodiče.

d) Přednášejme s důvěrou Kristu Pánu svoje prosby.
Zkušenost nás jistě již poučila, že nám božský Místr
pravidelně v své štědrosti a velkomyslnosti více udělí,
než zač jsme prosili,

2, U Panny Marie se jistě podivujeme její veliké
lásce k bližnímu a jejímu jemnému taktu. Brzo postřehla
nesnáz mladých snoubenců a hned přednesla s pokorou
a důvěrou prosbu svojí božskému Synu. Že se první zá
zrak Kristův stal na přímluvu Panny Marie, má veliký
význam. Je tím zřejmě naznačeno, že v díle vykupitel
ském a v díle naší spásy má býti Maria prostřednící
a přímluvkyní. Toto prostřednictví jest zvláště zdůraz
něno ve výkladu těch, kteří míní, že Kristus Pán na
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přímluvu své matky učínil zázrak dříve, než bylo v plánu
prozřetelnosti Boží. Když se tedy Matka Boží již v po
zemských potřebách ukazuje tak mocnou pomocnicí, tím
více nám bude pomáhati v duchovních potřebách, Učíme
se tu od Panny Marie též, jak máme prositi : stačí málo
slovy svojí tíseň přednésti, ale s důvěrou a odevzdaností.

a) Kněz má mítí smysl í pro pozemské potřeby a
tísně věřících ; jemným taktem má je. vypozorovatí, aby
tam, kde mu možno, nějak ulevíl nebo potěšil.

b) Nauka o Marii Prostředníci jest jednou z nejútěš
nějších pravd a musí býti často předmětem naších ká
zání. V každé záležitostí tělesné í duchovní můžeme se
s plnou důvěrou na svou nebeskou Matku obrátíti. Kdo
to ví, nemůže nikdy zmalomyslnětí.

c) Naučme se také od Matky Boží prostému, dětin
nému způsobu prosebné modlitby. Přednášejme své pros
by klídně, bez dlouhých slov, ale s nezvratnou důvěrou
a pokornou odevzdaností.

3. Ještě několik myšlenek z půvabného líčení sv.
Jana. Můžeme si všimnouti, s jakou ochotou a prostotou
služebníci Ježíše poslouchají, ačkoliv nevěděli, oč vlastně
jde, ba mohl se jím rozkaz zdáti nerozumným. Můžeme
slova správcova o lepším víně na koncí hostiny obráttití
na svůj život duchovní a zvláště na život modlitby.
Můžeme pří velikém tomto zázraku mysleti na mnohem
větší ještě dílo zázračné mocí Kristovy, na eucharistické
proměnění, jehož jsme denně svědky a nástroji.

a) Služebníci plní s ochotou a prostotou rozkaz, jehož
účel jim není znám, a já se vymlouvám, když poslušnost
žádá věc, jejíhož účelu dokonale nechápu !

b) Nepočínáme sí v svém duchovním životě a
v svých modlitbách jako hostitelé, kteří naposled horší
víno předkládají? Nějaký čas snad věrně plním své před
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sevzetí, na začátku modlitby jsem sebraný, ale pak zase
se vracejí staré nedbalosti a roztržitostí,

c) Klanějme se všemohoucností Krista Pána, který
tehda takový zázrak učinil a í nyní stále ve Svátosti
oltářní zázračně působí. Jako utvrdilo proměnění vody
ve víno učedníky ve víře, tak nechť je každá mše sv.
i pro mne posílením víry.

NT.Ježíš vyhání prodavače z chrámu.)

(Jan 2, 12—25,)

Potom odebral se do Kafarnaum, On i matka
jeho i bratří jeho a učedníci jeho, a pobylí tam
nemnoho dní. A byly blízko velikonoce židovské;
i odešel Ježíš do Jerusaléma,

A nalezl v chrámě*) prodavače volů a ovcí
i holubův a penězoměnce sedící.“) I udělal z pro
vázku bíč a vyhnal všecky z chrámu, ovce a voly,
a penězoměncům rozsypal peníze a stoly pře
vrátil. A těm, kteří prodávalí holuby, řekl: »Od
neste to odtud a nečíňte domu Otce mého domem
kupeckým.«*) I rozpomenulí se učedníci jeho, že
jest psáno: »Horlívost domu mého stravuje
mne.«*)

Židé proto ujali se slova a řeklí jemu: »Které
znamení ukazuješ nám, že číníš tyto věcí?«“) Ježíš
odpověděl a řekl jím: »Zbořte") chrám tento a ve
třech dnech jej vzdělám.« Tu řekli židé: »Čtyří
cetšest roků stavěn byl*) chrám tento, a ty jej
vzděláš ve třech dnech?« On však mluvíl o chrá
mu těla svého.) Když tedy vstal z mrtvých, roz
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pomenulí se učedníci jeho, že to pověděl; a uvě
řílí Písmu a slovu, kteréž byl Ježíš řekl.

Když pak byl v Jerusalémě o velikonocích,
v den sváteční, mnozí uvěřili ve jméno jeho, ví
douce divy jeho, které čínil. Ježíš sám však ne
svěřoval se jim,'“) poněvadž je znal všecky a
poněvadž neměl zapotřebí, aby kdo vydal mu
svědectví o člověku; neboť sám věděl, co je
v člověku.

1) Dvakráte vyhnal Ježíš prodavače z chrámu, na
počátku své veřejné činnosti a v týdnu svého utrpení
(Mt, 21, 12 dd).

2) T, j. v předsíních chrámových.
3) Prodávali obětní zvířata; penězoměnci vyměňo

vali cizozemské mince za sikl, předepsanou chrámovou
daň,

4) Nepraví se, že vyhnal prodavače, nýbrž. pouze
voly a ovce; s prodavači holubů, oběti chudých, jedná
mírněji,

5) Slova jsou ze Žalmu 68, 10, Na Mesiáše žalm
obrací též Jan 19, 28; Skut. ap. 1, 20; Řím 15, 3.

6) Skutek sám neodvažují se odsuzovati, Žádají zna
mení, ačkoli již ze svědectví Janova, z řeči Ježíšovy
(nazývá Boha svým Otcem) a z celého jeho autorita
tivního vystoupení mohli poznati, že je Mesiášem. Proto
také Kristus Pán užívá v odpovědí obrazných slov.

7) T. j. zboříte-li,

8) T, j, už čtyřicátý šestý rok trvá jeho novostavba,
od Heroda (r. 734 nebo 735 od založení Říma) počatá.

9) Tělo každého křesťana jest chrámem Božím. Tím
více tělo vtěleného Syna Božího.

10) T. j. důvěrněji s nimi neobcoval a za učedníky
jich nezvolil, poněvadž věděl, že nemají dokonalé víry,
čekajíce Mesiáše pozemského.
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Rozjímání 4.

1. průprava: Pohleďme na Krista vyhánějicího se
svatou rozhorleností a s bičíkem v ruce obětní zvířata
z předsíně chrámové.

2. průprava: Prosme za podobnou horlivost pro čest
Boži.

1. Tajemství toto jest pro všecky, zvláště však pro
kněze vážným naučením, jak si mají počínati v chrámě,
jak se chovatí k vlastnímu tělu, které jest chrámem
Ducha Sv., a jaký řád a jaká skromnost má vládnouti
j v samém příbytku kněžském. V chrámě židovském ne
přebýval vpravdě, skutečně a podstatně vtělený Bůh a
nebyl tam zvláštním způsobem přítomen Duch svatý.
Prodavačí nebyli v chrámě samém, nýbrž jen v před
síních. A přece Kristus Pán s takovou přísností proti
nim vystupuje. Jak přísný bude teprve jeho soud nad
těmi, kteří zneuctívají chrámy, v kterých eucharistický
Ježíš bytuje a Duch svatý svou milostí přebývá !

a) Zpytujme se bedlivě, jaká jest naše úcta a se
branost. Snad se často před eucharistickým Králem,
snad i při nejsvětější oběti samé zabýváme myšlenkami
a starostmi pozemskými a tak aspoň v myšlenkách či
níme »dům Otce nebeského domem kupeckým«, Anebo
aní zevnější naše počínání a držení těla nesouhlasí s dů
stojností místa Božího? Pak bychom ovšem věřícím na
darmo kázali o uctivosti a sebraností v kostele.

b) Velmi útěšná, ale též velmí vážná jest pravda, že
těla naše jsou chrámy Ducha svatého. Milost posvěcující
Ducha sv., členství mystického těla Kristova vztahuje se
i na naše tělo. Podle toho musíme na tělo pohlížetí a
s ním nakládati. Přepjatý a pouze přírozený »kult těla«
moderního pohanství jest zavržení hodný ; stoické opo
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vrhování tělem jest nesprávné, Svatí ovšem mluví o ne
návistí těla, pohrdání tělem, ale tím rozumějí převrácené
náklonnosti tělesné, Těla jako nádoby milosti, určené
k věčné oslavě, máme si vážití, a právě tato nadpřiro
zená úcta nám bude prostředkem k bojí proti nízkým
vášním, Nemusím si v té věcí nic vytýkati?

c) Obydlí knězovo není sice posvátným místem, ale
má býti místem, které nejen svým zevnějškem a zaří
zením dýše zbožností a ukazuje na nadpřirozený cíl, ale
v němž vládne též skromnost a tíchost. Jak daleko by
byl od tohoto ideálu příbytek knězův, jenž by byl do
konce příležitostí k hříchu !

2. V tomto tajemství máme příklad pravé apoštolské
horlivostí. Kristus Pán, mírný, pokorný, tichý srdcem,
u něhož všecko dýše láskou, zde tak vzplane svatým
rozhořčením, že sahá k bičíku. Jaký así oheň šlehal
z jeho svatých očí, jak velebně vyrůstala jeho postava,
že se mu prodavači aní slovem neodvážili odporovatí
a nikdo z židů neměl odvahy ho odsoudití! Ale jeho
rozhorlení nikterak nepřesahuje mezí a je spojeno s mír
ností a moudrostí, jak vídno z jeho počínání s prodavačí
holubů, Mohutný a rozhodný čín byl výrazem jeho veliké
horlívosti pro dům Boží a tedy pro čest a slávu Boží,
která ho vskutku úplně stravovala,

a) Vyprosme sí aspoň něco z této velíké apoštol
ské horlivostí Krista Pána. Vídíme, jak nejen chrámy
jsou tupeny, zneuctívány, ale jak se vede urputný boj
proti Církví Kristově samé, jak svět naukamí, příkla
dem, svody ničí tolik chrámů Ducha sv. v čistých du
ších. A pří tom, snad z pohodlnosti a bázně lidské, zů
stáváme nečinní anebo se spokojujeme planým nzří
káním. I z naších očí by měl někdy vyšlehnouti plamen
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svatého rozhorlení a mělí bychom vzíti bičík přísného
pokárání.

b) Ještě větší chybou než nedostatek horlivostí bývá
horlivost ukvapená a neprozřetelná, I tu musíme se učíti
od božského Mistra, abychom dovedli s různými lidmi
různě jednatí, volitií pravý čas a při všem zachovávatí
lásku, mírnost, opatrnost.

c) »Horlivost domu Tvého stravuje mne.« To by
mělo býti nejkrásnější chválou každého kněze, Starost
o chrám, o jeho ozdobu, o krásné obřady a pobožnosti
má býti jeho hlavní snahou. Jak smutné jest, když ně
kde příbytek knězův je vším pohodlím opatřen, a kostel
chudíčký a chatrný !

3, Velebná slova, jimiž Kristus Pán židům odpovídá,
jsou důkazem jeho vševědoucnosti a všemohoucnosti;
neboť s pevnou jistotou předpovídá jím největší svůj
zázrak, zmrtvýchvstání, »Zbořte chrám tento, ve třech
dnech jej zase vzdělám«; tato slova jsou též radostnou
předzvěstí našeho vlastního vzkříšení. Pohnutí jsouce
velebnými a prorockými slovy a rozhodným činem Kris
tovým v chrámě, mnozí v něm poznalí Mesiáše. Ale po
něvadž představy a tužby jejích byly příliš pozemské,
nepřijal jich Kristus za učedníky.

a) Klaňme se vševědoucnosti a všemohoucnosti bož
ského Mistra a obnovme se ve víře v zázrak vzkříšení,
který jest základem a důkazem celého učení křesťan
ského.

b) Buďtež nám slova Krista Pána : »Zbořte chrám
tento a ve třech dnech jej vzdělám« útěchou, když je
naše tělo nemocí sklíčeno, nebo protivnými pokušeními
trápeno. Ještě jen krátký čas a bude zbořen tento náš
přítomný stánek, aby byl pak v nové netušené svěžestí
a kráse znovu vzdělán,
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c) Kdo je svými myšlenkami a tužbamí příliš po
nořen ve věcí pozemské, nemůže býti pravým učedníkem
a věrným přítelem Krista Pána a nebude nikdy knězem
podle Srdce Páně,

IV. Rozmluva Krista Pána s Nikodémem,

(Jan 3, 1—21.)

Byl pak jeden člověk z fariseů, jménem Ní
kodém, náčelník to židovský. Ten přišel k Ježí
Šovi v noci a řekl jemu: »Mistře, víme, že jsi od
Boha vyšel jako učitel;') neboť nikdo nemůže
činiti těch dívů, kteréž ty číníš, není-lí Bůh s ním.«
Ježíš odpověděl a řekl jemu: »Nenarodí-li se kdo
znova, nemůže vídětí království Božího.« Dí jemu
Nikodém: »Kterak se může člověk naroditi, jsa
stár? Může-li po druhé vejíti v žívot matky své a
senaroditi?« Ježíš odpověděl: »Amen,amen pravím
tobě: Nenarodí-lí se kdo znova z vody a Ducha
svatého,*) nemůže vejítí do království Božího. Co
se narodilo z těla, tělo jest, a co se narodilo z Du
cha, duch jest. Nedív se, že jsem ti řekl: Musíte
se znova naroditi. Vítr vane kde chce a slyšíš
jeho hlas, ale nevíš, odkud příchází a kam jde:
tak jest to pří každém, kdo se narodil z Ducha.c“)
Nikodém odpověděl a řekl jemu: »Kterak se to
může státi?« Odpověděl Ježíš a řekl jemu: »Ty
jsi učitelem v lídu israelském a toho nevíš?")
Amen, amen pravím tobě: Co víme, to mluvíme
a Co jsme viděli, to osvědčujeme,“) a svědectví
našeho nepřijímáte. Jestliže jsem vám pověděl
věcí pozemské,“) a nevěříte, kterak uvěříte, po
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vím-lí vám věcí nebeské? A nikdo nevstoupil na
nebe, leč jen ten, jenž s nebe sestoupil, Syn člo
věka, který jest v nebí.') A jako Mojžíš povýšil
hada na pouští, tak musí povýšen býti Syn člo
věka, aby nikdo, jenž v něho věří, nezahynul,
nýbrž měl život věčný!) Neboť tak Bůh miloval
svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby nikdo,
jenž v něho věří, nezahynul, nýbrž měl žívot
věčný. Vždyť Bůh neposlal Syna svého na svět,
aby soudil svět, nýbrž aby spasen byl svět skrze
něho. Kdo věří v něho, nebývá souzen; kdo však
nevěří, již jest odsouzen,“) poněvadž nevěří ve
jméno jednorozeného Syna Božího. To pak jest
soud, že světlo příšlo na svět a lidé milovali více
tmu nežli světlo; neboť skutky jejich byly zlé.
Každý zajísté, kdo činí zlé, nenávidí světla a nejde
ke světlu, aby nebyly usvědčeny skutky jeho.
Kdo však číní pravdu, jde k světlu, aby se skutky
jeho zjevily, neboť v Bohu jsou vykonány.«

1) Uznával tedy Nikodém (s některými jinými farisey)
Krista Pána za vyslance Božího, ale ze strachu před
ostatními neodvážil se k němu přijíli za dne,

2) Zřejmě tu Spasitel mluví o křtu svatém, označuje
jeho viditelnou a neviditelnou část,

3) Srovnává Kristus Pán působení Ducha sv, s va
nutím větru, (v latinském a řeckém textu jest pro obé
totéž slovo: spiritus, zveědue — vítr i Duch), aby na
značil, že nemůžeme míti plné jistoty o stavu a půso
bení milosti, že vůbec nemůžeme tajemství chápati.

4) Nikodém jako znamenitý učitel (v řeckém:ÓOvddoxakoS© —ten(známý)učitel)© mohlzeStarého
zákona míti tušení o tajemstvích milosti Boží,

5) Plurál »víme« neznačí, že tu Kristus Pán mluví
ve jménu nejsv, Trojice, nebo za apoštoly, nýbrž jest



30 Život Krista Pána podle čtyř evangelií.

to »pluralis maiestaticus«, Kristus Pán mluví jako Boho
člověk a poukazuje na blažené svoje patření.

6) Působení milosti a křest svatý jsou sice tajemství
ale uskutečňují se ještě v tomto pozemském světě,

7) Větou touto je vyslovena jednota osoby ve dvou
přirozenostech v Kristu, neboť téže osobě Kristově se
připisuje činnost lidská (vystoupiti na nebe) a vlastnosi
Boží (býti stále v nebi).

8) Pohled na hada uzdravoval Israelity, pohled účin
né víry na oběť kříže je spásou lidstva.

9) T. j. sám svou nevěrou se odsuzuje,

Rozjímání 5.
Ježíš a Nikodém.

1. průprava: Vizme před sebou osoby oné noční roz
mluvy : Krista Pána s Nikodémem.

2. průprava: Modleme se, abychom se učili od Niko
déma, ale hlavně od Krista Pána.

1. Všimněme si nejprve zákoníka a farisea Niko
déma s jeho dobrými vlastnostmi i slabostmí. Vyznačuje
ho nejprve upřímná snaha poznatí pravdu, která je první
podmínkou a zárukou obrácení i spravedlivého života.
Byl povahy šlechetné, což ukázal zvláště vděčností.
Statečně se zastal později Krista Pána před veleradou
(Jan 7, 50) a neohroženě s Joselem Arimatejským po
choval Krista Pána, Nyní ovšem ukazuje slabost, bázeň
lidskou : neodvažuje se za dne a veřejně ke Kristu Pánu
jíti, Můžeme to obrátití na nynější mužský svět, ale též
na sebe applikovati,

a) Upřímnou snahu poznat pravdu musíme předpo
kládati a vzbuzovatí u těch, které chceme obrátiíti anebo
blíže ke Kristu přivésti. Ale nesmíme ovšem samí nikdy
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zavírati očí před pravdou, 1 když je nám nepříjemná a
naším zamilovaným názorům odporuje.

b) Upřímná a pokorná vděčnost jest jedním z nej
lepších znamení ušlechtilé povahy. Naříkáme sí snad, že
jí málo nalézáme u těch, jimž věnujeme duchovní péčí.
Zkoumejme se, jak se sami odvděčujeme za prokázaná
dobrodiní. Mnohý kněz, který od malička v církevních
ústavech, často skoro zdarma, byl vychován, odměňoval
se za to později pouze kritisováním Církve, jejích ústavů
a představených.

c) Lidská bázeň je nejrozšířenější nemocí našeho
mužského světa, proti které musíme ze všech sil bojo
vatí, Ale hlavně ovšem tím, že samí jí nikdy nepod
lehneme. Ptejme se, zdalí někdy neopomíjíme dobrých
skutků, nezanedbáme nějaké povinnosti, nebo aspoň se
nezdráháme něco většího a důležitějšího ke cti Krista
Pána a užitku Církve provésti z obavy: Co by řekli
lidé? A přece jest jisto, že si právě takovou lidskou
bázní jak u dobře smýšlejících, tak u nepřátel nejvíce
zadáme.

2. Kristus Pán dává nám tu příklad pravé apoštol
ské horlivostí, Myslí na každou duší a čeká, aby jí v pří
hodném okamžíku otevřel poklady svých milostí. Způsob
apoštolátu a mluvy přizpůsobuje potřebám a vlohám
těch, na něž působí: k obyčejnému lídu mluví v obra
zech a podobenstvích z denního života, učenému Niko
démoví předkládá zjevená tajemství přímo. Každé ho
diny je hotov pro duše pracovati a obětuje pro ně
i noční klíd, Vídíme tu také, co nejvíce přesvědčovalo
o božském poslání Krista Pána, Byly to jeho skutky.

a) Takový je obraz pravého apoštolského kněze.
Nemyslí, než jak by duše pro Krista získal. Čeká na ně,
a když nepřicházejí, sám je vyhledává, Bedlívě pozoruje
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příhodný okamžik, v kterém by mohl na nějakou duši
účínně působiíti.

b) Nelze ke všem mluvití stejným způsobem. Musíme
se snížiti k obyčejnému lidu, vykládati mu zjevené
pravdy názorným a jednoduchým způsobem, Ale musíme
znáti též námitky, které věda číní, býti apologeticky
vycvičení, vžíti se v mentalitu moderního vzdělaného
člověka, uměti mluvíti vybranou řečí.

c) Kněz skutečně musí býti i v nocí hotov k zá
chraně duší a často obětovat svoje pohodlí. Kde běží
o nutný a náhlý případ zaopatřování, jistě žádný svě
domítý kněz nedělá obtíží. Ale jindy se snadno může
státi, že někoho příjme rozmrzele, ano dokonce netrpě
livě odbude, na příklad přijde-lí v nepříhodnou dobu,
nebo třeba-lí milé pohodlí v oběť přínéstí; tím někdy
někoho roztrpčí a od Církve odvrátí.

d) Ne slova, kterými svoje božské poslání dokazu
jeme a na svoji autoritu důraz klademe, jsou to, co
hlavně přesvědčuje, nýbrž skutky, které ukazují, že jsme
muži Božímí a zcela nadpřirozenými.

3. Zúčastněme se se zbožnou uctivostí tíché a dů
věrné rozmluvy Nikodémovy s božským Mistrem. Jaké
štěstí, slyšetí z úst samého Syna Božího slova věčné
pravdy! Z řečí a výkladu Krista Pána poznáváme, že
základ a podstata jeho učení jsou zcela nebeské a nad
přirozené ; všecko pouze pozemské a pouze přírozené
tu ustupuje do pozadí. Přes to, že se jedná o tak hlu
boká tajemství, předpokládá Kristus Pán u muže a
učence Starého zákona porozumění pro ně a. číní mu
v té příčině vážnou výtku!

a) S jakou svatou závistí pohlížíme na Níkodéma,
jemuž bylo popřáno nějakou hodinu s Kristem Pánem
rozmlouvat, Ale nemáme-li vlastně totéž štěstí a tutéž
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milost, kdykolí klečíme před svatostánkem, nebo ko
náme rozjímání? Jak si těch chvil vážíme a jak svědo
mítě takové vzácné milostí používáme?

b) Zjevená pravda a život podle ní nepopírají světa
pozemského a přirozeného, nýbrž povznášejí jej a bu
dují na něm. Ale původ, podstata, cíl, vše je tu nad
přirozené, Jako nemůžeme podpíratí pravdy zjevené
pouze přirozenými důvody, mají-lí býti nezlomným zá
kladem víry, tak nemohou pouze přírozené pohnutky
býti dostatečným základem pravého života víry ; u kaž
dého, zvláště u kněze, musí nadpřirozené nazírání pro
níkati všecko konání a snažení.

c) Nezasloužíme snad i my někdy vážné výtky : »Ty
jsí učítelem v lidu israelském, a to nevíš?« Obyčejná
prostá duše, která se zcela Bohu oddává a každou jeho
milost s ochotou příjímá, má snad více osvícení a vnitř
ního porozumění pro nadpřirozené pravdy a duchovní
život než my, kteří jsme bohosloví studovali a máme
druhým o věčných pravdách a duchovním životě kázati,

Rozjímání 6.

Ježiš zjevuje Nikodémovi vznešená tajemství.

1. průprava: Slyšme s Nikodémem slova Krista
Pána: Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednoroze
ného poslal.

2. průprava: Prosme za osvícení, abychom do těchto
hlubokých tajemství poněkud vnikli.

1. Kristus Pán odhaluje Níkodémovi nejprve veliké
tajemství; Působení božské milosti, Milost působí na
duše lidské jako vánek větru. Tajemný jest její původ,
podivuhodné její cesty a nepochopitelné její působení.
Bůh ji rozdává podle úradků své věčné moudrostí Ale
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jednu věc můžeme s jistotou řící a Kristus Pán ji vy
slovuje : »Tam, kde vládne tělo a to, co z těla se na
rodilo«, tam, kde se »miluje tma« a činí zlé, tam nemá
milost přístupu nebo účínku ; kdo však činí pravdu a
jde k světlu, získává milost,

a) Jak podivuhodně působila na nás milost Boží
v posavadním životě ! Proč dostalo se nám té neb oné
milosti které jiní v těchže okolnostech neobdrželi? Je
to tajemství Boží, nemůžeme než z celé duše Bohu
děkovatí. Ale nezapomínejme: milost Boží je také v tom
podobná vanutí větru, že nevíme nikdy s naprostou jisto
tou, zdali jsme v milosti posvěcujíci, a že stačí okamžik,
aby byla ztracena. »S bázní a třesením« tedy pracujme
O své spáse,

b) Tam, kde je tělesný hřích, ovšem není milosti.
Ale i každá smyslná a pouze zemská náklonnost je pře

ážkou milosti; čím více se od smysiného světa od
trhneme, tím hojnější bude proud božské milostí.

c) Třeba milovatí světlo a milovati i číníti pravdu,
chceme-li sí milost získati. Denním rozjímáním, studiem
theologie, pozorováním cest prozřetelnosti Boží zjedná
váme si stále více světla a pravdy, svědomitým plněním
poznané vůle Boží stále lépe »pravdu číníme«; pak
není pochyby, že budeme v milosti stále více růstí.

2., Nejen o milosti a jejích cestách poučuje Kristus
Pán Nikodéma, nýbrž též o hlavním prostředku milosti,
křtu svatém, Jak podivuhodné a tajemné je působení
svatých svátostí! Bezcenný hmotný živel, voda nebo
víno nebo chléb a jednoduché, krátké slovo, ale jaký
mohutný účinek, jaká změna v duší! I vzník lidského
přirozeného života jest podívuhodným zjevem, ale zde
je rození mnohem vznešenější a nepochopitelnější. Mrtvá
a prázdná duše probouzí se tu k novému, nadpříroze
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nému životu. Co se při svátosti křtu stalo, opakuje se
jistou měrou vždy, kdykoli se vnitřně v duchovním
životě obnovujeme a k vyššímu stupni života milosti
povznášíme. Pramen tohoto krásného nadpřirozeného
života, pramen všech milostí a prostředků k ním, jest
oběť Krista Pána na kříží. Pohled hluboké víry a vroucí
lásky na kříž Kristův je naším zdokonalením a naší
spásou.

a) S výrazem neskončených díků vzpomeňme si na
okamžik, kdy se nám křtem svatým dostalo tohoto nad
přirozeného života, Vzbuďme z celého srdce lítost, jestli
že jsme jej kdy ztratili, a umíňme sí, že se vynasnažíme,
abychom ho níkdy nepozbyli, nýbrž naopak v něm stále
rostl, Děkujme Boží Lásce, kdykoli Bůh našíma rukama
uděluje některé duší tento nekonečně cenný život a
konejme posvátný obřad křtu svatého s uctivostí a
zbožností.

b) Abychom si nadpřirozený život udrželí a v něm
rostli, musíme se často duchovně obnovovati. Takovou
obnovou jest vlastně každého dne rozjímání se mší sva
tou a zpytování svědomí, pak častá sv. zpověď, měsíční
nebo aspoň čtvrtletní rekolekce a pokud možno roční
exercicie,

c) Zdá se nám skoro legendou, že jediný pohled na
měděného hada na poušti uzdravoval ihned od otravy
prudkým jedem způsobené, A přece to, co nám víra
praví o účinku oběti kříže, jest větším dívem. Snad
jsme samí zakusili, jak se jediný pohled na Ukřížova
ného stal milostí, která hříšníka zachránila. Zachraňujme
tedy hodně mnoho duší tímto pohledem na kříž, ale po
hleďme také samí hned s lítostí a důvěrou na Ukřižo
vaného, když jsme se proti Němu provínili,
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3. Konečně Spasitel Nikodémovi zjevuje, co je po
sledním a nejhlubším důvodem tohoto hojného proudu
milostí. Jest to neskončená láska Boha Otce, který »tak
svět miloval, že Syna svého jednorozeného dal, aby
nikdo, jenž v Něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný«, A tato věčná a nepochopitelná láska se uká
zala zde na světě ve vtěleném Slově Božím, v lásky
plném, nekonečně milosrdném Srdcí toho, který nepřišel,
»aby soudil svět«, nýbrž aby spasen byl svět skrze
něho«.

a) Zastavme se v rozjímání poněkud u těch slov,
která jsme tak často slyšeli, čítali a pronášeli, ale
mnohdy málo na jejich hluboký a dojemný smysl mys
leli: »Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednoroze
ného dal, aby nikdo, jenž v něho věří, nezahynul, ale
měl žívot věčný.« Stačí, abychom v rozjímání jednotlivá
slova této věty, ústy božskými pronesené, bedlivě uvá
žili, a jistě bude srdce naše naplněno díkem, láskou a
horlivostí. Neskončená láska Boží pohne nás k účinné
apoštolské práci,

b) Nekonečnou láskou plálo i srdce vtěleného Syna
Božího. Přišel mílovat a zachraňovat a ne soudit. Nebyl
by jeho učedníkem a pravým jeho zástupcem, kdo by
posuzoval a odsuzoval svoje blížní a spolubratry.

V. Čtvrté svědectví sv. Jana Křtitele o Kristu
Pánu a jeho uvěznění,

(Jan 3, 22—36; 4, 1—3; Mt. 4, 12; Mk. 1, 14;
Lk. 3, 19—20.)

Potom přišel Ježíš a učedníci jeho do země
judské a tam se zdržoval s ními a křtil.) Křtil
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však také Jan v Enon u Salímu, neboť bylo tam
mnoho vody a lidé přícházeli a dávali se křtíti.
Jan totiž nebyl ještě vsazen do žaláře.

Vznikla pak hádka některých učedníků Jano
vých se židy o očišťování. I příšli k Janovi a řekli
jemu: »Miístře,ten, jenž byl u tebe za Jordánem,
jemuž ty jsí vydal svědectví, hle, ten křtí a
všickní jdou k němu.«

Jan odpověděl a řekl: »Člověk nemůže níc
vzítí, není-lí mu dáno s nebe. Vy samí jste mi
svědky, že jsem řekl: Já nejsem Kristus, nýbrž
jsem poslán před ním, Kdo má nevěstu, jest že
nich.*) Ženichův přítel však, který stojí a ho slyší,
raduje se velice pro hlas ženíchův; nuže tato ra
dost má se naplnila. On musí růstí, já pak se
menšití. Ten, jenž s hůry přichází, jest nade
všecky, a co víděl a slyšel, o tom svědčí, ale svě
dectví jeho nikdo nepřijímá. Kdo přijal svědectví
jeho, ten potvrdil, že Bůh jest pravdomluvný.
Neboť ten, jehož Bůh poslal, mluví slova Boží;
vždyť Bůh nedává Ducha na míru.) Otec miluje
Syna a všecko dal mu do ruky. Kdo věří v Syna,
má život věčný; kdo však nevěří v Syna, neuzří
života, nýbrž hněv Boží zůstává na něm.« Ale
tetrarcha Herodes, bývaje od něho kárán pro
Herodiadu, manželku bratra svého“) a pro všecky
věcí zlé, které Herodes konal, přičinil ke všemu
i to, že Jana zavřel do žaláře.

Když tedy Ježíš poznal, že fariseové uslyšeli,
že Ježíš získává více učedníků a více křtí než
Jan (ačkolí Ježíš sám nekřtil, nýbrž učedníci
jeho), a když uslyšel, že Jan byl uvězněn)
opustil Judsko a odešel opět do Galileje,
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1) Ne sám, nýbrž skrze apoštoly, jak z dalšího vy
svítá, Tento křest Ježíšův nebyl pravděpodobně již svá
tost křtu, neboť tajemství nejsv. Trojice nebylo ještě
jasně zjeveno.

2) Už národ vyvolený nazývá se nevěstou Boží;
v dokonalejším smyslu jest Církev Nového zákona ne
věstou Krista Pána. Sv. Jan nazývá se přítelem, druhem
ženicha neboli družbou (rvupayozvoS),

3) Nedává milost podle jisté, určité míry, takže by
všem stejně uděloval, ani tak, že by nemohl, když ně
komu už hodně milostí dal, jinému ještě více uštědďřiti.

4) Herodes zhřešil cizoložstvím a krvesmilstvím,
pojav zákonitou manželku vlastního bratra.

5) Odešel Pán Ježíš ne z bázně, nýbrž aby neza
vdával podnětu k závistí,

Rozjímání 7.

1. průprava: Slyšme sv. Jana, jak s velikou pokorou
a úctou mluví o Kristu Pánu.

2. průprava: Prosme, abychom velkodušnost a šle
chetné smýšlení Pána Ježíše a sv. Jana Křtitele v svém
apoštolátě napodobovali.

1. Na učednících Janových vídíme lidskou slabost,
která se objevuje i u duší po dokonalostí toužících a
u mužů apošťtolsky čínných : duchovní závist při úspě
ších blížního. Ale jakou velkodušnost a šlechetnost uka
zuje sv., Jan: myslí jenom na to, aby se šířila sláva
Boží, a raduje se z každého díla ke cti Boží, ať vychází
od kohokoli. Vždyť všecko dobré, jež se koná, je ko
nečně darem Božím.

a) Působíme-lí spolu s jinými na vinici Páně, musí
me se častěji zkoumatí, zdali se také v našem srdcí ne
ozývá závistivé ; »všichní jdou k něrm!« Čím více touží
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me po spáse duší a čím horlivěji pracujeme apoštolsky,
tím snáze se také pokušení dostavuje.

b) Nejlépe se proti němu obrníme, když budeme se
stejnou velkodušností jako sv. Jan hledětí jen na vzne
šený cíl apoštolátu a pokorně smýšleti o svých vlohách
a úspěších. Na tom záleží, aby Bůh byl uctíván a duše
se spasíly ; kdo jest nástrojem vůle Boží, jest lhostejno.
Ano, jsme-lí pokorní, budeme vždy přesvědčení, že druzí
lépe dílo vykonají než my.

c) Kdyby to nekonalí dobře nebo s dobrým úmyslem,
nebylo by čeho záviděti, působí-lí dobro, musíme býti
přesvědčení, že »člověk nemůže níčeho vzítí, není-li mu
dáno s nebe«, že je to dar a milost Boží, které nepřátí
a nad ní se rmoutiti, bylo by urážkou Boha samého.

d) Tím, že se druhým dostává požehnání a mílostí,
neztrácíme aní na úspěchu, aní na zásluhách ; vždyť Bůh
»nedává Ducha na míru«, jako by nemohl dátí nám
tytéž nebo i větší milosti, když druhé omilostňuje,

2, Uvažme jednotlivě krásné a hluboké myšlenky
svědectví sv, Jana. Znovu o sobě veřejně a slavnostně
svědčí, že je pouze předchůdcem Páně, který přípra
vuje jemu cestu, který se musí před ním pokořovati
a menšítí; ale zároveň se nazývá přítelem ženichovým,
družbou, který je v nejužším spojení se ženichem a dělí
se s ním o všecky jeho radosti. Velebí vševědoucnost
Krista Pána jako toho, který s nebe příšel a v Bohu
samém všecku pravdu poznává ; prohlašuje jeho vše
mohoucnost, neboť jemu »všecko dal Bůh do ruky«.
Věřití v Krista jest absolutní povinností a největší
štěstí každého. Kdo v Něho pevně věří, stává se už
tím apoštolem a apologetou, poněvadž jeho víra je po
tvrzením božství a učení Kristova,
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a) Náš úkol je týž jako úkol Janův, Jsme pouze
svědky, nástroji, sluhy Kristovými. Hlavní věc jest, aby
dílem naším On byl oslavován, aby Jeho čest a úcta
a láska k Němu rostly; my musíme zůstati v ústraní,
pokořovatí se, umenšovatí Ale jsme také zvláštní,
intimní přátelé nebeského ženicha. To musí plnítí srdce
naše vzácnou útěchou, mocnou důvěrou pří všech ne
snázích, ale povzbuzovatí nás též, abychom se z každého
zdaru díla Kristova radovali, jako se raduje přítel nad
úspěchem přítelovým,

b) Uvažujme podle slov Janových, jak vznešený
a mocný jest Pán, kterému sloužíme a kterého druhým
hlásáme. Jest skutečně »nade všecky«. I jako člověk
mluví to, co »viděl a slyšel«, to jest, co blaženým nazí
ráním na samu božskou bytnost poznává; a už jako
člověk má veškerou moc na nebí i na zemí, neboťf Bůb
»všecko dal mu do ruky«. Úvaha o těchto vlastnostech
Krista Pána jístě v nás rozmnoží úctu a lásku k němu,
ale též povzbudí k nové horlivostí, aby tento vznešený
a mocný Pán vládl v srdcích všech lídí.

c) Pevná a živá víra v Krista Pána jest už sama
velíkou apologií Jeho í Jeho učení. Vskutku, právě tento
důvod: tolik vážných a inteligentních lídí Krista Pána
a jeho učení uznávají a věří v něho, je účinný a nemůže
býti klamem. Nezapomínejme, že nejenom slovy, ale
hlavně pevnou a Žžívouvírou musíme býti obhájci a
šiřiteli víry Kristovy.

3, Sv. Jan Křtitel zakusil na sobě osud každého
věrného a horlívého apoštola. Apoštolský jeho úřad
žádal, aby otevřeně a neohroženě i mocným tohoto
světa řekl pravdu do očí a aby káral veřejné pohoršení.
Ale to je to, co se právě lídem nejvíce nelíbí a co je
nejvíce popuzuje; slyšeti trpkou pravdu a býti vážně
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pokáránu, Proto Herodes nepohodlného karatele vsazuje
do žaláře. Zadívejme se na mohutnou postavu předchůdce
Páně, jak strádá v temném žaláří a jest odsouzen k nečin
nosti, Jistě to byl pro něho velký žal, zvláště proto, že ne
mohl Krista veřejně hlásati a o spáse duší přímo půso
bíti. Ale snášel všecko s trpělivostí a radostnou odevzda
ností, neboť ve všem víděl vůli Boží.

a) Ukazujeme také podobnou neohroženost a apoštol
skou otevřenost, musíme-li někdy říci trpkou pravdu
nebo vážně pokáratí ? Čí se dáváme říditi bázní lidskou,
zvláště jedná-lí se o osoby vlívnější a přátelstvím s námí
spojené ?

b) Musíme býti připravení, že pravda a upřímné
pokárání často vzbudí nelibost a jisté roztrpčení; ale
také trpkých léků třeba užívati. Zkoumejme se, jak si
sami počínáme, když jsme napomenutí anebo když musí
me nepříjemnou pravdu slyšetí.

c) Pronásledování, vězení, mučení nebývá řídkým
zjevem v životě horlivých apoštolů. Nedivme se tedy,
když se nám také někdy za všecku apoštolskou lásku
a horlívost dostane nevděku a nepřátelství.

d) Jednou z největších bolestí Janových v žaláři
byla myšlenka, že nemůže veřejně pro Krista působiti.
Snad i na nás pošle Pán Bůh podobný kříž ; přípravme
se naň, již nyní vše obětujíce vůlí Boží.

VÍ. Ježíš u studně Jakubovy v Samaří.

(Jan 4, 4—42.)

Musil pak jíti Samařskem. I přišel k městu
samařskému, jménem Sichar, blíže popluží, které
dal Jakub svému synu Josefoví, Byla pak fam
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studníce Jakubova. Protož Ježíš, jsa cestou una
ven, posadil se tak“) u studnice. Bylo kolem šestí
hodin.) Tu příšla žena jedna ze Samařska vážit
vody, Ježíš jí řekl: »Dej mí pítí.« Neboť učedníci
jeho bylí odešli do města nakoupit pokrmů.“)
I řekla mu žena Samaritánka: »Kterak ty, jsa žíd,
žádáš ode mne píti?«*) Židé totíž neobcují se Sa
maritány. Ježíš odpověděl a řekl jí: »Kdybys
znala dar Boží) a kdo jest ten, který tí praví:
Dej mí píti, ty bys ho prosíla, a byl by tí dal
vody živé.« Dí mu žena: »Pane,“) aní nemáš, čím
bys navážil, a studna jest hluboká; odkud tedy
máš vodu živou? Zdalíž ty jsi větší, než otec náš
Jakub, který nám dal tuto studnící a sám z ní
pil, í synové a dobytek jeho?« Ježíš odpověděl
a řekl jí: »Každý, kdo pije z vody této, žízniti
bude opět; kdo se však napíje z vody, kterou já
mu dám, stane se v něm pramenem vody vy
tryskající do života věčného.« Dí k němu žena:
»Pane, dej mí té vody, abych nežízníla, ani ne
chodila sem vážit!« Ježíš řekl jí: »Jdí, zavolej
svého muže a příjď sem.« Žena odpověděla a
řekla: »Nemám muže.« Dí jí Ježíš: »Dobře jsí
řekla: Nemám muže; neboť pět mužů jsí měla,
a ten, kterého nyní máš, není tvým mužem, To
jsí pověděla pravdívě.« Dí mu žena: »Pane, vidím,
že ty jsi prorok. Otcové naší) klaněli se na této
hoře, a vy pravíte, že v Jerusalémě jest místo,
kde náleží se klaněti.« Ježíš řekl jí: »Ženo, věř
mi, že příchází hodina, kdy se nebudete klaněti
Otcí aní na této hoře, ani v Jerusalémě. Vy se
klaníte tomu, čeho neznáte; my se klaníme tomu,
co známe, neboť spása jest ze židů. Avšak při
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chází hodina, a nyní jest tu, kdy praví ctítelé bu
dou se klanětí Otcí v duchu a pravdě;*) vždyť
i Otec hledá takových, kteří by se mu klaněli.
Bůh jest duch a tí, kteří se mu klanějí, v duchu
a pravdě se mu mají klaněti.« Dí mu žena: »Víme,
že příjde Mesiáš (který slove Krístus); když tedy
přijde on, oznámí nám všecko.« Ježíš řekl jí: »Já
to jsem, jenž mluvím s tebou.«

A v tom příšli učedníci jeho a divili se, že
mluví se ženou;“) přece však nikdo neřekl: »Čeho
sí přeješ,« anebo: »Proč s ní mluvíš?«

Tu nechala žena konev svou a odešla do
města a řekla oněm lidem: »Pojďte a vizte člo
věka, který mí pověděl všecko, co jsem učínila;
není-li to Kristus?« Vyšlí tedy z města a brali se
k němu.

Mezitím učedníci jeho prosili ho řkouce:
»Místře, pojez.« Ale on řekl jim: »Já mám po
krm k jídlu, o němž vy nevíte.« Pravili tedy učed
nící vespolek: »Zdaliž kdo přínesl mu jísti?« Je
žíš řekl jim: »Můj pokrm jest, abych činil vůlí
toho, který mne poslal, a dokonal dílo jeho. Ne
pravíte-líž: Ještě čtyří měsíce a bude žeň? Aj,
pravím vám: Pozdvíhněte očí svých a podívejte
se na krajiny, že jsou jíž bílé ke žní. A kdo žne,
béře odplatu a shromažďuje užitek k životu věč
nému; aby se radoval i ten, kdo seje, i ten, kdo
žne. V této věcí pravdivé jest zajisté přísloví:
Jíný jest, jenž rozsévá, a jiný, jenž žne, Já jsem
vás poslal žíti, co jste nezdělalí; jíní pracovali a
vy jste vešli v práce jejich.c'")

Z onoho města pak mnoho Samaritánův uvě
řilo v něho pro slova ženy, která vydávala svě
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dectví: Pověděl mí všecko, co jsem byla učinila.
Když tedy Samaritání příšlí k němu, prosili ho,
aby pobyl u ních. I pobyl tam dva dní. A mnohem
více jich uvěřílo pro slovo jeho. I pravilí ženě:
»Věříme už ne pro tvojí řeč; neboť sami jsme sly
šelí a víme, že tento v pravdě jest Spasitel
světa.«

1) »Tak« — tak, jak byl, »beze všeho«, ne snad na
upravené sedadlo nebo podušku atd.; podle jiných —
tak, jak byl unaven.

2) T. j. v poledne.
3) Udává se příčina, proč ženu žádal o vodu. Žádá

ji, poněvadž chtěl s ní navázati duchovní rozmluvu, ale
též, že skutečně byl žízní trápen.

4) Samaritání byli smíšenci z potomků Israelitů,
kteří po zániku říše israelské nebyli odvedení do As
syrie, a z pohanských osadníků od Assyřanů v Samaří
usazených, Ctili pravého Boha, ale též pohanské bůžky.
Vystavěli si vlastní chrám na hoře Garizim a s židy
žili v nepřátelství.

5) Darem Božím je milost obrácení, které se dostane
ženě setkáním s Mesiášem, Přirovnává Kristus Pán
milost k živé (pramenité) vodě, která nevysýchá a je
zřídlem života věčného.

6) Název »Pane« už je znamením úcty, která vzniká
v duši Samaritánky ke Kristu.

7) T. j. staří Samaritání.
8) Slova »v duchu a pravdě« došla různých výkladů.

Pravděpodobně naznačuje tu Kristus Pán, že kult jeho
Církve bude Duchem svatým vnuknut a řízen a výra
zem pravdy jím zjevené. Spasitel nezavrhuje kultu
vnějšího, který je v souhlase s přirozeností lidskou a
jejž později sám ustanovil, nýbrž učí toliko, že nábo
ženství křesťanské bude proti více zevnějšímu kultu
israelskému po výtce vnitřní a duchovní.



Ježíš u studně Jakubovy v Samaří, 45

9) Divili se, poněvadž nebylo zvykem učitelů v Isra
eli žen poučovati a poněvadž Kristus Pán vůbec zřídka
s ženami hovořil.

10) Chce apoštoly k podobné horlivostí, jakou sám
hořel, povzbuditi a béře podobenství ze setby a žně
obilí. Ti, »kdo seli«, byli proroci, v jichž práce nyní
apoštolé vešli.

Rozjímání 8.
Způsob apoštolátu Kristova.

1. průprava: Pozorujme Krista Pána, s jakou apo
štolskou horlivostí, ale též obezřetnosti přivádí zbloudilou
duši k Bohu.

2. průprava: Prosme za podobnou horlivost pro
spásu duší.

1. Jaký vzácný a vznešený vzor pravé apoštolské
horlivosti máme tu na božském Mistru ! S jakou touhou
a láskou čeká, sedě unaven u studně, na jednu lídskou
duši! A je to duše prosté a neznámé ženy, z národa
nepřátelského, žijící v hříšném poměru. S velíkou
moudrostí navazuje Kristus Pán na pozemské a přítomné
věci, počíná tím, že žádá na ženě malou službu, užívá
pak snadných a z nejbližšího okolí vzatých přirovnání,
Vede zbloudilou ženu ponenáhlu, stupeň po stupni, až
k úplnému obrácení a k dokonalé odevzdanosti k Bohu.

a) Jaký úchvatný a dojemný obraz: božský Mistr
čeká s trpělivostí a láskou na duší, aby ji vysvobodil
z neštěstí hříchu a k Bohu přívedl ! Tak snad čekal í na
nás a na naší duši, kdy jsme bylí od něho odvrácení
a světu oddání, snad čekal dlouhá léta, než jsme se mu
úplně odevzdali. Je nám také vzorem, jak máme všude
v svém působení, ve zpovědnici, kanceláři s apoštolskou
touhou čekatí na zbloudilé duše,
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b) Kristus Pán ani pří nutném odpočínku nezapo
míná na spásu duší a používá k apoštolátu každé pří
ležitosti. Horlivý kněz nikdy neztratí apoštolského cíle
s očí. I v době zotavení, na cestách a procházkách hledí
získávatí duše pro Krista.

c) Horlívá láska k duším a jemná pastorální opatrnost
ho naučí po příkladě Krista Pána přecházeti z rozmluvy
o obyčejných věcech na věcí duchovní, získávatí sí nej
prve důvěry tím, že nějakou malou službu prokáže nebo
o ní požádá, a osvětlovatí pravdy věčné případnými
obrazy a podobenstvími.

d) Nesmíme hned a najednou všeho žádatí, nýbrž
ponenáhlu krok za krokem vésti duše k Bohu, k obrá
cení, k dokonalosti. Jest k tomu ovšem třeba pokory
a vytrvalosti, jíž si musíme vyprošovati.

2. Jako nám Kristus Pán dává příklad svaté a
moudré apoštolské horlivosti, tak je žena Samaritánka
vzorem duše zbloudilé, která se však pokorně dá říditi
a Bohu se zcela odevzdává, Neodmítá Krista, ačkolí
podle šatu a řeči poznává, že náleží k nepřátelskému
kmenu, nýbrž odpovídá mu, Poznavší z jeho slov, že je
to šlechetný muž a od Boha osvícený, projevuje mu úctu,
nazývajíc ho Pánem, Vyjevuje mu své nitro, Seznavší,
že je prorokem, ochotně to vyznává. Pokorně přijímá
výtku Spasitelem jí učiněnou. Touží po pravdě a dota
zuje se Mistra na ni. Když jí Ježíš zjeví, že je příslíbený
Mesiáš, věří hned a snaží se také druhé o této pravdě
přesvědčiti. Takové mají býti duše, které máme k Bohu
vésti ; ale tak musíme sí i my samí počínati vůčí Bohu
a těm, kteří naší duši vedou.

a) Nejhorší znamení a největší překážka spásy jest,
když někdo vůbec slovo Boží slyšetí nechce; a nikdy
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nedosáhne dokonalostí kněz, který je hluchý k hlasu
milosti.

b) Šlechetná a po spáse a dokonalostí toužící duše
nehledí na osobu toho, kdo jí pravdu a vůlí Boží hlásá,
ale celou sílou hledá pravdu, poučuje se o svých pochyb
nostech, a jakmile pravdu nebo vůli Boží pozná, ihned
ji přijme a podrobí se. K tomu, kdo je jí nástrojem vůle
Boží a duchovním vůdcem, chová se s uctivostí,

c) Jedna z hlavních podmínek, aby se kdo na pravou
cestu obrátil, anebo na cestě dokonalostí pokračoval,
jest naprostá upřímnost ve vyznávání chyb a pokorné
přijímání napomenutí a výtek. Jaká je má upřímnost ve
zpovědích a k duchovnímu vůdci vůbec ; přijímám aspoň
s trpělivostí zasloužené výtky ?

d) Ušlechtilá duše nespokojí se tím, že sama pravdu
pozná a milost získá, ale hledí i jiné duše k Bohu blíže
přivésti,

3, Spasitel, jenž takovým krásným způsobem pravou
apoštolskou horlivost ukázal, dává několika význačnými
slovy apoštolům hlavní směrnice apoštolského působení
a napomíná je k horlivostí.

a) Srdce každého kněze by mělo býti naplněno tako
vou touhou po spáse duší, aby mu práce o spáse duší
byla pokrmem, aby pro ní i na pokrm tělesný zapomínal
a ovšem nikdy pro starostí pozemské apoštolátu ne
zanedbal.

b) »Podívejte se na krajiny, jsou již bílé ke žni.«
Uvažujme často, kolik ještě nevykonané práce, kolik
duší třeba ještě zachrániti, a to í v nejbližším našem
okolí, Pak se jistě nikdy nestane, že bychom nevěděli,
jak času použíti, nebo že bychom drahocenný čas mařilí
zbytečnými zábavami a jinými než apoštolskými pracemi,
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c) »Jíný jest, jenž rozsévá, a jiný jest, jenž žne.«
To platí velmí často o prácí a námaze mnohého kněze.
Po léta se namáhá, ale úspěchů je viděti málo ; teprve
nástupcové jeho budou klidití ovoce jeho námah. Ale
práce v dobrém úmyslu vykonaná není nikdy bez užitku,
radovati se bude věčně »i ten, kdo seje, i ten, kdo žne«,

Rozjímání 9.

Ježíš a jeho milost.

1. průprava: Slyšme Ježíše slavnostně prohlašujícího :
»Kdo se napije vody, kterou já mu dám, nebude žizniti
na věky.«

2. průprava: Prosme, aby se co největší proudy této
nadpřirozené vody vlévaly v duši naši.

1. Vrafme se znovu k osobě Krista Pána, k dárcí
a rozdělovatelí milostí a jako jsme v předešlém roz
jímání uvažovalí o způsobu jeho apoštolátu, tak nyní
rozjímejme na základě textu evangelia něco o jeho svaté
osobě samé, Unaven usedá Kristus Pán u studně a žízní
jsa trápen, žádá o hlí vody. Chtěl tím ukázatí, že je
pravý a skutečný člověk jako my; ale chtěl také po
vzbudití a příkladem sílití všecky svoje budoucí apoštoly,
až budou pod břemenem namáhavé práce klesatí. Ale stojí
před námí v celé své velikosti a velebností jako Boho
člověk : jeho lidská duše patří na bytost Boží a zná
proto i nejtajnější skutky a myšlenky nejenom ženy
Samaritánky, nýbrž každého z nás. Učedníci příšedše
z města se díví, že rozmlouvá sám se ženou. Taková
byla jeho skromnost a láska k čistotě, že jenom apoštol
ská láska ho mohla přímětí, aby se dal do rozmluvy
s mladou ženou.
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a) Pohled a vzpomínka na unaveného Ježíše, sedící
ho u studně Jakubovy, bude nám jistě útěchou a posílou,
když budeme pracemi apoštolskými zdolání a znavení;
přesvědčení, že máme v Kristu Pánu také pravého,
skutečného člověka, s pravým, lidským srdcem nás po
vzbudí, abychom se k němu ve všech nesnázích se vší
důvěrou utíkali.

b) Znovu se o tom přesvěděme a hluboko si to
v srdce vštipme, že Kristu Pánu nic z toho, co se v na
šem nitru děje, není. neznámo, že o všem dobře ví.
Není mu tajna ani nejskrytější bolest našeho srdce, ale
vidí i nejtajnější naše chyby v myšlenkách a žádostech,
které níjak se neprojevují na venek,

c) Jak daleko by byl od ideálu skromnosti božského
Mistra kněz, který by sí zakládal na tom, že je hledaným
společníkem v ženském a dámském světě, že je dovede
bavít a vyrážet., Zásadou kněze podle božského Srdce
Páně by spíše mělo býti: s ženami, zvláště mladšími,
jednati a rozmlouvatí jenom tam, kde toho cíl apoštolský
nebo jiná vážná příčina vyžaduje, a vždy se chovatí
spíše s reservou,

2. Spasitel vyslovuje několik překrásných a hlubo
kých myšlenek o milostí a o životě podle milosti. Milost
je darem Božím, je vodou, ale ne vodou stojatou z ciste
ren, nýbrž živou, pramenitou vodou. Kdo z této vody
pije, nežízní na věky. Tak vysoko vytryskují z nevy
sýchajících pramenů proudy této vody, že jejich paprsky
dosahují a vedou až do nebe, Život milostí a podle
milosti proniká a jeví se ovšem také na venek, ale
především jest to tajuplný život vnitřní, plný nepocho
pitelné krásy. Proto celé náboženství milosti Kristovy,
jeho kult, třeba měly i formy zevnější, jsou především
náboženstvím a kultem »Ducha apravdy«,
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a) Nikdy nemůžeme dosti o tom uvažovati a dosti
se o tom přesvědčiti, že milost Boží je nezasloužený dar,
který Bůh podle nevyzpytatelných úradků své věčné
moudrosti uděluje. Kdo to pochopil, ten zůstane vždy
pokorným a srdce jeho vždy plno vděčností k neko
nečné dobrotě Boží,

b) Jak mdlá, vlažná, nechutná je voda cisterny proti
čerstvé a osvěžující vodě z pramene, tak je všecko to,
co svět skýtá, mdlé, nechutné a bezplodné proti bohat
ství milosti Boží. A nemluvíme aní o pozemských
rozkošech a pomíjejících poctách : jak nepatrné a krátké
jsou i radostí a ovoce všeho toho, co věda, umění a jiná
dobra tohoto světa nám mohou skýtati. Níkdy žízně duše
naší neuhasí. Jediné pravda a milost Kristova může srdce
již zde na zemí upokojiti ; ale nejkrásnější jest, že milost
přítomná jest kořenem a zárukou věčně trvající a ne
popsatelné blaženosti v nebi. Uvědomíme-li si dobře, že
každá milost nyní přijatá je zárodkem, z něhož vyroste
jednou větší stupeň našeho věčného štěstí, nenecháme
jistě nijaké milostí nepovšimnuty,

c) Celý náš náboženský žívot, naše zbožnost a náš
kult musí býti především »v Duchu a pravdě«. Zevnější
korektnosti a svědomitostí v obřadech ovšem také jest
třeba ; ale neznamenala by mnoho, kdybychom neměli
podstatné zbožnosti, která jest v naprosté odevzdanosti
k Bohu.

3, Už v tomto tajemství jeví se účinky milostí
Kristovy na všecky, s nimíž se božský Mistr stýká,
ačkoli není ještě říše milosti, jeho Církev, založena, Tam,
kde není této milosti, vládne chlad a nepřátelství, jako
mezi Židy a Samaritány, Tam, kde milost Kristova pů
sobí, už zevně se ukazuje láska, pokoj, úcta. Samaritání,
sotvaže Ježíše poznali, žádají, aby s nímí zůstal, apošto
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lové, třebas teprve v počátcích duchovního života, cho
vají se ke Kristu Pánu s velikou úctou.

a) Bohužel, že í nyní o mnohých národech a mno
hých třídách platí »non coutuntur«, neobcují spolu.
Jenom tehdá, až láska a milost Kristova zavládnou
v srdcích, stane se náprava,

b) Prosme často a vroucně Krista Pána, zvláště pří
meditací a po mší sv., aby s námi zůstával toho dne,
a jistě celý den bude požehnaný.

c) Apoštolové, kteří i tehda, když se jim na Pánu
Ježíši něco zdá podivné, z uctivosti se neodvažují ani
nepřímo mu něco vytknoutí, jsou nám vzorem, jak sí
máme počínati vůčí představeným, í kdybychom v jed
nání jejich něčemu nerozuměli.

VII. Ježíš uzdravuje syna úředníka králov
ského.

(Mt. 4, 12, 17; Mk. 1, 14, 15; Lk. 4, 14, 15;
Jan 4, 43—54,)

Po dvou dnech pak vyšel Ježíš odtud a ode
bral se i navrátil do Galileje; neboť Ježíš sám
vydal svědectví, že prorok není ve vážnosti v své
otčině,“)

Když tedy přišel do Galileje, přijali ho ra
dostně; neboť viděli všecko, co byl činil v Jeru
salémě o slavnosti; bylí totiž také oni příšli na
slavnost,

Přišel tedy zase do Kány Galilejské, kdež byl
učíníl vodu vínem. A byl jeden úředník králov
ský*) v Kafarnaum, jehož syn byl nemocen. Ten
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uslyšev, že Ježíš přichází z Judska do Galileje,
odebral se k němu a prosil ho, aby přišel a uzdra
vil syna jeho: neboť počínal umírati, I řekl k ně
mu Ježíš: »Neuzříte-li divův a zázraků, neuvě
říte.«*) Dí jemu úředník královský: »Pane, pojd,
prve než umře syn můj!'« Dí jemu Ježíš: »Jdi, syn
tvůj je živ!l« Člověk ten uvěřil slovu, kteréž mu
pravil Ježíš, a šel. Když pak byl jíž na cestě, slu
žebníci jeho potkali se s ním a zvěstovalí řkouce,
že syn jeho jest žív. I otázal se jich na hodinu,
v kterou se měl lépe. A oní mu řekli: »Včera
v hodinu sedmou ustala u něho zimnice.« Poznal
tedy otec, že to byla ona hodina, v které mu Je
žiš řekl: »Syn tvůj je živ.« I uvěřil v něho on sám
i celý dům jeho.

To byl druhý zázrak, který Ježíš učinil, když
přišel z Judska do Galileje. A pověst o něm
vyšla po celé krajině, A učil v jejich synagogách
a od toho času počal kázati evangelium o krá
lovství Božím, říkaje: »Čas se naplnil a přiblížilo
se království Boží, čiňte pokání a věřte evanfe
liu.« A. byl veleben ode všech.

1) Někteří »otčinou« rozumějí Galileji, ale z kon
textu pravděpodobněji třeba rozuměti Judsko, kde se
v Betlémě Kristus narodil,

2) Latinské regulus (BuorirxóS), t, j„ úředník civilní
nebo vojenský u dvora krále Reroda.

3) Výtka platí všem Galilejským, kteří neuvěřili
v něho ani pro jeho vlastní, ani pro opětovné Janovo
svědectví, nýbrž teprve, až divy uviděli.
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Rozjímání 10.

1. průprava: Vizme úředníka královského, jak prosí
uctivě a pokorně Krista Pána za uzďravení syna.

2. průprava: Prosme o podobnou víru a důvěru.
Dv? W1. Kristus Pán pronáší věčnou a důležitou pravdu

pro život apoštolský : Prorok není ve vážnosti v své
otčině, Přílišná důvěrnost bývá často na újmu plodného
apoštolského působení, a musíme se jí vyvarovati, chce
me-lí duše získati. Učí nás však božský Místr také
svým příkladem, že můžeme i do rodiště, okolí nám
z dětství známého,jíti; ale má nám býti cílem, abychom
tam něco dobrého způsobilí, Galilejští, kteří nyní pro
zázraky a veliké činy Spasitele s radostí příjímají a ho
velebí, ale později, když je mu trpětí, ho. opouštějí a na
něm se pohoršují, jsou obrazem těch lidí a duší, které
zůstávají Kristu Pánu věrné potud, dokud nepříjde po
koření a utrpení.

a) Zkoumejme se, zdali snad přílišná důvěrnost nebo
volnější obcování s některými osobami nebo třídami
nás nezbavuje důvěry a úcty, již musíme míti, chceme-li
duše získat. Někdy se v dobrém úmyslu důvěrnějí
s někým stýkáme, abychom ho spíše získali ; ale mnohdy
právě tak dáváme poznati svoje slabosti a tím oslabu
jeme svůj vliv.

b) U kněze podle božského Srdce by nikdy pouhá
touha, viděti drahé osoby a shlédnouti známá místa,
neměla býti důvodem, navštěvovatí rodiště, příbuzné,
dřívější působiště atd., nýbrž měl by tu býti vždy také
nějaký apoštolský cíl.

c) Nenáležíme snad také k těm, kteří Krista Pána
věrně následují, v jeho službě vytrvávají, dokud se jím
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dostává útěchy a odměny ; ale opouštějí ho anebo aspoň
ochabují, přijde-li kříž nebo pokušení ?

2. Z vypravování evangelia poznáváme, jaké kříže
často přináší rodinný život, Ale vidíme také, že právě
neštěstí bývá cestou ke štěstí a že Prozřetelnost Boží
ho používá k našemu dobru. Zde těžká nemoc, již Bůh
dopustil, celou rodinu přívedla k pravé víře. U králov
ského úředníka můžeme napodobovatí uctivost a vy
trvalost, s jakou prosí o záchranu syna, a víru, jíž slova
Spasitelova o uzdravení synově hned za pravdivá při
jímá. Chybou jeho, s ostatními Galilejskými mu společ
nou a Kristem Pánem mu vytýkanou, bylo, že teprve
divy a zázraky uvěřil ; pak že měl zato, jako by Spasitel
musil osobně k jeho synu přijítí, aby ho uzdravil, a ne
mohl ho uzdravíti jedním všemohoucím slovem.

a) Pří pohledu na spořádaný a šťastný život rodinný
může knězí někdy příjítí jakási tesknota, že se života
tohoto vzdal. Ale kolík bolestí a utrpení přínáší život
rodinný, jichž zůstanou ušetření ti, kdož zachovávají pro
Krista ustavičné panictví !

b) Bůh v své prozřetelností používá i nehod, ne
štěstí, nemocí, ano i naších chyb k dobrému, Snášejme
tedy také z toho důvodu trpělivě kříž, který nás stihne,
v naději, že je cestou a prostředkem něčeho dobrého
pro nás, a použíjme svých chyb, abychom v ctnosti,
zvláště v trpělivosti pokročilí,

c) Na příkladě královského úředníka vidíme, jaká má
býti naše modlitba, aby byla vyslyšena, a co nám přízeň
Krista Pána nejvíce zjednává, Musíme se modlití s veli
kou uctivostí, s pokorou a vytrvalostí; pevná víra v slovo
a přislíbení Spasítelovo je nejjistější cesta k jeho Srdci,

d) Schází i nám ještě úplná a neomezená důvěra
v nekonečnou moc Krista Pána: zdává se nám často,
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jako by některé věcí byly příliš veliké a těžké, aby je
mohl vyslyšeti a uskutečniti, a je třeba zvláštních důkazů
jeho moci, abychom se mu s úplnou důvěrou odevzdali ?

3, Vídíme zase nejvýš dobré a slitování plné Srdce
Ježíšovo. Ale láska jeho mu nebrání, aby nepokáral
Galilejské a královského úředníka, Číní to však s mír
ností a jemností. Poznáváme též, co bylo předmětem
kázání Kristova : království Boží a pokání,

a) Neostýchejme se, obraceti se i ve svých pozem
ských záležitostech, i zcela nepatrných, s důvěrou k bož
skému Spasitelí: laskavé Srdce jeho nám toho nezazlí
a pomůže nám 1 v těch věcech.

b) Tak rozumná a pevná musí býti i láska apoštol
ského kněze : účinná a srdečná, ale nebojící se napo
menoutí a výtku učiniti, kde je toho třeba.

c) Předmětem i našeho kázání je: pokání a králov
ství Boží. Nejprve musíme duše od hříchu odvrátiti a
k pokání přívésti; pak je musíme do tajemství králov
ství Kristova uvádětí stále hlouběji.

VIII. Ježíš vyhnán ze synagogy nazaretské.

(Lk. 4, 16—30.)

A přišel do Nazareta, kde byl vyrostl, a podle
obyčeje svého vešel v den sobotní do synagogy
a povstal, aby četl.“) I podalí mu kníhu proroka
Isaiáše, a on rozvínuv knihu*) nalezl místo, kde
bylo psáno: »Duch Páně nade mnou, proto po
mazal mě, poslal mě kázat evangelium chudým,
uzdravovat zkroušené srdcem, ohlásit zajatým
propuštění a slepým prohlédnutí, propustit utísk
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nuté na svobodu, hlásat milostivé léto Hospodí
novo a den odplaty.«*)

A svinuv knihu, vrátil ji služebníkoví a po
sadil se. A oči všech byly upřeny na něho. I počal
mluvíti k ním: »Dnes naplnilo se Písmo, které jste
slyšeli ušima svýma.«

A všichni přísvědčovali mu a dívilí se líbým
slovům, která vycházela z úst jeho, a pravili:
»Není-líž tento syn Josefův ?«*)I řekl k ním: »Za
jisté řeknete mí toto přísloví: Lékaří, uzdrav sám
sebe; ty věcí veliké, které, jak jsme slyšeli, konal
jsi v Kafarnau, učíň také zde v své otčině.«“)
A řekl: »Amen, pravím vám: Žádný prorok není
příjemný v své otčině. Vpravdě pravím vám:
Mnoho vdov bylo v lídu israelském za dnů Eli
ášových, když nebe se zavřelo po tři léta a šest
měsíců, takže hlad veliký nastal po vší zemi, a
k žádné z ních nebyl poslán Eliáš, leč do Sarepty
Sídonské k ženě vdově. A mnoho bylo malomoc
ných v lidu israelském za proroka Elisea, a žádný
z ních nebyl uzdraven, leč jen Náman syrský.«

I naplnili se všíckní v synagoze hněvem, sly
šíce to“) a povstavše, vyvrhli jej ven z místa a
dovedli ho až na okraj hory, na níž město jejich
bylo vystaveno, aby ho svrhlí dolů. Ale on prošed
prostředkem jich, ubíral se odtud.)

1) V sobotu se předčítávalo v synagogách z Písma
sv, a každý, kdo měl potřebné k tomu vědomosti, mohl
na výzvu představeného synagogy vykládati Písmo.
Četlo se stoje,

2) Knihy byly psány na listech pergamenu.
3) Prozřetelností Boží nalézá Kristus Pán toto místo

mesiánské (z Is. 61, 1—2), aby se židům zjevil jako
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slíbený Mesiáš. Jako králové, proroci a kněží k úřadu
svému bývali pomazání, tak Mesiáš jest ve vyšším
smyslu »Pomazaným« pro spojení své lidské přirozenosti
s božstvím a pro plnost milosti, »Zajatými« rozumějí se
ti, kdož jsou v bludu a hříchu. K »milostivému létu«
židovskému, v kterém bývali vězňové propuštění a
v kterém každý zase dostával svůj majetek, přirovnává
se doba mesiánská,

4) Nazaretští mohli ze slov Kristových poznatí jeho
nebeské poslání, ale neuvěří, nýbrž vyslovují svoji po
chybnost a chtějí viděti nejprve nějaký neobyčejný div.

5) Kristus Pán vyjadřuje tu myšlenky Nazaretských,
které prohlédl; Jako se žádává od lékaře, aby své
umění dokázal nejprve na sobě, tak vy nechcete mi
uvěřiti, až bych neobyčejnými skutky i v otčině pro
kázal své poslání, Ukazuje jim pak na příkladech z Pís
ma sv, že nemají nikterak nároků, aby se u nich děly
divy Boží, ano, že Bůh může pro jejích pýchu a nevěru
místo nich vyvoliti pohany.

6) Rozhněvali se, že jim vytkl jejich pýchu a nevěru.
7) T. j. beze strachu a bez chvatu, volným krokem,

odchází od nich. Neudělal se neviditelným, jak někteří
vykladači mysleli, nýbrž ohromil rozzuřené protivníky
svou velebností,

Rozjímání 11.

1. průprava: Představme si Krista Pána, jak učí
slovy libými, ale plnými autority,

2. průprava: Prosme za milost, abychom zase lépe
jeho velebnosť poznali a v jeho apoštolátě ho následovali.

1. Ačkoliv poslání Spasitelovo bylo všeobecné a ač
koli věděl, že jeho krajané ho zneuznají, přece přišel
také do svého rodiště Nazareta kázat evangelium.
Chtěl tak ukázatí vděčnost k těm, od nichž přijal v dět
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ství a jinošství mnohé dobrodiní. Neužívá k hlásání
evangelia mimořádných cest a způsobů, nýbrž používá
obyčejné sobotní četby Písma sv., aby svoje božské
poslání prohlásil. Dvě věcí vyznačují podle zprávy
evangelistovy učení Kristovo v synagoze ; mluvil slovy
»libými«, ale vystupoval zároveň s velikou autoritou.
Taková byla jeho autorita, že se nepřátelé neodvážili
naň sáhnoutí a že mohl bez úrazu projítí jich středem.

a) Kněz, jehož cílem má býti intensivní apoštolát,
nemůže se věnovati svému rodišti ; ale ukázati nějakým
způsobem zvláštní vděčnost svému rodišti a svým rodá
kům, nejenom mu není zakázáno, nýbrž naopak je to
ušlechtilá ctnost a povínnost.

b) Mluví se někdy o potřebě mimořádných cest
v nynější pastoraci. Jístě jest třeba přizpůsobovati pro
středky duchovní správy poměrům a požadavkům časo
vým. Ale základem zůstane přece pravidelný nedělní
výklad slova Božího a katechisování,

c) V obou věcech, které vyznačovaly kázání Kris
tovo, má kněz Spasitele napodobovati: »mluvití líbými
slovy«, býti laskavým a přívětivým v rozmluvách, při
tahovati milou a láskyplnou mluvou v kázáních ; ale vy
stupovati též s autoritou jako ten, kdo stojí na místě
Božím.

d) Takový způsob vystupování umíčí nepřátele, a ta
kový kněz také pak i při nástrahách a útocích »projde
prostředkem jich a bude se ubírati odtud«,

2, Uvažujme jednotlivá slova mesiánského proroctví
Isaiášova, abychom se povzbudil v úctě a lásce k bož
skému Spasíteli, ale obrafme je také na sebe, abychom
poznali, jací máme býti. Neboť kněz musí býti obrazem
svého božského Mistra,
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a) Na Krista Pána sestoupil Duch sv. zvláštním vídi
telným způsobem při křtu svatém na důkaz jeho bož
ského poslání a neobyčejného omilostnění, Vzpomeňme
si, že i nám byl dán zvláštní mírou Duch sv., vzpo
meňme sí na slova pří ordinaci : »Accipe Spiritum Sanc
tum«. Tato vzpominka nám bude posilou pří obtížích,
ale i výstrahou, abychom vlastní vinou milosti Ducha sv.
nikdy nepozbylí,

b) Kristus Pán byl »Pomazaným« ve smyslu zcela
mimořádném a vyšším: bylať jeho lidská přirozenost
spojena hypostasně s božstvím a byla v něm plnost
všech milostí, Ale »unctus Domini« jest každý z nás;
vzpomeňme si často, že naše ruce byly sv. olejem po
mazány a že jsou určeny k žehnání a k službě Boží,
nikdy ne k hříchu.

c) Kristus Pán byl poslán pro všechny lidí celého
světa a všech věků ; ale především měl pomáhati chu
dým, těšítí nešťastné, zachraňovati hříšníky. A tak péče
duchovního správce musí se na prvním místě odnášeti
k chudým, nemocným, nešťastným, hříšníkům.

d) Největší útěchu, kterou můžeme ubohému lidstvu
dáti, jest neomylné přislíbení že po tomto životě přijde
»den odplaty«. Svůdcové mu slíbují ráj na světě, ale
dátí mu ho nemohou. My nemůžeme mu zde ráj slíbo
vati, poněvadž bychom lhalí a klamalí ho, ale s na
prostou jistotou mu můžeme slíbití odplatu věčnou, Když
věrně Bohu slouží, aby si jí zasloužilo, bude mítí pože
hnání již na zemí.

3. Nazaretští jsou obrazem těch, kdo z lehkomysl
ností a z pýchy milostí Boží opovrhují. Nechtějí uznatí
než to, co vidí přirozenýma očima, že totiž Ježíš jest
syn Josefův ; v své pýše se domnívají, že musí Kristus
u ních zvláštní divy činiti; pak teprve chtějí mu uvěřití,
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Když jim Ježíš řekne pravdu, velice se rozhněvají a
sahají k násilí, A právě proto se i u ních uskuteční to,
co se tak často opakuje v řádě milostí Boží ; milost těm,
kterým se nabízela na prvním místě, bývá vzata a ji
ným, vděčnějším, dána.

a) Zde vídíme, co bývá hlavní příčinou, proč někdo
s milostí nepůsobí, nebo proč se mu hojnější milosti ne
dostává, takže se neobrátí nébo nepokračuje, Je to
pýcha. Každý z nás má něco z této pýchy, i musíme se
v rozjímání důkladně zpytovati, kde nám co třeba na
praviti,

b) Ptejme se též, zdalí se někdy nad slovem, po
známkou nerozhořčujeme jenom snad proto, že nám
někdo řekl pravdu, za kterou bychom měli býti vděčni,

c) Velmí smutné by bylo, kdyby snad i o nás kně
žích mělo platiti, že nám pro skrytou pýchu nebolho
stejnost byly hojnější milosti vzaty a dány obyčejným

wWwr © 6 054
věřícím, za milost vděčnějším,

IX, Ježíš povolává učedníky k stálému násle
dování a působí zázraky v Kafarnaum.

(Mt. 4, 13—16, 18—22; Mk, 1, 16—28;
Lk. 4, 3137.)

Opustiv Nazaret, příšel a bydlel Kristus v Ka
farnaum přímořském v končínách zabulonských
a neftalímských, aby se naplnilo, co bylo pově
děno skrze proroka Isaiáše slovy:“) »Země zabu
lonská a země neftalimská pří moří, Zajordánsko,
Galilea pohanská, líd, který seděl ve tmě, uzřel
světlo veliké a těm, kteří seděli v krajíně smrt
néhostínu, vzešlo světlo.«
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Jda pak podle moře galilejského, spatřil dva
bratry, Šimona, který sluje Petr, a bratra jeho
Ondřeje, ani pouštějí síť do moře; neboť bylí ry
báří. I řekl jim Ježíš: »Pojďte za mnou, a učíním,
abyste byli rybáři lídí.« A oní hned zanechavše
sítě, šlí za ním.“)

A popošed odtud maličko, spatřil jiné dva
bratry, Jakuba syna Zebedeova a Jana, bratra
jeho na lodí se Zebedeem, otcem jejich, jak spra
vují sítě své, A hned je povolal. A oni, nechavše
lodi a otce svého na lodí s nájemníky, šlí za ním.

I přišel do Kalarnaum; a hned v sobotu vstou
piv do synagogy, učil je tam. A žaslí nad jeho uče
ním, neboť řeč jeho byla mocná. Učilť je jako moc
maje, a ne jako zákoníci.

A byl pak v synagoze člověk, který měl du
cha nečistého,*) Ten zvolal hlasem velikým, řka:
»Ha, co tobě do nás, Ježíši Nazaretský?“) Příšel
jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Světec Boží!«“)
I přikázal mu Ježíš, řka: »Umlkní a vyjdí z člo
věka.« A duch nečistý zalomcovav jím a vrhnuv
jej doprostřed, vzkříkl hlasem velikým a vyšel
z něho, nic mu neuškodiv,“)

I padl úžas na všecky a divili se, takže se
tázalí navzájem, řkouce: »Co jest to, jaké jest to
nové učení a slovo? Neboť s mocí rozkazuje
i duchům nečistým, a poslouchají ho a vychá
zejí.« I rozcházela se pověst c něm po všem místě
té krajiny galilejské,

1) Evangelista cituje Is, 9, 1—2 s vynecháním ně
kolika slov, Galileou pohanskou se rozumí vrchní Gali
lea, hraničící se Syrií a Fenicií, V »simrtném stínu« sídlí
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nebo dlí pohané a hříšníci, poněvadž nevěra a hřích
vedou k věčné smrti,

2) Apoštolé už dříve poznali Krista Pána (jak vy
práví Jan 1, 37 dd), nyní je však povolává, aby ho stále
následovali, Událost zde vypravovaná jest podle někte
rých tatáž, kterou vypráví Lukáš (5, 1dd); podle jiných,
k jejichž mínění se přidáváme, jedná se o dvě různé
události,

3) Ducha, který ho k nečistotě sváděl,
4) Mluví i jménem jiných zlých duchů, volá velikým

hlasem z bázně a hněvu proti Ježíši,
5) Jménem »Světec Boží« (ó Gy:0S) vyznává ďábel,

že Kristus jest Mesiáš a Syn Boží.
6) Mocí Kristovou se stalo, že posedlý člověk, byv

násilně k zemi stržen, nedošel úrazu.

Rozjimání 12.

Pán Ježiš hlásá světlo evangelia a vyhání ducha
nečistoty.

1. průprava: Vizme božského Mistra, jak mluví s ve
likou autoritou, takže všichni žasnou.

2. průprava: Prosme za milost, abychom s podobnou
autoritou a pevností hlásali slovo Boží.

1. Velmi pravdivě a případně se praví o těch, kteří
nemají víry nebo žijí v hříších, že »sedí v stínu smrti«.
Věčná smrt už vrhá svoje stíny do jejích žívota, takže
nemohou býti vpravdě šťastní, A velmi vhodně a prav
divě nazývá se pravda Kristova světlem, proti němuž
je všecko přirozené vědění a poznání jen slabým stínem.
V jistém smyslu »sedí v smrtném stínu« i tí, kteří ne
používají dosti milostí jim skýtaných k životu dokona
lému a tak nemají dosti světla a tepla nadpřirozeného
života, Vidíme v tomto tajemství, o němž rozjímáme, jak
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Bůh v své prozřetelnosti a moudrostí světlo víry a mi
losti podivuhodně rozděluje: Nazaretským, rodákům
Kristovým, kteří nabízenou milost odmítli světlo evan
gelia jest odňato a přináší se polopohanským kmenům,
jak to prorok předpověděl.

a) Snad jsme někdy sklíčení, anebo bouří v nás hněv,
když vidíme, jak nevěrecká inteligence Církví a učením
Kristovým pohrdá, nám se vysmívá a zdánlivě svou vě
dou triumfuje, A přece jsou takoví lidé politování hodní.
Sedí vskutku »ve stínu smrti« a duch í srdce jejich nemá
světla jedině pravého a oblažujícího,

b) Musíme sí snad přiznati, že samí máme ještě málo
nadpřirozeného světla a tepla, že jsme málo vnikli v ta
jemství Boží a na všecko se díváme ještě příliš po
zemsky, Hleďme si horlivým denním rozjímáním, vroucí
modlitbou, dokonalým životem získati mnoho tohoto nad
přirozeného světla a každý stín z duše stále více vy
puzovati.

c) Bůh v nekonečné dobrotě a nevyzpytatelném míilo
srdenství udělil světlo pravé víry našemu národu, kte
rého se tolika jiným národům nedostalo., Neustávejme
mu za to děkovatí, ale neustávejme též líd náš vybízetí,
aby se vděčnosti a životem podle evangelia stal tohoto
dobrodiní hodným ; aby snad pro jeho netečnost milost
tato nebyla mu vzata a jiným dána,

2, Píše evangelista, že Kristus Pán příšed do Ka
farnaa, »hned« počal učiti ; neztrácel aní okamžiku zby
tečnými věcmi, nehoví odpočinku, nýbrž ihned se dává
do díla, které mu Otcem bylo svěřeno. Co v jeho kázání
největším dojmem působilo na posluchače, a co evange
lista s důrazem vyznačuje, jest neobyčejná a pevná auto
rita, s kterou mluvil. Zjevená pravda neopírá se o lidské
důkazy, nýbrž o nekonečnou a naprosto neomylnou auto
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ritu Boží. Neobyčejná moc a autorita Páně se jeví také
proti nečistému duchu, Jedním slovem, ano jíž svou pří
tomností podlamuje moc ducha nečistoty. Uvažujme,
v čem bychom mohli nebo měli božského Mistra na
podobovatí,

a) »Ihned« máme počíti dilo které nám povinnost
ukládá, Bez ztráty času a zbytečného otálení počítí práci
na novém pásobišti; a také každého dne hned první
hodiny ranní věnovati vážné práci, nemařiti čas zbyteč
nými rozmluvami a četbou denních listů, která má býti
spíše zotavením po práci.

b) Někdy nemáme dosti úspěchu proto, že odůvod
ňujeme pravdu Boží příliš přirozenými důvody. Vlastním
úkolem naším není dokazovatí věčné pravdy, nýbrž jako
vyslanci Boží hlásati je s plnou autoritou, jíž se rozum
lidský musí podrobiti, K tomu je ovšem třeba, abychom
zjevené pravdy sami skalopevně pro nekonečnou auto
ritu Boží věřili,

c) Bude-li celý náš život na této nezlomné víře za
ložen, budeme i my míti moc proti duchu nečistému.
Dokonalý a svatý kněz už celým svým zjevem a každým
slovem jest protestem protí nečistému hříchu a zasévá
lásku k čistotě v srdce,

3, Právě na posedlém, o němž evangelium vypráví,
pozorujeme ziobu a smutné následky nečistoty. »Co tobě
do nás, Ježíši.« Tam, kde vládne nečistota, nemůže býti
spojení a přátelství s Ježíšem. Nečístý duch lomcuje
s posedlým ubožákem a vrhá ho na zem; žádný hřích
tak nezotročuje a neolupuje o svobodu, jako nečistota,
Zlý duch kříčí velikým a děsným hlasem ; i zevnější ne
vázanost a podléhání hněvivosti bývají znaky a ná
sledky tohoto hříchu. Ale jediné slovo Ježíšovo stačí na
zdolání moci zlého ducha,
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a) Jak smutné by bylo, kdyby o knězi mělo platiti :
»Co tobě do nás, Ježíši « kdyby pro svůj hřích nebo
hříšný zvyk nemohl míti spojení a přátelství s Ježíšem,
jehož má hlásati. Jak se musíme bedlivě vystříhatí
všeho, co by k takovému děsnému stavu véstí mohlo!

b) Uvažujme podle tohoto tajemství něco o násled
cích nečístého hříchu : jak člověka zotročuje, jak ho
číní nevázaným, jak takový ubožák podléhá pak i ostat
ním vášním, zvláště malomocnému hněvu.

c) Vidíme však také prostředek proti úkladům zlého
ducha. Jedno slovo Ježíšovo ho zapuzuje. Jméno »Ježíš«,
znamení kříže, pohled na krucifix, zvláště časté spojení
a obcování s Ježíšem pří sv. přijímání, adorací, rozjí
mání bude nám bezpečnou ochranou.

Rozjímání 13.

Pán Ježiš povolává první apoštoly k stálému
následování.

1. průprava: Pohleďme na apoštoly, jak ihned, všeho
zanechavše, následují Krista Pána.

2. průprava: Vyprosme si milost, abychom s podob
nou ochotou Krista Pána následovali.

1. Uvažujme, kdo jest ten, jenž volá apoštoly, koho
povolává k své službě, jakým způsobem a kdy je povo
lává. Jest to Kristus Pán, kterému jest dána veškerá
moc na zemi i na nebí, ale jehož srdce jest plné nepo
chopitelné lásky. Volá prosté muže z lidu, ale muže pra
covité a bedlívé v konání povinností, volá vždy dva
bratry. Volání jeho je milé, plné lásky, ale hlas jeho je
rozhodný a pevný. Volá je, když je byl dříve již na svou
službu připravil a pro ní nadchl, ale nyní je volá zne
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nadání uprostřed pílné práce rybářské, Povolání toto je
obrazem milostí Kristovy, kterou volá některé, buď již
za mládí nebo i později, ze stavu kněžského ve světě
k dokonalému životu řádovému nebo misíjnímu ; ale Ize
je též obrátiti na povolání ke kněžství vůbec.

a) Ten, který nás povolal a jemuž sloužíme, je nej
vyšší Pán, a není větší cti, než býti jeho služebníkem.
Pří tom není jiného Srdce, které by nás tak milovalo
jako Srdce Mistra, jemuž jsme se odevzdali,

b) Neobávejme se, že se snad proto nelíbíme svému
Pánu, poněvadž síly a vlohy naše jsou slabé ; vyvolujeť
si Kristus Pán k své službě a často i k velikým dílům
právě to, co je slabé a prosté. Ale žádá horlivost, chce,
abychom byli muží práce, kteří svědomitě konají vše,
co vůle Boží káže.

c) Tím, že Kristus Pán do řad prvních učedníků po
volává vždy po dvou bratřích, naznačuje, že ti, kteří na
vinicí jeho pracují, mají se vzájemně pokládati za bratry
a jako bratři se milovatí, Bratrská láska mezí kněžími je
mohutnou apologií víry Kristovy a velmi pomáhá účin
nému apoštolskému působení,

d) To jest způsob, jímž Kristus k následování sebe
volává : nejprve menšími milostmí a jemnými výzvamí
srdce lidské od světa oddaluje a k sobě přitahuje, pak
někdy mocným a pevným hlasem, ale zároveň hlasem
plným lásky a dobroty k sobě rozhodně volá ; snad
právě tehdy, když jsme zcela starostmi anebo roztrži
tostmí tohoto světa zaměstnání, Nepřeslechl jsem snad
někdy hlasu Misírova, volajícího mne k lepšímu životu?

2. K čemu volá Kristus Pán apoštoly nebo čeho od
ních žádá? Chce, aby bylí rybáří lidí. Rybáři nemohou
klidně vyčkávatí, až ryby samy k nim příjdou, musí vy
hledávati místa, kde se zdržují, musí různými prostředky
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a nástroji je loviti; třeba někdy tvrdé a namahavé
práce, třeba obětovatí mnohdy 1 noční klid a odpočínek,
K této apoštolské činnosti žádá Kristus Pán jako první
oběť, aby jeho učedníci opustili velkomyslně všecko,
co ve světě měli — nejenom hmotné věcí a majetek,
loď a sítě, nýbrž také osoby jím velmí milé a blízké,
1 vlastního otce.

a) Nezapomínejme, že úkolem naším je, býti rybáři
duší, Nelze nám tedy klidně čekat, až lidé přijdou, nýbrž
třeba jich vyhledávat, třeba hledat příležitosti, kde by
chom mohli někoho pro Krista získatí. Nesmíme se spo
kojit tím, že udržujeme v dobrém ty, kteří už věří a
Bohu slouží, nýbrž máme ke Kristu příváděti i ty, kteří
jsou mimo tábor Kristův, Jako rybáři užívají různých
prostředků a nástrojů, znusíme í my prostředky pasto
race místům a osobám přízpůsobovati. Třeba konečně
i tvrdé a namahavé práce ; i my musíme někdy odpo
čínek obětovati,

b) Od toho, koho volá k dokonalému životu řádo
vému, žádá Kristus Pán v plném smyslu odloučení od
rodiny a chudobu, Apoštolskou chudobu musí zachová
vati a od rodiny se musí odloučítí í kněz ve světě žijící.
To, co mu snad zbude po nutných výdajích, aby stavu
svému přiměřeně žíti mohl, náleží na prvém místě Církví
a chudým ; kněz nenáleží jíž rodině, jeho láska k po
krevným příbuzným a k rodičům samým musí býti zcela
podřízena apoštolskému cíli.

3. Co dává Pán těm, které k své službě povolal a
od kterých tyto obětí žádá? Dostává se jim vzácné mi
losti, býti v nejbližší jeho blízkostí. Jména jejích jsou
slavnější a úcta jejich větší než jména a sláva nejpro
slulejších králů, vojevůdců, učenců. V nebí budou sedětí
na dvanácti trůnech vedle trůnu věčného Soudce Ježíše
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Krista, Nebude-li toto všecko i naší odplatou, vytr
váme-lí ve věrné službě Kristově?

a) Máme velikou milost, že můžeme žíti v bezpro
střední blízkostí Kristově a tak důvěrně s ním obcovatí;
za tuto milost nemůžeme dosti děkovati,

b) Jména naše budou zapsána zlatým písmem v aná
lech Církve a v srdcích těch, pro něž jsme pracovali;
v nebi, jak douláme, budeme blízko svého věčného
Krále a Pána,

X. Ježíš uzdravuje tchyní Petrovu a jiné ne
mocné a uchyluje se k modlitbě,

(Mt. 8, 14—17, 23, 24; Mk, 1, 29—39;
Lk, 4, 38—44,)

A hned Ježíš, povstav a vyšed ze synagogy,
vstoupil do domu Šimonova a Ondřejova s Jaku
bem a Janem, Spatřil pak tchyní Šimonovu, která
ležela stížena jsouc velikou zímnící,“) A hned mu
o ní pověděli a prosilí ho za ní. A on přístoupiv
a postavív se nad ní,') příkázal zímnici, a ujav ji
za ruku, pozdvíhl ji. A hned přestala u ní zimnice.
A ona hned vstala a posluhovala jím.“)

Když pak nastal večer a slunce zapadlo,*) vší
ckní, kdož mělí nemocné rozličnými neduhy, pří
nášeli k němu nemocné a mnoho posedlých.
A celé město shromáždilo se u dveří.) On pak
vzkládaje ruce na jednoho každého z nich, uzdra
voval všecky, kteří bylí nemocní a vymítl mnoho
duchů zlých slovem, aby se naplnilo, co bylo po
věděno od Isaiáše proroka slovy: »On příjal
mdloby naše a nesl neduhy naše.«*) Vycházeli
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pak od mnohých duchové zlí, kříčíce a volajíce:
»Ty jsi Syn Boží!« Ale on hroze, nedopouštěl jím
mluvití, poněvadž ho znalí a věděli, že jest
Kristus.)

A na úsvítě záhy z rána, vstav vyšel a odebral
se na místo pusté a modlil se tam. A zástupové
hledali ho a přišel za ním Petr a tí, kteří bylí
s ním. A když ho nalezli, řekli k němu: »Všíchní
tě hledají.« A příšli až k němu a zdržovali jej, aby
neodcházel od nich. Ale on řekl jím: »Také jiným
městům musím zvěstovati království Boží. Pojďme
do okolních městeček, abych kázal i tam; neboť
k tomu jsem byl poslán a příšel jsem.

I kázal v jejich synagogách po celé Galileji,
uče v synagogách jejích a hlásaje evangelium
o království a uzdravuje všecku nemoc a všeliký
neduh v lídu. A roznesla se o něm pověst do celé
Syrie. A přinesli mu všecky, kteří se měli zle,
různými nemocemí a mukamí*) stížené a posedlé
i náměsíčníky a ochrnulé, A uzdravil je.

1) »Magnis febribus«, podotýká sv. Lukáš, lékař,
podle tehdejšího názvosloví lékařského, dělící zimnicí
ve velikou (nebezpečnou) a malou.

2) T. j. naklonil se nad ní.
3) Je to znamení, že uzdravení bylo okamžité a

úplné, tedy zázračné.
4) Teprve k večeru přinášejí nemocné, poněvadž za

dne v sobotu neměli za dovoleno uzdravovatí nemocné,
5) Podle kontextu u dveří domu Petrova.
6) Is. 53, 4,
7) Nechtěl se ještě Kristus zjeviti jako Mesiáš zá

stupům, kteří čekali Mesiáše pozemského, aby se snad
nebouřili, Z téže příčiny se odebírá druhého dne časně
z rána na osamělé místo.
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8) Muky (tormenta, Půdavor) jsou buď poranění,
nebo následky těžkých nemocí; anebo tu evangelista
užívá různých jmen (nemoc, neduh, muka) jenom proto,
aby naznačil, že Kristus Pán všecky druhy nemocí
uzdravoval.

Rozjímání 14.

1. průprava: Pohleďme na Krista Pána, jak ne
unavně, apoštolsky pracuje a pak se vroucně modlí.

2. průprava: Vyprosme si milost, abychom jeho hor
livost v apoštolské činnosti a jeho vroucnost v modlitbě
napodobovali,

1, Kolik lidské bídy, kolík tělesných a duševních ne
mocí jenom na tomto malém kousku země ! Kolik ne
štěstí, nemocí, zármutku jest i nyní na tomto světě,
vpravdě slzavém údolí, Jakou soustrastí bylo naplněno
srdce božského Mistra, který všecky, i nejtajnější bo
lestí lidské znal. Upřímnou soustrast s bolestmi lidskými
musí míti i kněz, který chce Krista Pána následovati.
Musí sám podle možnosti pomáhati, ale. především se
též utíkati k prostředku, jehož užílí příbuzní těžce ne
mocné tchyně Petrovy: k prosebné modlitbě, Vidíme
v tomto tajemství, jakou moc a sílu má úpěnlivá a
důvěryplná modlitba prosebná. Vidíme, jak Kristus Pán
především a na prvním místě pomáhá těm, kteří jsou
mu důvěrně oddání a pro něho pracují. Příklad uzdra
vené ženy učí nás vděčnosti, kterou ukazuje, přísluhujíc
hned Pánu Ježíši.

a) Vzpomeňme si na velikou bídu a na tolik ne
štěstí a utrpení lidstva, když jsme pokoušení k nějaké
lehkomyslnosti. Zachovejme sí vždy hlubokou a účinnouW
soustrast s trpícími a číňme pro ně, co je v naší mocí,
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b) Především pak neobávejme se za tyto pozemské
potřeby s úplnou důvěrou se modliti. Když Kristus Pán
na prosby příbuzných a učedníků dokonce velikým zá
zrakem uzdravil tchyni Petrovu, jistě aní nás neoslyší.

c) Když slíbil všem, že vyslyší jejích modlitby,
budou-li pokorné, zbožné, plné důvěry, a bude-li věc,
o niž prosí, dobrá, slyší jistě prosby těch, kteří se jeho
službě věnovali a důvěrně s ním obcují.

d) Ovšem nesmíme zapomínati na díkůvzdání a vděč
nost, byli-lí jsme vyslyšení, a hleďme se po příkladu
této uzdravené ženy větší horlivostí ve službě Boží
odměnití.

2, Přípojme se v duchu k zástupům, které před do
mem Petrovým čekají a vízme, jak božský Spasitel
v své nesmírné lásce a nekonečné trpělivosti neléčí ne
mocných jediným slovem nebo pokynem, nýbrž ke kaž
dému zvlášť přistupuje, na každého ruku klade a kaž
dého nějakým slovem těší nebo povzbuzuje. Toto vzklá
dání rukou je předobrazem sv. svátostí, které Kristus
Pán později ustanovil, Můžeme s vděčností vzpomínati,
jak i na nás bískup jménem Kristovým vzkládal ruce
pří sv. biřmování a zvláště pří svěcení na kněžství.
Můžeme mysleti na svátost posledního pomazání a na
všecka kněžská žehnání, která samí věřícím udělujeme.

a) Jaký vzácný příklad pro kněze, aby se staral
o každého zvláště, tak, jakoby jen na něho mysletí a
oň pečovati měl, aby každého nějakým slovem potěšil
a neztrácel trpělivosti, když mnoho lídí na jeho službu
nebo útěchu čeká,

b) Poděkujme z celého srdce za milost, příjatou ve
svátostí biřmování a zvláště ve svátosti kněžství. Jak
jsme posud působili s těmíto vzácnými milostmi? Jak
jsme byli věrní svému slibu při biřmování danému, že
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budeme víry Kristovy hájit, a své povinnosti pří svěcení
převzaté : Kristu a Církvi ze všech síl sloužiti?

c) Prosme za milost, abychom jednou pří vědomí a
s velikou zbožností příjmoutí mohlí svátost posledního
pomazání. Přemýšlejme, s jakou vroucností udělujeme
sv, pomazání a žehnáme, jak svatými a čistými zacho
váváme ruce, které k takovým velebným úkonům jsou
určeny.

3. Tolikeré zázraky, které Pán Ježíš činí, zjednávají
mu velikou slávu a úctu v lidu a pověst o něm se daleko
rozšiřuje, »Všichní tě hledají.« Ale Kristus Pán nechce
této slávy a proto se těmto lídem aní nezjevuje jako
Mesiáš, aby ho snad nevyhlásilí za světského krále. Aby
unikl cti, utíká se do samoty k modlitbě. Časně zrána
vstává k modlitbě a vyhledává k ní osamělé místo, aby
ji konal co nejsebranějí.

a) Na kněze horlivě pracujícího může dolehnouti
pokušení ctižádosti a touha po popularitě, »Všíchni tě
hledají.« Hudba těchto svůdných slov může se mu státi
nebezpečným úskalím. Třeba mu po příkladu Míistrově
unikatí poctám, nemluvití o svých zásluhách a pracích,
mílovatí skrytost a samotu, utíkati se k modlitbě,

b) Kristus Pán po namáhavé, až do pozdní nocí
trvající práci, věnuje se velmi časně zrána modlitbě,
Koná ji na osamělém místě, aby byla co nejklidnější
a nejsebranější. Vstáváme přesně a časně ? Věnujeme
první doby ranní sebrané a vroucí modlitbě ? Nemodlí
me se breviář na místech, kde je mnoho příležitostí
k roztržítostem ?
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XI. Kristus Pán učí z loďky Petrovy.')

(Lk, 5, 1—11.)

I stalo se, když zástupové na něho naléhali,
aby slyšeli slovo Boží, on stál podle jezera Gene
saretského. A uzřel dvě lodi, stojící vedle jezera,
rybáří pak vystoupívše z ních vypírali sítě. Vstou
pív tedy na jednu loď, která patříla Šimonovi)
žádal ho, aby odrazil maličko od země. A posadiv
se, učil z lodi zástupy.

Když pak přestal mluvití, řekl Šimonoví: »Za
jeď na hlubínu a rozestřete sítě své k lovení.«
A Šímon odpovídaje řekl jemu: »Mistře, po celou
noc pracovavše níc jsme nechytili, ale k slovu
tvému rozestřu síť.« A když to učinili, zahrnuli
veliké množství ryb a síť jejích se trhala.*) I poky
nulí svým druhům, kteří byli na jiné lodi, aby
příšlí a jim pomohli, I přišlí a naplnili obě lodi,
takže se téměř potopovaly.

Uzřev to Šimon Petr, padl k nohoum Ježíšo
vým a řekl: »Odejdí ode mne, Pane, neboť jsem
člověk hříšný.«*) Úžas totiž pojal ho a všecky kteří
bylí s nimí, nad lovem ryb, jejž měli, Taktéž 1Ja
kuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli společ
níky Šimonovými, I řekl Ježíš Šimonoví: »Neboj
se, od tohoto času budeš lidí loviti.« A přirazivše
lodí k zemí, opustili všecko a šli za ním,*)

1) Po sv, Augustinu a sv, Tomáši Akv. mnozí vy
kladači (Maldonat, Calmet, Patrizi) tuto událost rozli
šují od povolání apoštolů, o němž píše Mt, 4, 19 a Mk.
1, 16; hlavně proto, že mnohé vypravované okolnosti
a údaje se liší. Jiní však (Cornelius a Lapide, Cornely,
Fillion, Knabenbauer) mají za to, že se dá obojí vypra
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vování srovnati. Jeden evangelista vytkl tu, druhý onu
okolnost téže události, Bylo by podivné, praví, že by
apoštolové, podle Mt, a Mk, dříve už k stálému násle
dování povolaní, nebyli Krista zcela následovali, nýbrž
museli býti ještě jednou volání, Pro svoje rozjímání při
držíme se však prvního mínění a konáme o události této
zvláštní rozjímání,

2) Sv. Otcové a exegetové vidí v tom, že Kristus
Pán učí z lodičky Petrovy, že Petr má tak hojný rybo
lov a druzí mu pomáhati musí, obraz sv. Církve Petrem
a nástupci jeho řízené,

3) T. j. počala se trhati.
4) Je ohromen velebností Ježíšovou a má se za ne

hodna, býti mu na blízku.
5) Ti, kteří toto povolání od Mt. a Mk, vyprávěné

rozlišují, kladou důraz na to, že podle Mt., a Mk, apo
štolové se sice ke stálému následování Krista Pána roz
hodli, ale přece ještě všecko neopustili, nyní pak všeho
pro Krista se vzdali.

Rozjimání 15.

1. průprava: Představme si Spasitele, jak učí z lo
dičky Petrovy.

2. průprava: Modleme se za velikou oddanost a lásku
k sv. Církvi a sv. Otci, za důvěru a horlivost v apoštolátě.

1. Trojím způsobem vyznamenává božský Spasitel
sv. Petra. Nejprve, že si vyvoluje jeho lodičku, aby z ní
učil zástupy, Pak, že se právě jeho rybolovu dostává
zázračné pomoci Kristovy, takže nesmírné množství ryb
uloví. Konečně, že druzí učednící musejí Petroví pří
rybolovu pomáhati, Po návodu sv. Otců můžeme všechno
to rozumětí o Církví Kristově a vyvodíti z toho dů
sledky pro sebe.
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a) I nyní Kristus Pán učí toliko z lodičky Petrovy.
Církvi své svěřil svoje učení a dal prostředky spásy.
Níkdo nemůže a nesmí tedy hledati pravdu a spásu
v jiné náboženské společností, nebo říkati, že se chce
dátí učítí a řídití přímo od Krista bez Církve. Mohou
sice ti, kteří bez víny jsou mimo Církev, býti spasení,
ale i oní se spasí toliko skrze Církev Kristovu tím, že
si aspoň všeobecně (implicite) žádají, použítí všech pro
středků, které Kristus k spáse ustanovil. Děkujme v roz
jímání vroucně za milost, že jsme údy a sluhy této
Církve, a přislibme jí a její viditelné hlavě znovu věrnost
a lásku.

b) Právě pří Petrově rybolovu Kristus Pán tak
zázračně pomáhá. Tak právě apoštolská díla, která sv.
Otec sám v Církví podniká, anebo o něž se zvláště
zajímá, mají zvláštní požehnání. Čím úžeji jsme spojení
se sv, Otcem a oddání apoštolskému Stolcí, tím více
i naše podniky a práce budou požehnány.

c) Myšlenka, že jsme pomocníky sv. Otce, že také
pro něho pracujeme, bude jistě novou pohnutkou důvěry
a horlivostí v našem apoštolátě,.

2 Jak kázání Krista Pána u jezera Genezaretského,
tak zázračný rybolov jsou obrazem apoštolátu a můžeme
se z ních mnohému naučití, Kristus Pán žádá Petra, aby
mu zapůjčil lodičku a tak mu byl při apoštolátě nápo
mocen. Všemohoucí Pán nebe i země, který všecko může
jediným pokynem své vůle, chce v díle spásy užívati
nástrojů lidských a dokonce o to jemně a pokorně prosí,
Petr a druhové jeho celou noc pracují a ničeho neuloví,
jediné slovo Ježíšovo však přináší neobyčejné požehnání.
A to proto, že Petr přes naprostý celonoční neúspěch
neztrácí důvěry, nýbrž mužně a poslušně se slovy:
»K slovu Tvému, Pane, rozestřu sítě«, vrhá síf do moře,
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Kristus Pán káže Petrovi : »Zajeď na hlubinu.« Nemá
lovití jen na povrchu vody nebo na mělčině, nýbrž hlu
boko sítě své zapustiti.

a) Kristus Pán, který je také Pánem a Králem všech
srdcí lidských, moh! by jediným pokynem vůle a jedinou
účinnou milostí k sobě přítáhnoutí duši lídskou a k do
konalosti ji povznéstí, Ale chce, abychom my mu v tom
pomáhali. Ano, i nás o to pokorně prosí a jemně žádá,
Jaká jest to čest, jaká útěcha : božský Místr nás žádá,
abychom v jeho apoštolském díle působili spolu! Jak
nás to musí k horlivostí v jeho službě povzbuditi !

b) Nezakusilí jsme často něco podobného jako Petr ?
Nejenom po jednu noc, nýbrž snad po dlouhé týdny,
měsíce a léta jsme pracovali bezvýsledně, poněvadž
scházelo požehnání Boží, jehož jsme sí dosti nevypro
šovalí, Ale když Bůh pomáhal a žehnal, dosáhli jsme
nečekaných výsledků.

c) Proto aní po dlouhé době zdánlívého nebo skuteč
ného neúspěchu neztrácejme myslí, ale znovu zapusťme
sítě s důvěryplným a pokorným slovem : »K slovu Tvé
mu, Pane, rozestřu sítě,«

d) Jedna z příčin, že činnost naše v duchovní správě
není dosti úspěšná, jest též, že »nezajíždíme dostí na
hlubínu«. Nesmíme se spokojovati jakousi povrchností
a všedností. Musíme použítí někdy i mimořádných pro
středků, musíme hleděti vníknoutí hlouběji v srdce lidská
a véstí je nejenom k spáse, nýbrž i k dokonalostí,

3, Rozjímané tajemství nás poučuje ještě o dvou
podmínkách, které Pán Ježíš žádá na svých apoštolech.
Jest to veliká pokora a velkodušnost. Vzácný příklad
upřímné pokory dává nám sv. Petr. Vrhá se na kolena
před Kristem Pánem se slovy : »Odejdi ode mne, Pane,
nebo jsem člověk bříšný.« Vyznává veřejně svoje hříchy
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a má se za nehodna, dlítí v blízkosti Spasitelově, Všíchni
apoštolové dávají příklad velkodušností ; neboť opouštějí
všecko a jdou za Ježíšem.

a) O takovou pokoru musíme se častějším rozjímáním
o své slabosti, závislostí a hříšnosti snažiti a za ni musí
me se modlit, Musíme si nejenom samí svoje viny pří
znávatí a upřímně je vyznávati, ale s pokorou příjímatí
i to, když druzí nás na chyby upozorní. Musíme se míti
za nehodny, že smíme býti tak blízko u Ježíše a pro
něho pracovatí,

b) Od kněží neřeholních nežádá Kristus Pán, aby se
skutečně všech věcí pozemských vzdali. Ale mnohého
musí se skutečně vzdáti, všeho musí používatí podle
vůle Boží a býti ochotni, všecky i nejmilejší osoby a věci
opustiti, kdyby to vůle Boží nebo cíl apoštolský žádaly.

XII. Kristus Pán uzdravuje malomocného,

(Mt. 8, 2—4; Mk, 1, 40—45; Lk. 5, 12—16.)

I stalo se, když byl v jednom městě, aj, byl
fam muž plný malomocenství,“) jenž příšel k němu.
A uzřev Ježíše, padl na tvář a klaněje se mu pro
sil ho řka: »Pane, chceš-li, můžeš mě očistití,«

Ježíš pak, slítovav se nad ním, vztáhl ruku
svou a dotknuv se ho řekl: »Chcí, buď čist!«
A když to pověděl, hned malomocenství odešlo
od něho a byl očístěn. A on přikázal mu přísně
a odbyl ho*)hned pravě, aby nikomu nepravil. I dí
mu: »Viz, abys toho nepravil nikomu; ale jdí,
ukaž se knězí“) a obětuj dar za své očístění, jakož
byl přikázal Mojžíš, na svědectví jim.«*)
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On však vyšed počal vypravovatí a rozhlašo
vati věc tu. Pověst pak o něm rozšířovala se vždy
více a mnozí zástupové se scházelí, aby ho slyšeli
a bylí uzdravení od svých nemocí, takže Ježíš
nemohl již zjevně vejíti do města, nýbrž zůstal
venku na místech pustých a modlil se. Ale při
cházelí k němu odevšad.

1) Těžká a nakažlivá nemoc malomocenství byla
pokládána za trest Bohem poslaný a za nevyléčitelnou,
Okamžité její uzdravení bylo tedy jasným svědectvím
božského poslání Kristova, Očištění od malomocenství
je obrazem očištění od hříchu.

2) V latinském a řeckém textu u Marka jeví se
příkaz Kristův ještě přísnějším, »Comminatus est ei«(čuBorunoáusvoS)vejecitilum«(ččéDadev).© Příčinato
hoto přísného zákazu se vykládá různě; nejpřirozenější
výklad je ten, že Kristus Pán nechtěl se davům ještě
zjeviti jako Mesiáš, aby se nebouřili a jeho za světského
krále neprohlašovali,

3) U sv., Marka čteme v latinském textu: »vele
knězi«, ale v řeckém originále a u Matouše a Lukáše
stojí jenom »knězi«, Podle zákona stačilo, aby se vylé
čený ukázal knězi svého bydliště,

4) Teprve smrtí Kristovou přestal vázati zákon Moj
žíšův. Podle 3. knihy Mojžíšovy (14, 2 dd) musel se
uzdravený z malomocenství knězi ukázati a pak v chrá
mě oběť přinésti,

Rozjimání 16.

1. průprava: Vizme v duchu malomocného u nohou
Spasitelových.

2. průprava: Vyprosme si podobnou úctu a důvěru
při modlitbě.
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1. Malomocenství náleží k nejbolestnějším, nejnebez
pečnějším a nejohyzdnějším nemocem, jimiž ubohé lid
stvo bývá navštěvováno, Počíná nepatrnými, na pohled
bezvýznamnými skvrnami, které se však stále více šíří,
kůží a maso hluboko rozežírají, až se konečně celé tělo
stává žívořící zříceninou a jen smrt nanejvýš bolestná
jest vysvobozením, Tvář a celé tělo jsou nemocí tak
zohyžďovány, že pouhý pohled na ubožáka naplňuje
odporem. Choroba je také nakažlivá. Proto bývají malo
mocní oddělování od lidi; zvláště za časů Kristových
byl osud jejich v Palestině nanejvýše smutný ; museli
žíti zcela od světa odloučení v lesních skrýších nebo na
osamělých místech. Ode dávna byla tato nemoc a byl
osud těchto nešťastníků přírovnáván k těžkému hříchu
a jeho následkům. U kněze, žijícího ve světě, jenž si
z těžkých hříchů nic nedělá, mohlo by časem pevné pře
svědčení o zlobě a neštěstí těžkého hříchu býti zatemně
no a odpor proti hříchu oslaben; pak by ovšem také
v svých kázáních a napomínáních nemluvil o hříchu
s patřičnou sílou a rozhodností. Bude proto dobře,
abychom zase jednou na tomto děsíivém obraze hrozné
nemocí o těžkém hříchu a jeho následcích rozjímali,

a) První krok k hříchu bývá často na pohled ne
vínný : neopatrný pohled, nepřemožený odpor proti bližní
mu. Poddáme-li se, vloudí se hřích v srdce, počne se
opakovatí a šíříti, až zaujme všecko naše nitro a vede
k neodvratné záhubě.

b) Mnohem více, než tato děsná nemoc zošklivuje
tělo a ničí všecku jeho krásu, zohyžďuje těžký hřích
duší. Nemáme-li dosti odporu protí hříchu, je to proto,
že nemáme dostí pevné víry v tuto pravdu, jinak by
nás pouhá myšlenka na těžký hřích musela naplniti
hrůzou.
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c) Hřích je nakažlivý, hříšník nespokojí se tím, že
sám milost ztratil, nýbrž připravuje o ní í druhé, To platí
zvláště o kněžském hříchu, I kdyby kněz nesvedl nikoho
přímo slovem a příkladem, už celé ovzduší kněze v hří
chu žijícího je jedovaté, Jaké to neštěstí : ten, který má
duše k Bohu vésti, odvádí je od Boha! Jak se musíme
modliti, aby nás Pán Bůh takového neštěstí chránil.

d) Hříšník zůstává ve společnosti lidí ; ale ve skuteč
nosti se odděluje od obcování spravedlivých ; není jich
hoden, a zemře-li v tom stavu, je od nich i od Boha na
věky odloučen,

2, V dvou věcech je nám malomocný, prosící Krista
Pána o uzdravení a od Mistra uzdravený, krásným pří
kladem : Nejprve svou velikou uctivostí, s kterou Pána
Ježíše za milost uzdravení prosí, »Padl na tvář«, »po
kleknuv« nebo »klaněje se« prosil, jak píší evangelisté.
Potom neobyčejnou důvěrou, spojenou s naprostou ode
vzdaností, jak to vyjadřují prostá, ale krásná slova:
»Chceš-li, můžeš mne uzdraviti.« V jedné věci nejednal
však zcela správně, Přes přísný zákaz Kristův rozhla
šoval všude svoje uzdravení, Učínil tak ovšem z překy
pující radosti a vděčnosti, ale přece přestoupil vůlí Boží.

a) Tu máme zase příležitost, obnoviti po příkladě
tohoto malomocného zevnější uctivost při modlitbách.
Volme si pro modlitbu vždy místo a dobu, kde a kdy
jsme nejméně vytrhování, a projevujme i položením těla
co největší uctivost. Takový příklad působí účinně na
věřící.

b) »Domíine, si vis.« Těmito slovy můžeme i my
nejlépe při modlitbě svojí důvěru a odevzdanost vyjádřit.
»Pane, chceš-li, mužeš mí dáti tuto duší, odníti tuto
bolest, požehnati tomuto podniku, odstraniti tuto ne
snázi.« Tak se chceme často modlívatí.
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c) Nemáme napodobovatí chybu uzdraveného malo
mocného tím, že milostí a vnitřní dary, jichž se nám
dostalo, před druhými rozhlašujeme, Rovněž tím ne, že
v ukvapené horlívosti podnikáme věcí proti vůli anebo
bez úchvaly svých představených.

3, Kristus Pán naznačuje v tomto tajemství dosti
jasně, že jest jeho vůle a přání, aby se všecko dělo
v poslušnosti a závislosti na představených. On, Pán
nebe í země, posílá maloraocného, kterého zázračně svou
všemohoucností uzdravil, ke kněžím. Podobně dává pří
klad pokory a skromnosti tím, že nechce, aby se o jeho
zázracích a dílech mluvilo,

a) Mluviti o své nedostatečnosti a hříšností není
zrovna nesnadné : nejlepším projevem a důkazem po
kory a zároveň nejjistějším znamením pravého ducha
církevního jest dokonalá poslušnost a naprostá oddanost
»kněžím Církve«, naším církevním a duchovním před
staveným,

b) Nedopouštíme se snad mnohdy té chyby, že
o svých pracích a úspěších samí rádi rozmlouváme, nebo
že si přejeme, aby druzí o ních mluvilí ? A přece se tím
olupujeme o část své zásluhy a škodíme i své vážnosti
u těch, již slabost tuto na nás pozorují.

XIII. Kristus Pán uzdravuje ochrnulého.

(Mt. 9, 1—8; Mk. 2, 1—12; Lk, 5, 17—26.)

A po několika dnech vstoupív na lodičku,
přeplavíl se a přišel do Kafarnaum, města svého.“)
I proslechlo se, že jest v domě, a sešlo se mnoho
lidí, takže jich nepojalo aní místo, které bylo
přede dveřmi, A seděl a učil. A seděli fariseové
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a zákoníci, kteří bylí přišli ze všelíké osady gali
lejské i judské a z Jerusaléma. A moc Páně byla
(v něm) k uzdravování)

A hle, přišli k němu muží a neslí ochrnulého
na loži; nesli ho čtyří. A snažili se ho vnéstí do
vnitř a položítí před něho. A nenalezše pro zá
stup, kudy by jej vnesli, a nemohouce ho položiti
před něho, vstoupili na střechu i odkryli ji a
spustili jej s ložem, na němž ochrnulý ležel, skrze
cíhly doprostřed před Ježíše,*) A Ježíš, vida víru
jejích, řekl: »Doulej, synu, odpouštějí se tobě,
člověče, hříchové tvojí!«c*)

A hle, fariseové a někteří ze zákonníků počali
mysliti v svém srdcí a řekli u sebe takto: »Co
tento tak mluví? Kdo jest tento, jenž se rouhá?
Kdož může odpouštětí hříchy leč jediný Bůh?«

Ale Ježíš, seznav ihned duchem svým myšlení
jejích, odpovídaje řekl jim: »Co myslíte tyto věcí
zlé v srdcích svých? Co jest snazší, řící ochrnu
lému: Odpouštějí se hříchové tvoji, anebo říci:
Vstaň, vezmí lože své a chod"“)Abyste však věděli
a viděli, že Syn člověka“) má moc na zemi odpou
štětí hříchy, tedy (dí ochrnulému) tobě pravím:
Vstaň, vezmí lože své a jdi do domu svého.«
A on vstal hned, vzal lože, na kterém byl ležel,
a odešel přede všemí do domu svého velebě
Boha.

Uzřevše pak to zástupové, báli se a velebili
Boha, který dal takovou moc lidem,“) řkouce:
»Vidělí jsme dnes věcí neuvěřitelné, Nikdy jsme
níčeho takového nevíděli.«

1) Kafarnaum se nazývá »městem jeho«, poněvadž
opustiv Nazaret bydlel v tomto městě,
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2) T. j.: V tom se nejvíce jevila moc Boží v něm,
že uzdravoval,

3) Po schodech zvenčí vystoupili na střechu podle
obyčeje palestinského téměř zcela plochou a vylomivše
cihly ve stropě po provazích spustili lože dolů.

4) Víru měl jak nemocný sám, tak i ti, kteří ho
nesli, Ukázali to tim, že takového mimořádného úsilí
užívají, aby ochrnulého ke Kristu Pánu přinesli, Kristus
Pán vida, že nemocný je sklíčen hlavně pro svoje hříchy
a že jich lituje, nejprve ho zbavuje této duševní choroby.

5) Obojí jest znamením moci božské. Zázračným
uzdravením těžké nemoci, kterou lze viděti, dokazuje
Kristus Pán, že má i moc hříchy odpouštětí,

6) »Synem člověka« jmenuje Dan 7, 13, 14 Mesiáše.
Kristus Pán, nazývaje se velmi často tímto jménem (asi
78krát se naskýtá jméno v evangeliích), prohlašuje se
za přislíbeného Mesiáše ; jasně pro ty, kdož znali dobře
proroctví, a ještě zahaleně pro ty, jimž tajemství me
siánského poslání nechtěl ještě vyjevití.

7) Nepoznali ještě božství Kristova, vidouce v něm
pouze proroka zázračnou mocí obdařeného.

Rozjímání 17.

1. průprava: Vizme Spasitele, jak pohlíží okem
plným lásky a soustrasti na ochrnulého, kterého kladou
k jeho nohám.

2. průprava: Vyprosme si velikou lásku a soustrast
s bližními.

1. Zde vidíme zase láskyplné a soustrastné srdce
Pána Ježíše. Jest stále hotov a ochoten pomáhati svou
božskou mocí ubohým lidem, jak to vyjadřuje evangelista
slovy : »virtus Domini erat ad sanandum eos«, Ale větší
soustrast než s tělesně nemocným a pro tělesné bolesti

we
má s hříšníkem pro duševní jeho trýzeň ; proto nejprve
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mu odpouští hříchy. Ukazuje v tomto tajemství zcela
jasně své božství: nejenom velikým zázrakem vlastní
mocí vykonaným, nýbrž 1 poznáváním nejtajnějších
myšlenek, Nemocného uzdravuje okamžitě a dokonale,
takže ihned může vzítí a néstí své lože. Ano, Kristus
Pán mu káže, aby sí je nesl, Nechce, aby cízích služeb
užíval ten, kdo sám si pomocí může.

a) Zde máme obraz soustrastné lásky, kterou má
planoutí srdce každého apoštolského kněze. I o nás má
platiti; virtus Domini erat in eo ad sanandum eos,

b) Na prvním místě má se i naše soustrast odnášetí
k hříšníkům, I když svým chováním napínají naší trpěli
vost, nemáme jich tvrdě a chladně odmítati, nýbrž
s láskou je příjímati a jim pomáhati, A nečekejme, až
samí přijdou, ale vyhledávejme je,

c) Rozjímání tohoto tajemství nás jístě utvrdí zase
ve víře v božství Kristovo, povzbudí naší důvěru v moc
ného a laskavého Pána ; a obnovíme se zase jistě v před
sevzetí, kráčeti vždy s čistým srdcem před Tím, který
zná i naše nejtajnější myšlenky, Napodobujme také po
koru a skromnost božského Místra, jenž o sobě užívá
skromného názvu »syna člověka«, kterým zahaluje nejen
své božství, ale z části i svou mesiánskou hodnost, Jak
směšná je proti tomu honba mnohých kněží po titulech,
jež samy o sobě ničeho neznamenají!

d) Z rozkazu Kristova, uzdravenému daného, aby si
odnesl lože, poznáváme, že je přáním Mistrovým, aby
každý jen potud na druhé spoléhal a jich služeb užíval,
pokud je toho třeba ; jinak má sám pracovatí a si po
máhati.

2, Na mužích, kteří přinesli ochrnulého, podivujeme
se nejprve jistě jejich lásce blíženské, Jest to láska
účinná a rozhodná, která všech vhodných prostředků,
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k cíli vedoucích, používá, byť byly i neobyčejné, ná
padné a mnoho námahy vyžadovaly. Druhá vlastnost,
kterou nám příklad dávají, jest jejich víra a důvěra. Sám
Kristus Pán ji uznává, neboť evangelium praví: »vída
víru jejich«, duševně uzdravil nemocného,

a) K takové účinné a rozhodné lásce máme vycho
vávatí svoje věřící, především ovšem svým příkladem.
Humanitu, charitu, kterou svět hlásá, často jenom slovy,
nebo kterou koná z přirozených pohnutek, máme pěsto
vatí z důvodů nadpřirozených. Ptejme se, zdali se naše
láska k bližnímu nezastavuje a neustává, třeba-lí užíti
nějakého prostředku neobyčejného, nebo vyžaduje-li více
obětí,

b) Tu vidíme, co je podmínkou, aby modlitby naše
byly vyslyšeny a podníky naše měly požehnání, Je to
pevná víra a neoblomná důvěra. Nikdy sí nesmíme
mysliti, že jsme již dosti v těchto ctnostech utvrzení a že
nepotřebujeme v nich pokračovati,

3.,Na farisejích a zákonících pozorujeme jednu dobrou
vlastnost, kterou můžeme a máme napodobovatí, ale
také vídíme chybu, jíž se máme vyvarovati. Ač byli
sami učení a v zákoně Božím obeznalí, přicházejí přece
k Ježišíi, aby se dali od něho poučíti. V tom jsou nám
dobrým příkladem. Ale odpuzuje jejích podezřívavost a
posuzovačnost, Nepůsobí na ně vzácný příklad tak veliké
blíženské lásky; aní velebná moc, s jakou Kristus Pán
hříchy odpouští nepřesvědčuje jich o jeho božství, nýbrž
naopak mu v duchu vytýkají rouhání,

a) Kněz nesmí si nikdy myslet, že se už dosti naučil ;
jeho touhou a snahou musí býti, aby se stále vzdělával,
hlavně ovšem v bohosloví, ale i v jiných vědách, jeho
povolání užitečných,



860Život Krista Pána podlečtyř evangesií.

b) Znamením povahy málo ušlechtilé by bylo, pře
hlížeti u spolubratří a představených všecko dobré, čím
vynikají a co vykonali, a utkvíti na nějakých, snad
zdánlivých, jejich chybách a pro ty je posuzovatí a od
suzovati.

XIV, Povolání sv. Matouše a naučení Krista
Pána při hostině u Matouše.

(Mt. 9, 9—13; Mk, 2, 13—22; Lk. 5, 27—39.)

A potom vyšel Ježíš k moří a veškeren zá
stup přícházel k němu; a učil je. A jda odtud,
spatřil člověka, Leviho, syna A'ieova, jménem
Matouše, celníka, sedícího na celnicí.“) A řekl je
mu: »Pojď za mnou!« A on vstal, opustil všecko
a šel za ním.

I učinil mu Leví hostinu velikou v domě svém.
I stalo se, když byl u stolu v domě jeho, aj, veliký
byl zástup celníků a hříšníků, kteří přišedše, sto
lovalí s Ježíšem a učedníky jeho; neboť mnoho
bylo těch, kteří ho následovali.

Zákoníci a fariseové však vidouce, že jí s cel
níky a hříšníky, reptali řkouce učedníkům jeho:
»Proč s celníky a hříšníky jíte a pijete a Mistr
Vváš?«

A Ježíš uslyšev to odpověděl a řekl jím: »Ne
potřebují zdraví lékaře, nýbrž nemocní. Jděte a
naučte se, co jest to: Milosrdenství chci a ne
obětí.) Nepřišel jsem volat spravedlivých, nýbrž
hříšníky ku pokání,«")

Učednící Janoví pak a fariseů postívalí se.
WE

I přišlí k němu řkouce: »Proč učedníci Janoví
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postí se často a konají modlitby, podobně 1 farí
sejští, tvojí pak se nepostí, ale jedí a pijí.« A Je
žíš řekl jim: »Zdaliž můžete ukládatí svatební
kům, aby se postilí a zdaliž mohou se postiíti,
pokud jest s nímí ženich? Dokavad mají ženicha
u sebe, nemohou se postití. Přijdou však dnové,
kdy bude odňat od ních ženích, a tehdá se budou
postití v těch dnech.«*)

Pravil pak k ním i podobenství: »Níkdo zajisté
nepříšívá záplaty ze sukna nového k rouchu sta
rému; neboť jinak i kus ten í roucho nové roz
trhne, i k starému nebude se hodíti záplata
z roucha nového a kus ten nový odtrhne od sta
rého a povstane díra větší. A nikdo nevlévá vína
mladého do měchů starých; síc mladé víno roz
trhne měchy, rozpukají se, víno se vyleje a měchy
se kazí. Ale víno mladé má se vlévatí do měchů
nových, a obé se zachová. A nikdo, jenž pil staré
víno, nechce hned mladého; neboť praví: »Staré
jest lepší.«*)

1) Levi jest jméno sv. Matouše před jeho povoláním
od Ježíše; Matoušem (t, j. dar Boha) nazval ho Kristus
Pán. Byl celníkem nebo výběrčím daně a měl celnici
u jezera genesaretského, kudy se převáželo zboží, Ce!
níci, vymáhající mnohdy tvrdě poplatky a často i ne
spravedlivě lid utískující, byli nenávidění a pokládání
za hříšníky,

2) Kristus Pán cituje Oseáše 6, 6 a chce říci; hlavní
věcí jest vnitřní smýšlení a především láska a soustrast
s hříšníky, a ne zachovávání zevnějších obřadů, na něž
důraz kladli fariseové, »Jděte a naučte se« jest úsloví,
jímž rabínové počínali svoje poučování.
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3) T. j. přišel jsem především pro hříšníky, anebo:
přišel jsem toliko pro hříšníky, poněvadž nikdo není
úplně spravedlivý.

4) Kristus Pán jmenuje se ženichem (duší, Církve sv.),
jak ho zove Písmo sv, Starého zákona a sv. Jan Křtitel.
Svatebníci (filii, amici sponsi) jsou ti, kteří přivádějí ne
věstu z domu rodičů k ženichovi, Spasitel tu učí, že
posty a zevnější pokání jsou pouze prostředky, jichž
třeba užívati, pokud k cíli vedou.

5) Těmito podobenstvími chce Kristus Pán jednak
židy poučiti, že nastává nový řád a zákon, v kterém již
nebudou platiti staré předpisy, jednak je pokárati, že
příliš na starém řádu a starých zvycích lpějí,

Rozjímání 18.

1. průprava: Viz sv. Matouše, jak ochotně Krista
Pána následuje a pak vděčnost svou ukazuje.

2. průprava: Pros za milost, abys naučení Krista
Pána dobře chápal a ochotu sv. apoštola napodobovdl.

1. Povolání sv. Matouše se shoduje s povoláním
prvních apoštolů v tom, že také jej volá hlas Krista Pána
zprostřed jeho denního zaměstnání, Ale jsou tu též roz
díly : tam volá Spasitel chudičké rybáře, zde zámožného
a dobře postaveného úředníka, tam muže zbožné a
spravedlivé, zde toho, který byl aspoň před veřejností
prohlášen za hříšníka. U všech apoštolů jest stejná
ochota a poslušnost k hlasu Božímu, u všech též stejná
vděčnost za přijatá dobrodiní; bohatý Leví ji ukazuje
také na venek štědrým a velkodušným způsobem : velí
kou hostinou, k níž zve všecky přátele,

a) Většina z nás sí snad musí řící, že naše povolání
ke kněžství nebo k životu dokonalému bylo podobnější
povolání Matoušovu než povolání jiných apoštolů v tom,
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že Bůh povolal k své službě hříšníka, Tím větší ovšem
musí býti naše vděčnost, a tím větší horlivostí musíme
nyní přestupky mládí nahrazovati.

b) Sv. Matouš opustil skutečně mnoho. Vzdal se
ihned velmi výnosného a vlivného úřadu a opustil nemalé
jmění. Od té doby až na naše dny tisíce a tisíce velko
myslných duší opouštělo statky a pocty pozemské, aby
se věnovaly nezištnému apoštolátu, ano i v úplné chu
době se zasvětily Kristu. Na tyto šlechetné duše máme
myslíti, když se nám snad někdy zdává, že jsme mnoho
pro Krista Pána obětovali.

c) Sv. Matouš nám dává krásný příklad, jak máme
i skutky vděčnost svoji najevo dávati, Upřímná a srdečná
pohostinnost, postavení a poměrům přiměřená, byla vždy
znakem hodných kněží.

2. Jaký milý a přitažlivý zjev, jaké veliké a šlechetné
srdce našeho božského Mistra ! Jeho lidská přirozenost
jest hypostasně s božstvím spojena, jeho duše měla stále
blažené nazírání ; a přece v celém svém jednání a obco
vání zcela se přizpůsobuje obyčejnému lidskému životu.
Přijímá pozvání na hostinu a laskavě rozmlouvá se spolu
stolujícími, Zvláště se však jeví jeho neobsáhlá láska
a velkodušnost tím, že se k hříšníkům snižuje a s ními
přátelsky obcuje, Vpravdě, nemohl se krásnějším a pří
lehavějším jménem nazvati, než jménem »ženícha«, To
nejlépe vyjadřuje jeho něžnou a přece pevnou lásku
k Církvi a k duším.

a) Taková je duše vpravdě apoštolská: stále jest
s Bohem spojena, ale při tom se dovede přízpůsobití
všem poměrům, má účast v radostech i bolestech svěře
ných duší, každé příležitosti používá, aby duše přivedla
blíže k Bohu.
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b) Je přirozené, že milujeme více ty, kteří svým
krásným životem, čistotou svých mravů jsou Bohu bližší,
A přece, chceme-li býti pravými apoštoly a napodobo
vateli Mistra, musíme často právě chybujícím a hříšní

kům větší pozornost a lásku- ykazovatí a právě je vy-.
hledávatí. :

c) Můžeme jistě Krista Pána zvláštním způšobem
nazývati ženichem své duše, neboť jsme se zvláštním
způsobem jeho službě zasvětili a on nám udělil a udě
luje zcela zvláštní milosti, Je „topro nás veliká útěcha;
ale máme také přísnou povýáťfost,zachovávati duši svojí
“istou, jak se sluší na nevěstu Kristovu.

3., Naučení a pokárání, dané Kristem Pánem židům,
platí též pro nás. Posty a zevnější pokání jsou:potřebny,
ale jsou pouze prostředkem k cíli, ne cílem. Jest pochy
beno, chtíti hned starý a nedokonalý řád najednou učí
nítí novým a dokonalým : všecko se musí ponenáhlu
vyvinovati. Ale chybou je též, Ipětí na starých řádech
a zvycích, kde třeba cest a prostředků nových,

a) Jakoby bylo velikou chybou, kdyby kněz zevněj
šími kajícnostmí pohrdal, tak by bylo též nesprávno,
kdyby v ních víděl podstatu náboženství a pokroku.
Jsou to prostředky, jichž máme užívati v té míře, v jaké
k cílí vedou.

b) Chybou mladších kněží bývá, že chtívají najednou
všechno nebo příliš mnoho dosáhnoutí a příliš mnoho od
duší žádají. [ nadpřirozený život a dokonalost mají zá
kony vývoje, Čeho bývá dosaženo jakýmsi násilím, to
nemá trvání,

c) Starší kněží zase naopak často příliš lpívají na
dosavadních zvycích, neznají než vyšlapané cesty a ne
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mají smyslu pro Me potřeby a nové prostředky. Zkou
mejme se, nemáme-li některou z těchto chyb, a řiďme
se napomenutím božskéhoMistra !

XV, Kristus Pán uzdravuje muže 38 let
nemocného,

(Jan 5, 1—18.)

Potom byla slaváošť“<židovská“) a Ježíš vešel
do Jerusaléma. Jest pak v Jerusalémě při hlavní
bráně rybník,') jenž hebrejsky sluje Bethesda“)
a má pět podloubí. V těch leželo veliké množství
chorých: slepých, kulhavých, ochrnulých, kteří
čekali na pohnutí vody. Anděl Páně totíž sestu
poval časem do rybníka a hýbal vodou. A kdo po
hnutí vody první vstoupil do rybníka, býval
uzdraven, ať byl stižen jakýmkoli neduhem.*)

I byl tam jeden člověk, který byl nemocen již
třícet osm roků. Toho Ježíš uzřev ležeti a seznav,
že to s ním trvá už dlouhý čas, řekl jemu:
»Chceš-lí býti zdráv?« Nemocný odpověděl mu:
»Pane, nemám člověka, aby, když se voda pohne,
spustil mne do rybníka; když pak já jdu, už jiný
sestoupí přede mnou.« Dí mu Ježíš: »Vstaň, vezmí
lože své a choď!« A ihned uzdravil se člověk ten;
i vzal své lože a chodil. Byla však toho dne so
bota. A proto židé řekli tomu, jenž se uzdravil:
»Jest sobota; nesluší se tobě nosit lože své.«*)
Odpověděl jim: »Ten, jenž mne uzdravil, řekl mi:
Vezmí lože své a choď!« Tedy otázali se ho:
»Kdo jest ten člověk, který tí řekl: Vezmi lože
své a choď?« Ten však, jenž byl uzdraven, ne



02 Život Krista Pána podle čtyř evangelií.

věděl, kdo jest, neboť Ježíš uchýlil se od zástupu
na tom místě.“) Později Ježíš nalezl ho v chrámě
a řekl jemu: »Hle, jsí uzdraven, nehřeš už, aby se
ti nepřihodilo něco horšího,«

Člověk ten odešel a oznámil žídům, že to jest
Ježíš, který ho uzdravíl, Proto židé pronásledo
vali Ježíše, že to učinil v sobotu. Ježíš pak odpo
věděl jim: »Otec můj dosavad působí i já půso
bím.« Tedy židé tím více hledali usmrtit ho, ježto
nejen rušil sobotu, nýbrž i Boha nazýval Otcem
svým, číně se rovným Bohu.)

1) Který ze židovských svátků to byl, bylo a jest
různě vykládáno. Málo pravděpodobno jest, že by to
byla slavnost Stánků, nebo svátek Osvobození (Purím),
nebo památka posvěcení chrámu (Channuka), Spíše by
se dalo mysleti na Letnice; nejpravděpodobnější však
jest, že to byly velikonoce, druhé ve veřejném působení
Krista Pána,

2) Probatica piscina — bravní rybník (v řeckém
ěni tř neoPatixň — rybník u bravní brány, která slula
bravní).

3) Z různých čtení tohoto jména v různých rukopi
sech jest toto nejpravděpodobnější a znamená »dům
milosrdenství«,

4) Ze všeho, co evangelista vypráví (všeliký neduh
byl léčen, hýbání vody se připisuje andělu), vysvítá, že
se tu jedná o zázračnou moc vody; ne o přirozenou lé
čivou sílu, kterou by pouze lid připisoval andělu,

5) Uzdravení a nesení lože, jímž měla býti velikost
zázraku ukázána, byla díla ke cii a chvále Boží, tedy
nebyla zakázána v den sobotní,

6) Kristus Pán se uchýlil od zástupu, aby předešel
shluku lidu, a poněvadž chtěl, aby uzdravený nejprve
sám zázrak židům oznámil a tak Kristu Pánu dána byla
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příležitost dosvědčiti slavnostně svoje mesiášství a
božství,

7) Kristus Pán tu vyvrací nesprávný důvod, jímž
židé odůvodňovali nutnost sobotního klidu: poněvadž
prý Bůh, stvořiv v šesti dnech svět, nyní také odpočívá.
Bůh jest ustavičně činný, zachovávaje a řídě svět. Spa
sitel si tu přikládá důstojnost a autoritu Boží; a tak
tomu zcela správně rozuměli i židé,

Rozjimání 19.
1. průprava: Slyšme Krista Pána, jak se s velikou

láskou a milosrdenstvím táže: »Chceš-li býti zdráv?«
2. průprava: Prosme za rozmnožení důvěry R nebes

kému lékaři Kristu Ježíši.

1. Jaký smutný a bolestný pohled na tyto ubožáky,
čekající s toužebností u rybníka na hnutí vody! Tolik
nemocí a běd na jednom malém místě této země! To
je malý obraz bídy, která tísní celé pokolení lidské od
okamžiku, kdy prarodiče byli vypuzení z ráje. Jaká
musí býti zloba hříchu, když pro jedinou prvopočáteční
vinu stihl lidstvo takový osud! Dobrotou Boží mohl býti
v Bethesdě uzdraven jakýkoli neduh; ale bylo třeba,
aby nemocný vstoupil do vody první před druhými: na
jednom okamžiku závisel jeho osud, Jako v jiných vě
cech, používá i zde Bůh anděla za svůj nástroj.

a) Uveďme si na mys! všecka lidská neštěstí, ne
moci, bědy, které jsme sami viděli, připomeňme si
všecka neštěstí, války, nemocí, strasti, které za tolik
tisíc let, co trvá pokolení lidské, na uboké lidstvo do
lehly, a uvědoměme si, že všecko to je následek prv
ního hříchu, Jaká musí býti naše bázeň před hříchem,
jaký náš odpor proti němu, s jakou horlivostí musíme
se snažili lidstvo ze hříchu vysvobozovatí a od něho
odvracetí!
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b) Na jednom okamžiku závisí často osud celého
života, Vždycky záleží mnoho na tom, zdali nabízené
nám milostí hned a ochotně použijeme, Kde bych mohl
nyní býti, kdybych se tím býval vždycky řídil !

c) Vzpomeňme sí pří rozjímání na anděla, kterého
Pán Bůh pro každého z nás zvláště ustanovil nástrojem
svých milostí a dobrodiní, na anděla strážného. Obnov
me se v úctě a pobožnosti k němu.

2. Kdo z nás by neměl upřímnou soustrast s tímto
ubožákem u rybníka ležícím. Třícetosm let, tedy skoro
celý věk lidský je stižen těžkou nemocí. A co je nej
bolestnější: nemá nikoho na celém světě, kdo by se
o něho staral a pomohl mu, »Pane, nemám člověka !«
Ale právě u toho, jemuž si tak tklivě stěžuje, nalézá
pomoc a zázračné uzdravení. Jak se tu ukazuje zase
milosrdná láska a velebná moc Spasitelova ! Jak jemně
nemocného vybízí, aby o uzdravení žádal, »Chceš-li býti
zdráv?« S jakou mocí a jak dokonale uzdravuje : v oka
mžiku a tak, že chorý může ihned vzítí a nésti 'svoje
lože. Pckorně a skromně pak se uchyluje od zástupu.
Ale neopomíjí uzdraveného také vážně napomenouti:
nemoc byla trestem za hříchy a těch se musí nyní
varovati,

a) Na tohoto člověka třícet osm let nemocného a
na mnohé podobné ubožáky celý život trpící sí vzpo
meňme, když se nám někdy zdá, že musíme příliš
mnoho trpětí, a jistě pak svůj kříž snáze poneseme,

b) »Pane, nemám člověka«, tak snad voláme někdy
i my v těžké tísni a bolestí, vidouce, že níkdo se o nás
nestará a nám nepomáhá, Ale buďme přesvědčení, že
jest jedno Srdce, které stále pro nás bíje a nás nikdy
nezapomene, Srdce Krista Pána, a k tomu se s důvěrou
utíkejme. Napodobujme ho v tom, že se ujmeme vždycky
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zvláště těch, na které nikdo nemyslí a jimž nikdo ne
pomáhá.

c) Zastavme se v svém rozjímání poněkud u Krista
Pána, uvažujme o jeho dobrotě, o jeho milosrdné, ale
též apoštolsky rozhodné lásce, o božské jeho moci a
obnovme se ve víře, úctě, důvěře a lásce k němu.

d) Myšlenka, že jsme sí mnohé neštěstí, nemoc, ne
úspěch sami zavinili, nebo že jsou to tresty za hříchy
předešlého našeho života, nám jístě bude pohnutkou,
abychom všecko trpělivě snášeli.

3, Vděčnost a prostota člověka od Krista Pána
uzdraveného, podezřívavost a zatvrzelost židů, velebná
a vážná odpověď, kterou jim Spasitel dává ; všecko to
by nám mohlo poskytnouti látku k úvahám. Rozjímejme
aspoň ještě o slovech Páně : »Otec můj dosavad pů
sobí, i já působím.« Kristus Pán těmí slovy učí, jak Pán
Bůh ustavičně v tvorstvu působí, udává důvod, proč on
a každý apoštolský pracovník musí býti ustavičně čín
ným, a slavnostně vyznává svoje božství,

a) Vzbuďme víru v prozřetelnost Boží a obnovme se
v pevné důvěře v Toho, který všecko svou mocnou
rukou zachovává a řídí,

b) Jako nástroje a sluhové Boží máme působití pří
velkém díle, které Bůh sám koná, Je to jistě mocný
důvod, abychom po příkladu Krista Pána stále byl
činní, stále na čest Boží a spásu duší mysleli.

c) Ukončeme rozjímání pevným skutkem víry v bož
ství Kristovo, které Spasitel tak slavnostně vyznává,
a v hluboké pokoře se mu klanějme.
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XVL Kristus Pán svědčí, že jest Synem Božím
a že pravdu hlásá,

(Jan 5, 19—47,)

Ježíš tedy odpověděl a řekl jim: »Amen,
amen, pravím vám: Nemůže Syn sám od sebe
činiti ničeho, leč co vidí, že číní Otec. Vždyť co
koli činí On, to činí podobně i Syn; neboť Otec
miluje Syna a ukazuje mu všecko, co sám činí;
a větší ještě skutky nad to ukáže mu, abyste se
divili“) Jako totiž Otec mrtvé křísí a oživuje, tak
i Syn, koho chce, oživuje.) Vždyť Otec nesoudí
nikoho, ale veškeren soud dal Synu, aby všickní
ctílí Syna, jako ctí Otce,“) Kdo nectí Syna, nectí
Otce, který ho poslal., Amen, amen, pravím vám:
Kdo slyší slovo mé a věří tomu, jenž mě poslal,
má živoí věčný a soudu nepropadá, nýbrž příšel
ze smrti do života.') Amen, amen, pravím vám:
Přichází hodina a nyní jest, kdy mrtví uslyší hlas
Syna Božího a tí, kteří uslyší, živí budou; neboť
jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synu,
aby měl žívot sám v sobě, a dal mu moc konati
soud, poněvadž jest Syn člověka. Nedivte se to
mu, neboť příchází hodina, v které všíckni, kteří
v hrobech jsou, uslyší hlas jeho, a půjdou ti, kteří
dobře čínilí, na vzkříšení žívota, tí však, kteří zlé
páchali, na vzkříšení soudu. Nemohu já sám od
sebe činiti níčeho. Jak slyším, soudím“)a soud můj
je spravedlivý, neboť nehledám vůle své, nýbrž
vůli toho, jenž mne poslal.

Vydávám-li já svědectví sám o sobě, svědectví
mé není pravé.“) Jiný jest, jenž svědčí o mně, a já
vím, že pravé jest svědectví, které o mně vy
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dává. Vy jste poslali k Janoví a on vydal svě
dectví pravdě, Já však neberu svědectví od člo
věka,“) ale toto pravím, abyste vy bylí spasení. On
byl svící hořící a svítící, ale vám se zachtělo na
chvíli se veseliti v světle jeho. Já však mám
svědectví větší nežli Janovo; ty skutky totiž,
které mi dal Otec, abych je vykonal, ty skutky,
které číním, vydávají o mně svědectví, že Otec
mne poslal, I sám Otec, který mne poslal, vydal
svědectví o mně“) a nikdy jste aní hlasu jeho ne
slyšeli aní tváře jeho neviděli, a slova jeho ne
máte v sobě zůstávajícího, neboť vy nevěříte to
mu, kteréhož On poslal. Zpytujte Písma, poně
vadž se domníváte, že máte v ních život věčný.
Ona jsou to, která vydávají svědectví o mně.
A vy nechcete příjíti ke mně, abyste měli žívot.
Oslavy od lídí nepříjímám, ale poznal jsem vás,
že lásky k Bohu nemáte v sobě. Já jsem přišel
ve jménu Otce svého, a nepříjímáte mě; jiný-lí
příjde ve jménu mém, toho přijmete.) Kterak mů
žete uvěřiti vy, kteří přijímáte čest jední od dru
hých, a té cti, která jest od jediného Boha, ne
hledáte? Nedomnívejte se, že já budu žalovatií
na Vás u Otce;“) jestiť, kdo na vás žaluje, totiž
Mojžíš, v nějž vy doutáte. Neboť kdybyste věřili
Mojžíšovi, věřili byste í mně; vždyť o mně psal
on; paklí však nevěříte jeho písmu, kterak uvěříte
mým slovům?

1) Ježíš Kristus v této velkolepé řečí zjevuje svůj
věčný vztah jako Syn Boží k Bohu Otci a dokazuje
božskou pravdu svého učení, Jako u lidí syn má svou
existenci od pozemského otce a od něho se všemu učí,
tak věčný Syn vychází z Otce, má tutéž podstatu a
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tatáž dila božská, Aby ukázal Kristus, jaká dokonalá
jednota jest mezi Otcem a Synem, poukazuje na jejich
vzájemnou lásku ; ne že by láska byla důvodem vychá
zení Syna od Otce, ale je pro nás znakem, poznati nej
užší spojení božských osob mezi sebou.

2) Spasitel tu mluví nejprve o vzkříšení a oživování
mrtvých v duchovním smyslu (nevěřících a hříšníků),
později přechází na vzkříšení těl,

3) Vykonavatelem soudu bude Bohočlověk, vtělený
Syn Boží,

4) I zde ještě je řeč o vzkříšení v duchovním smyslu.
5) Vědění, podle něhož Syn Boží soudí, je vědění

božské, vycházením od Otce přijaté,
6) T. j. není pravé podle našeho názoru, poněvadž

prý nikdo sám sobě nemůže býti svědkem,
7) T, j. nemám ho potřebí,

8) Z různých výkladů tohoto místa zdá se nejpravdě
podobnější ten, že se Kristus Pán dovolává svědectví,
daného Bohem Otcem v Písmě,

9) Naráží na lžimesiáše,
10) Není třeba, abych na vás žaloval; Písmo sv, samo

vás odsuzuje.

Rozjímání 20.

1. průprava : Slyšme velebná slova Spasitelova : »Co
koli činí Otec, to činí podobně i Syn. Jako Otec mrtvé
křísí a oživuje, tak i Syn, koho chce, oživuje.

2, průprava: Prosme o rozmnožení živé víry a na
prosté oddanosti k Synu Božímu.

1. Kristus Pán odhaluje zde poněkud závoj, příro
zenému rozumu naprosto neproniknutelný, jímž zahalena
jsou tajemství Boží, a zjevuje tajemství svého věčného
původu a nejsvětější Trojice. Opakujme si pozorně jeho
slova a hleďme s milostí Boží poněkud vníknouti do
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tohoto nejvznešenějšího a nejnepochopitelnějšího tajem
ství. Uvažujme zvláště velikost, velebnost a moc Syna
Božího, který od věků od Otce plozením vycházeje,
má tutéž nekonečnou podstatu a koná tatáž božská díla,
Zastavme se zvláště déle u dvou vět; »Jako Otec
mrtvé křísí a oživuje, tak i Syn, koho chce, oživuje.« —
»Otec veškeren soud dal Synu, aby všíckní ctilí Syna,
jako ctí Otce,«

a) Vzbuďme nejprve pevnou a hlubokou víru v nej
větší toto tajemství naší sv, víry a obnovme se v ra
dostné nadějí na nekonečnou radost, která nás v nebi
čeká, Jak nevýslovná to bude radost, patřití po celou
věčnost na trojjediného Boha tváří v tvář, když už
jenom nepatrný paprsek tohoto světla, který nám dává
zjevení, nás takovou útěchou naplňuje! Učíňme předse
vzetí, že chceme vždycky s velikou zbožností a úctou
recitovatí »Gloria Patri« v církevních modlitbách toli
kráte se opakující.

b) Bylí jsme i my kdysi mrtví, a jen milostí Syna
Božího máme děkovatí, že jsme vzkříšení a oživení.
Nezapomínejme nikdy na to, že Syn »koho chce, ožíi
vuje«, a že je to tedy v poslední řadě všemohoucí vůle
Boží, na níž účinnost milostí a naše spása i dokonalost
závisí.

c) Vzpomeňme si, že uplyne krátká doba, a Syn,
jemuž »Otec veškeren soud dal«, bude í před námi státi
jako vševědoucí a nejvýš spravedlivý Soudce. Čím více
ho nyní budeme ctítí, čím důvěrněji s ním obcovatí, tím
mírnější bude jeho soud.

2. Prvním a hlavním úkolem Syna Božího není sou
dití, nýbrž dáti nám pravý, nadpřírozený život. Již život
přirozený jest podivuhodný, vznešený a krásný! A je
přece jenom stínem života mnohem podívuhodnějšího a
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krásnějšího, který působí milost v duších lidských. Již
počátek tohoto žívota: ospravedlnění hříšníka jest něco
ku podívu krásného, A každým dobrým skutkem, kaž
dým přijetím svátosti, každou novou milostí život tento
plnějí se rozvíjí, až v nebí v blaženém nazírání dosáhne
vrcholu, a i těla naše, oslavená a nesmrteiná, budou
v něm míti účast, Podmínkou, obdržeti tento všecky
naše pojmy a všecku naši touhu přesahující život, jest
s naší strany vlastně jenom »slyšeti slovo Kristovo a
uvěřiti mu«, Neboť »kdo slyší slovo mé a věří tomu,
jenž mne poslal, má život věčný«, Tedy příjmoutí a udr
žeti si víru, tolika svědectvími stvrzenou, Dvě z ních
Kristus Pán zvláště uvádí : Písmo sv. a zázračná svoje
díla,

a) Hleďme poněkud proniknoutí tajemství nadpříro
zeného života, uvažujme, co to znamená žítí nadpřiro
zený, zvláště dokonalý život, a pak jistě nejenom samí
budeme o zdokonalení duchovního života všemi silami
pracovati, nýbrž všech prostředků užívati, aby žívot na
šeho lídu skrz naskrz byl nadpřírozeným duchem pro
niknut.

b) Prvním základem a nejdůležitější složkou tohoto
života jest sv. víra, Pracujeme ze všech sil, abychom
tuto víru lidu udrželi? Plane srdce naše spravedlivým
hněvem proti těm, kdož věřící lid, zvláště děti, o tuto
víru olupují? Přinášíme oběti pro katolický tisk a kato
lické školy?

c) Nevíděli jsme zázraků Krista Pána; ale máme
Písmo Starého i Nového zákona, máme tolik zázraků
od doby založení Církve učiněných, máme Církev samu,
jež svým trváním, působením a rozšířením jest skuteč
ným mravním zázrakem,
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3, Kristus Pán udává dva důvody, proč žídé a proč
mnozí jiní nemají nadpřirozeného života anebo v něm
nepokračují : nemají dosti lásky a hledají své cti a
chvály.

a) Bylo by smutné, kdyby kněz, který má lásku
hlásat, si musil přiznatí, že v jeho vlastním srdci je té
lásky málo,

b) Kněz, který hledá sám sebe, svojí vlastní čest
a chválu, nesmí se díviti, že sám tak málo v duchovním
životě pokračuje a že nedovede v svém okolí šířítí
světlo a teplo nadpřirozeného života,

XVII. Pán Ježíš zastává se učedníků trhajících
klasy v sobotu.

(Mt. 12, 1—38; Mk, 2, 23—28; Lk. 6, 1—5.)

I stalo se opět v sobotu druhoprvní,) když
šel Pán Ježíš obilím, že učedníci jeho, jsouce
kladní, počali trhati klasy a vymínajíce je rukama,
jedli. Ale někteří z fariseů uzřevše to, řekli jemu:
»Hle, učedníci tvoji číní, co není dovoleno činiti
v sobotu. Proč děláte, co není dovoleno?«')

Ježíš pak odpověděv řekl jím: »Nikdy jste
nečtli, co David učinil, když měl nouzi a zlačněl
on i tí, kteří bylí s ním? Kterak za velekněze
Abiathara vešel do domu Božího a obdržev jedl
chleby předkladné a dal i těm, kteří bylí s ním,
jež nebylo dovoleno jístí aní jemu aní těm, kteří
bylí s ním, leč jedině kněžím? Anebo nečtlí jste
v Zákoně, že o sobotách kněží v chrámě znesvě
cují sobotu a jsou bez viny?*) Pravím však vám,
že tento větší jest než chrám.«“) I pravil jím;
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»Sobota jest učíněna pro člověka a nikolí člověk
pro sobotu.) Kdybyste věděli, co to jest: Milo
srdenství chci a ne oběti,') nebylí byste odsoudili
nevinných. Pánem zajisté jest Syn člověka 1 so
boty.«

1) Slova »druhoprvní« chybějí v mnohých rukopi
sech ; jejich smysl není jasný ; snad je to druhá ze sedmi
sobot počítaných od 16. Nisanu (druhého dne přesných
chlebů),

2) V sobotu bylo zakázáno žíti, mlátiti a pod.; ru
kama vymínati zrna na utišení hladu zákon Mojžíšův
nezakazoval.

3) Událost ta vypravuje se v 1, knize Králov, 21, 1 dd,
O těch, kteří doprovázeli Davida, se tam nemluví, ale
též se nepopírá, že by jiní nebyli s ním. Místo tam jme
novaného velekněze Achimelecha jmenuje evangelium
syna jeho Abiathara, poněvadž i synové velekněží se
tak nazývali a poněvadž Abiathar zastupoval otce a
později po něm úřad nastoupil. Chleby předkladné —
dvanáct přesných chlebů na zlatém stole před svato
stánkem v oběť kladených, »Domem Božím« se rozumí
svatostánek.

4) Kněží, připravujíce nutné věci k oběti (oheň atd.),
na oko sobotu znesvěcují. Kristus Pán tyto příklady
uvádí, aby židům ukázal, že nutnost nebo láska omlouvá
od zákona obřadného.

5) Spasitel mluví sám o sobě, a dosvědčuje svými
slovy, jakož i tvrzením, že jest Pánem soboty, od Hos
podina samého ustanovené, svoje božství.

6) Zákon klidu sobotního jest pouze prostředkem a
přestává, kde by to bylo na škodu člověka.

7) Cituje Oseáše 6, 6. Kde milosrdenství třeba, tam
neváže zákon obřadný,
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Rozjímání 21.

1. průprava: Představme si učedníky Kristovy, jak
vyminají z hladu zrna obilní, a slyšme Krista Pána, jak
napominá fariseje k shovívavosti a lásce.

2. průprava: Vyprosme si milosf, abychom chudobu
a shovivavou lásku Spasitelovu napodobovati mohli.

1. Zde vídíme, jak velkomyslně a nezištně se učed
nící oddalí službě Kristově, Nejenom nehledali a nena
lezlí u něho cti a bohatství, ale neměli někdy, čím by
hlad svůj utišili. Dávají vzácný příklad apoštolské chu
doby, která v jisté míře musí býti údělem a pravidlem
každého, kdo po příkladě Kristově a s Kristem o spáse
duší chce pracovati. Kristus Pán tu dává nejenom pří
klad chudoby, nýbrž i veliké umrtvenosti Ačkoli sám
lačný, nepožívá níčeho, nesytí se zrny klasů ; jinak by
byli židé učinili výtku í jemu.

a) Tak čístý úmysl, jako mělí apoštolové pří svém
rozhodnutí následovat Krista, měl by mítí každý, kdo
vstupuje do svatyně kněžství; nehledati ctí, pohodlí,
pozemských statků, nýbrž jedině čest Boží a spásu duše.
Nebyl snad můj úmysl aspoň poněkud zakalen pozem
skými ohledy a nadějemi? Chceme aspoň nyní býti spo
kojení, když se nám nedostává za naše námahy aní ctí
ani časné odplaty a snažiti se aspoň nyní, abychom
Kristu sloužili s čístým úmyslem,

b) K tomu je ovšem potřeba, abychom měli ducha
apoštolské chudoby. Nejprve v smýšlení: abychom ne
pohlíželí po způsobu lidí pozemsky a hmotařsky smýšle
jících na bohatství a pozemské statky jako na nějaké
veliké dobro a štěstí, nýbrž cenilí výše chudobu pro

Krista, Potom i prakticky spokojeností, 1 když nám
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mnohé chybí, apoštolskou prostotou v stravě a obydlí,
používáním příjmů k účelům Církve a pro chudé,

c) Vídouce Krista Pána, jak si odpírá i potřebného
občerstvení, můžeme mysletií na podobná sebezapírání
a umrtvování, které nám někdy naše práce a povinnosti
ukládají, a obnovítií se v radostné ochotě, takové oběti
pro Mistra a pro duše přínášetí,

2. Kristus Pán nám v tomto tajemství dává důkladné
a názorné naučení, v čem záleží podstata zevnějších
zákonů a obřadných předpisů a v jakém duchu je třeba
zachovávatí, S jedné strany je třeba svědomitosti, ale
s druhé strany sluší se uvarovatí úzkostlivostí a pře
pjatostí. Cílem naším je láska Boží, zevní obřady, zá
kony a předpisy jsou prostředkem, Hlavní věc je vnitřní
duch lásky ; tam, kde by zevnější prostředky nevedly
k tomuto cílí, ano mu škodily, nezavazují. To platí ne
jenom o zevnějších předpisech, nýbrž i o všech více
zevnějších výrazech a cvičbách pokory, umrtvování, po
slušnosti a jiných ctností. Hlavní věc jest i tu vnitřní
duch, zevnější projevy jsou jen pomůcky a bez vnitř
ního ducha nejsou vůbec ctností, Toho nedbali fari
seové, a proto posuzují učedníky Kristovy křivě,

a) Zkoumejme se, zdali sami nemáme aspoň z částí
nesprávný názor na zákony, obřady, duchovní život;
zdali nejsme příliš úzkostlivi, abychom písmeno zákona
bedlivě plnili, ale nehledíme na vnitřního ducha.

b) Anebo — a to by byla ještě vážnější chyba —
zdalí sí snad zevnější přesnost v zachovávání zákona
a obřadu snadno odpustíme, ale u jiných hned přestupek
pozorujeme ; dokonce snad po takových přestupcích u
druhých slídíme, a pak podle pouhého zevnějšku přísně
posuzujeme, nehledíce na úmysl a okolnosti omluvné?
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c) Zkoumejme své ctnosti, zvláště pokoru, mrtvení,
poslušnost ; zdali jsou solidní a vnitřní, Nespokojujeme
se snad pouze tím, že zdánlivě o sobě pohrdavě mlu
víme, ale bez opravdového vnitřního přesvědčení o
vlastní nicotě? že konáme zevnější skutky kajícné, ale
nemáme síly, přinésti svoje náklonnosti v oběť? že ko
náme síce na venek přesně, co poslušnost žádá, ale bez
dokonalého podrobení vůle a úsudku?

3, V třetí části můžeme uvažovatí o slovech proroka,
která uvádí Kristus Pán: »Milosrdenství chcí a ne
oběti«, a rozjímati o svědectví, jež Spasitel dává slav
nostně o svém mesiášství a božství, nazývaje se větším
než chrám a prohlašuje se za Pána i soboty.

a) Co by nám pomohlo, kdybychom byli zbožní a ve
všech předpisech přesní, ale neměli milosrdné lásky
k duším? To jest to, co od nás »Pastýř naších duší« žádá.

b) Uvažujme, jaká je velebnost a moc našeho Spa
sitele, Je daleko velebnější a světější chrámu a svato
stánku, jemuž jen velekněz v nejhlubší úctě blížiti se
směl a náleží mu nekonečně větší úcta. Je absolutní
Pán i těch zákonů, které jenom Bůh dáti a rušiti může,
Obnovme se ve víře a úctě k Němu a klanějme se mu.

XVIII. Ježíš uzdravuje člověka s uschlou rukou
a odchází pak, provázen velikým zástupem,

k jezeru genesaretskému.

(Mt. 12, 9—21; Nik, 3, 1—12; Lk, 6, 6—11.)

Stalo se pak, že odešed odtud, jinou sobotu
vešel do jejich synagogy a učil,

A hle, byl tu člověk, jehož pravá ruka byla
uschlá, I pozorovali ho zákoníci a fariseové, zdali
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bude v sobotu uzdravovatí, aby nalezli, z čeho by
jej obžalovali. I otázalí se ho řkouce: »Dovole
no-li v sobotu uzdravovati?« aby jej obžalovalí.
On však znal myšlení jejich;“) i řekl člověku, jenž
měl uschlou ruku: »Vstaň a postav se dopro
střed!« I vstal a postavil se,

Ježíš pak řekl k ním: »Ptám se vás, sluší-li
v sobotu dobře činiti čilí zle? Život zachovávatí
číli zahubiti?«*) Oni však mlčeli. On pak řekl jim:
»Který z vás je člověk, jenž bude míti ovci jednu
a, upadne-lí mu tato v sobotu do jámy, nechopí
a nevytáhne ji? Oč lepší jest člověk než ovce?
Jest tedy dovoleno v sobotu dobře činiti.« A po
hleděv na ně vůkol na všecky s nevolí, zarmoutív
se nad zatvrzelostí srdce jejích, řekl člověku
tomu: »Vztáhní ruku svou!« I vztáhl, a ruka jeho
byla zdráva jako druhá.

Fariseové však naplnílí se nesmyslností“) a
vyšedše, vzali hned proti němu radu s Herodiány
umlouvajíce se, kterak by ho zahubilí. Ježíš pak
seznav to, odebral se odtud s učedníky svými
k moří a četný zástup z Galileje a Desítiměstí
i Judska šlí za ním. A také z Jerusaléma i z Idu
meje i ze Zajordánska í z okolí Tyru a Sidonu
příšlí k němu v množství velikém, uslyševše, jak
veliké věcí činí. I řekl učedníkům svým, aby mělí
pro něho pohotově lodičku pro zástup, aby ho
netlačili.“) Nebof mnohé uzdravil, takže se valili
na něho, kdokolí měli neduhy, aby se ho dotkli.
I uzdravil všecky a přikázal jím, aby ho nerozhla
šovalí. A duchové nečístí, když ho spatřílí, padalí
před ním a křičeli řkouce: »Ty jsi Syn Boží!«
On však příkazoval jim přísně, aby ho neproje=
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vovali. Aby se naplnilo, co bylo pověděno skrze
proroka Isaiáše slovy: »Aj, služebník můj, kterého
jsem vyvolil, miláček můj, v němž zalíbila sí duše
má. Dám ducha svého na něj, a bude zvěstovati
soud národům. Nebude se hádati ani křičetí, aniž
uslyší kdo na ulících hlasu jeho. Třtiny nalomené
nedolomí a knotu doutnajícího neuhasí, až při
vede soud k vítězství. A ve jménu jeho budou
doulatí národové.c“)

1) T. j. znal, z jakého úmyslu se ho fariseové ptají,
že ho totiž chtějí obžalovati, jakoby, nezachovávaje je
jich přemrštěné výklady zákona, jednal proti zákonu
Mojžíšovu.

2) Tímto dilemmatem uvádí Kristus Pán fariseje do
rozpaků. Nemohouce ani kladně ani záporně odpověděti,
aby si neodporovalí, zatvrzele mlčí.

3) Hněvem a hanbou byl soud jejich zatemněn.
4) Lodička měla býti pohotově (»ut sibi deserviret«),

aby na ni mohl vstoupiti, kdykoli byl na souši přílišný
nával lidu.

5) Evangelista obrací na Spasitele mesiánské místo
Is. 42, 1dd, v němž se líčí omilostnění, mírnost a milo
srdná láska Vykupitelova. Spasitel svou milosrdnou lás
kou získá i ty, kteří jsou napolo slabí ve víře a záhubě
blízcí, tím, že jimi nepohrdne a jich neodmítne, nýbrž
se jich ujme (»Třtiny nalomené atd.«); a k vítězství
přivede sbud, t. j. zásady, podle nichž Bůh svět sou
diti bude,

Rozjímání 22.
1. průprava: Vizme Krista Pána, obklopeného vděč

ným a jásajicím zástupem a fariseje plné zlosti a nená
visti proti němu.

2. průprava: Modleme se o lepší poznání povahy
božského Spasitele,
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1. Představme sí nejprve živě scénu v synagoze.
Vízme ubožáka s ochromenou rukou, neschopného
k prácí a snad proto do veliké bídy upadlého. Všimně
me sí fariseů. Jaké to nízké smýšlení a jaká podlost:
schválně hledají příležitost, aby mohli Krista Pána nějak
obžalovati, Ještě horší jest, že zůstávají zatvrzelí, i když
jim Spasitel jejich zlobu a nesprávnost jednání dokáže,
Proto jsou jejích rozum a poznání zatemněny. To bývá
trestem za odpor poznané pravdě.

a) Pří pohledu na ubohého mrzáka nejprve podě
kujme Pánu Bchu, že nám zachoval zdravé údy. Může
me po řadě mysleti na jednotlivé smysly, oči ústa, atd.,
za každý zvláště Bohu děkovati, ptáti se, nač jsme je
od Boha obdrželi, litovatí, že jsme jich vždy ke cti a
chvále Boží neužívali, a obětovatí je pro budoucnost
výlučně k službě Boží,

b) Člověk s uschlou rukou je obrazem muže nečin
ného, který se nechápe práce tam, kde by měl, Nemusím
si snad vytýkati, že je pří tolika potřebách a tolika po
žadavcích, které nynější doba na pastoraci žádá, moje
ruka v mnohé stránce uschlá?

c) Je znamení podlosti a slabosti, vyhledávati chyby
druhých a žalovatí na ně tolíko ze závisti tam, kde láska
žádá mlčetí, a naopak nemíti dosti odvahy upozorniti
s apoštolskou otevřeností i představené na chyby dru
hých, kde toho vyžaduje náš úřad nebo spravedlnost
a obecné dobro. Ptejme se, zdali v některé z těchto
dvou věcí nechybujeme.

d) Zavíráme-lí očí před poznanou pravdou, nechce
me-li se dáti poučiti, oddáváme-lí se hněvu, může 1 nás

stihnouti trest, že úsudek a poznání naše budou za
temněny,
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2, Obrafme se od trapného obrazu farisejské pod
losti a pohleďme na milý obraz božského Mistra. Jest
láska a milosrdenství samo, Všecky nemocí těla i duše
nalézají v něm nanejvýš milosrdného lékaře, Ale vůčí
těm, kdo nechtějí uznatí pravdu a jsou zatvrzelí, uka
zuje přísnost, Přísně jim vytýká, že se více starají o
němá zvířata než o lidi, a pohlíží na ně se zármutkem
a spravedlivým hněvem. Máme tu na Spasiteli také
obraz osudu všech apoštolských mužů : dobrý a zbožný
lid je oslavuje, důvěru a vděčnost jim ukazuje, zatvrzelí
nepřátelé víry jich nenávidí a pronásledují je.

a) Není-lí to i nyní jedna z hlavních příčin, proč
mnozí nemají nadpřirozeného života a hynou, že se více
starají o věci pozemské než o dobré skutky v službě
Boží? Neplatí to snad i o mnohých kněžích, i o mně?
Neplatí o některém v doslovném smyslu výtka Spasi
telova : že první jeho starost z rána je starost o dobytek,
místo aby se duch v modlitbě a rozjímání povznášel
k Bohu.

b) Někdy je i nám třeba »pohlédnout vůkol s ne
volí« ; tam, kde se jedná o lidi k poznané pravdě slepé
a zatvrzelé,

c) Také my zakoušíme v apoštolském žívotě i jásotu
a vděčností od dobrých í nenávisti a pronásledování od
nepřátel Církve, Nesmíme však ani chválou a důvěrou
nám projevovanou zlehkomyslněti, aní nenávistí a pře
kážkamí nám kladenými zmalomyslněti nýbrž musíme
klidně a s čistým úmyslem sloužiti Kristu a duším.

3. Velebná a krásná slova Isaiášova, vyplněná v ce
lém a plném smyslu o Mesiáší, mají platnost jistou měrou
o každém knězí podle božského Srdce Páně. Uvažujme
tedy v rozjímání slovo za slovem a obracejme je na
sebe, V tomto proroctví jsou zvláště tří myšlenky;
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zvláštní vyvolení Mesiáše a kněze, náplň milosti Spa
sitele a omilostnění kněze, charakteristické rysy povahy
a úspěchy Krista Pána a jeho věrných kněží,

a) Znovu si vždy připomínejme a znovu děkujme, že
jsme »služebníky, které Bůh vyvolil«, že to nebyly naše
zásluhy, nýbrž jedině milosrdenství Boží, které nás učí
nilo kněžími,

b) I nám dán byl Duch Boží a první naší úlohou jest,
s milostí jeho tak působití, abychom byli stále »miláčky
Božími«, aby »sí v nás zalíbíla duše Jeho«,

c) Vidíme také jasně, jakou povahu a jaké vlast
nosti žádá od nás božský Mistr: velikou mírnost (»Ne
bude se hádati, aniž uslyší kdo na ulicích hlas jeho«),
a velikou soustrastnou lásku s dušemí napolo jíž zlome
nými a zkáze blízkými (»Třtíny nalomené nedolomí,
knotu doutnajícího neuhasí«).

d) Budeme-li v tomto duchu »zvěstovatí soud ná
rodům« a »přívedeme soud k vítězství«, příspějeme
k tomu, aby všude zvítězily věčné pravdy, podle níchž
bude Bůh jednou svět souditi,

XIX. Kristus Pán vyvoluje dvanácte apoštolův.

(Mt. 10, 2—4; Mk. 3, 13—19; Lk. 6, 12—16.)

Stalo se pak v těch dnech, že vyšed vystoupil
na horu“) se pomodlit a přes noc trval na modlit
bě k Bohu. A když se rozednilo, povolal k sobě
učedníky své, ty, které sám chtěl,*) a přišli k ně
mu. I vyvolil z ních dvanácte,“) které také apo
štoly nazval, aby bylí s ním a aby je posílal kázat.
A přivolav dvanácte učedníků svých, dal jim moc
nad duchy nečistými, vymítatí je a uzdravovatí
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všelikou nemoc i všeliký neduh. Jména pak dva
nácti apoštolů jsou tato: První Šimon, jemuž dal
jméno Petr*) a Ondřej, bratr jeho. Jakub Zebe
deův a Jan, bratr jeho, a dal jim jméno Boaner
ges, to jest synové hromu,*) Filíp a Bartoloměj,“)
Matouš celník a Tomáš, Jakub, syn Alieův a Ši
mon Kananejský, jenž slove Horlivec“) a Jidáš
Iškariotský,“) jenž se stal jeho zrádcem.

1) Z Lukáše 6, 20 vysvítá, že to byla hora blaho
slavení u jezera genesaretského, kde měl pak Spasitel
kázání horské,

2) Nehledě na jejich osobní zásluhy.

3) Byliť na prvém místě hlasateli evangelia národu
israelskému, pocházejícímu od 12 patriarchů a rozděle
nému v 12 kmenů,

4) Všichni evangelisté uvádějí Petra na prvém místě,
ačkoli ostatní apoštoly vypočítávají v různém pořadu;
sv, Matouš ho nad to výslovně ještě volá »prvním«.
Pravděpodobně změnil Kristus Pán při této volbě jméno
Šimonovo ve jméno Petra, neboť od této doby ho sv.
Marek nazývá Petrem, až do volby Šimonem, Podle ně
kterých se pojmenování stalo již dříve (Jan 1, 42), nebo
později. (Mt, 16, 18).

5) »Syny hromu« byli nazváni buď pro ohnivý tem
perament, o němž svědčí i jiná místa evangelií i epištoly
sv, Jana, nebo pro výmluvnost, anebo pro obé dohromady,

6) Podle obecného názoru je to jiné jméno pro Na
tanaele.

7) »Cananaeus« nenazývá se Šimon proto, že by byl
z Kány, nýbrž od hebrejského jména »kana«, »Horlivci«
byli nazývání ti, kdož zákona zvláště bedlivě ostříhali
a přestupky proti němu mstili,

8) Byl z města Kariothu v Judsku.
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Rozjimání 23.

1. průprava: Představme si velebnou scénu: Kristus
Pán uprostřed učedníků volá jednoho apoštola po druhém
k sobě.

2. průprava : Prosme, abychom s velikou milosti kněž
ského povolání dobře působili,

1. Kristus Pán se velmí často uchyloval do samoty
k modlitbě a před každým důležitějším dílem modlil se
vroucně k nebeskému Otci. Před volbou apoštolů trvá
celou noc úplně oddálen ode všeho hluku světa na hoře
na modlitbách. Chce tím ukázati, jak důležitou událostí
pro apoštoly a celou Církev jest tato volba, a chce nám
dáti příklad, abychom se před každým důležitějším
dílem vroucně modlili, Můžeme sí mysliti, s jakou touhou,
ale i s jakou posvátnou bázní čekal každý z učedníků,
až jeho jméno bude vyvoláno, Vždyť to byl pro ně roz
hodující okamžik pro celý život; nyní měl celý tento
život dostati nový směr a cíl a měl býti celý zasvěcen
apoštolátu, Hlavní úkoly apoštolátu naznačuje Kristus
Pán sám ; apoštolé mají býti stále s ním (»ut essent cum
e0«), mají hlásat jeho evangelium (»ut mitteret eos prae
dicare«), mají pomáhat lidem v duševních 1 tělesných
bolech (»curare infirmos«, »eicere daemonia«), Poslední
důvod, proč jsou oni povolání a ne jiní, proč právě
těchto dvanácte ze všech učedníků, jest všemohoucí
vůle božského Mistra : »vocavit, guos voluit ipse«,

a) Nebývá snad jednou z příčin, proč se nám mnohá
díla nedaří, že spoléháme příliš na vlastní síly ana
prostředky pouze přirozené a neprosíme v horlívé a
vroucí modlitbě za pomoc Boží ? Zvláště před každou
volbou musíme se modliti za osvícení, a čím důležitější
je dilo, tím zbožnější a vytrvalejší modlitby vyžaduje.
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b) Vzpomeňme sí na den své kněžské ordinace, kdy
také naše jména byla vyvolávána, S radostnou touhou
a přece zase posvátnou bázní jsme čekali, až budeme
volání k oltáři Kristovu ! Poděkujme v rozjímání z celého
srdce Kristu Pánu za tuto milost, obnovme se ve věrnosti
k Němu, učíňme předsevzetí, že budeme ode dneška
povinností kněžstvím převzaté ještě svědomítěji plniti.

c) Některé z hlavních naších úkolů evangelium samo
zde naznačuje. Máme býti stále s Kristem Pánem, máme
kázati jeho evangelium, máme léčití duševní neduhy a
i v hmotných potřebách lidem pomáhati, Zpytujme se
tedy, jak rádí a jak často před svátostným Spasítelem
diíváme, jaké jsou naše modlitby, zdali se dobrým úmy
slem často s Kristem Pánem spojujeme, jak se připra
vujeme na kázání, s jakou ochotou a s jakou milosrdnou
láskou se o potřeby věřících staráme.

d) Vštípme sí hluboko v srdce slova ; »Vocavit, guos
voluit ipse.« Pak jistě zůstaneme vždy vděčnými a po
kornými,

2, Všemohoucí vůle Boží a nesmírná láska Krista
Pána byly první a hlavní příčinou vyvolení apoštolův.
Ale při tom Spasitel hledí také na přirozené vlohy a
vlastnosti těch, které volá, Je zajímavo pozorovatí, jak
jsou ve sboru apoštolském zastoupeny různé povahy a
různé přirozené sklony, takže jeden druhého doplňuje.
Tak je tomu í nyní pří povoláních kněžských : některý
vyniká touto, jiný onou přirozenou náklonností a vlohou ;
každý má svých schopností a náklonností co nejlépe
využíti ; nemůže každý všecko, máme se navzájem do
piňovatí, Vlastnosti tří apoštolů evangelium zvláště vy
závíhuje: ohnivou rozhodnost bratří Zebedeových a
horlivost pro zákon Boží u Šimona, Jsou to vlastnosti,
které má kněz zvláště za naších dnů napodobovati.
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a) Kdo nalézá v tom duchovní užitek, může tu pří
rozjímání probírati povahy jednotlivých apoštolů, jak
nám je Písmo sv. líčí, pozorovatí, jak milost Boží na
přirozené vlastnosti navazuje, jak každý z apoštolů
milosti té používá, každý ve svém směru něco velikého
pro Krista a Církev koná, a jak se vzájemně doplňují.
Každý z nás pak může přemýšleti, která jeho vlastnost
asi byla u něho jakýmsí přirozeným předpokladem po
volání se strany Boží, čeho si od něho zvláště Kristus
Pán přeje, jak posud svých vloh a náklonností k službě
Boží užíval a jak v budoucnosti jich použíti chce,

b) Umiňme si napodobovatí dva apoštoly-bratry, jež
Spasitel nazval »řílií tonitrui«, a Šimona, zvaného
»Horlitele« tam, kde čest Boží a spása duší toho vy
žaduje. Vyprosme si k tomu milost přímluvou těchto
tří apoštolů,

3. Zvolením apoštolů dán byl základ k hierarchií
Církve Kristovy. Církev mají podle vůle Kristovy spra
vovati zákonití nástupcové apoštolů, a tato apoštolská
posloupnost jest jednou z nejjasnějších známek pravosti
naší Církve. Zákonítými nemohou býti bískupové a kněží,
leč jsou-li spojení se středem a hlavou apoštolů, se sv.
Petrem, jehož prvenství je už v tomto kuse evangelia
tak zřejmě vysloveno.

a) Děkujme z té duše za velíké dobrodiní, že jsme
údy Církve, která má jako drahocenné dědictví, vzácnou
výsadu a neomylný znak pravosti apostolicítu posloup
nosti; obnovme se ve věrnosti a oddanosti k svaté matce
Církvi.

b) Zvláště slibme znovu věrnost nástupcí sv. Petra,
učíňme předsevzetí, že budeme jeho hlasu pokorně po
slouchatí a v lídu úctu, oddanost a lásku k němu šířiti !
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XX, Kristus Pán počíná kázání na hoře,
Osmero blahoslavenství.)

(Mt. 4, 25; 5, 1—12; Lk. 6. 17—26.)

A sestoupiv s nimi stanul na rovině, í učedníci
jeho a byli s ním zástupové mnozí lidu z Galileje
a Desítiměstí a ze všeho Judska í z Jerusaléma
i ze Zajordánska a z přímořské krajiny tyrské a
sidonské, kteří přišli, aby jej poslechlí a byli
uzdravení od neduhů svých. A bylí uzdravování
také ti, kteří bylí trápení od duchů nečistých.
A veškeren zástup snažil se ho dotknouti, neboť
moc vycházela od něho a uzdravovala všecky.

Uzřev pak Ježiš zástupy, vystoupil na horu,
a když se posadil, přístoupili k němu učedníci
jeho, A tu on pozdvíhnuv očí na své učedníky“)
pravil:

»Blahoslavení chudí duchem,“) neboť jejích
jest království nebeské,*) Blahoslavení tiší, neboť
oni zemí vládnoutí budou. Blahoslavení Ikající,“)
neboť oni potěšení budou, Blahoslavení, kteří nyní
lačnějí a žízní po spravedinosti,“) neboť oní na
sycení budou. Blahosiavení milosrdní, neboť oni
milosrdenství dojdou, Blahoslavení čistého srdce,')
neboť oni Boha vídětí budou, Blahoslavení po
kojní, neboť oni synové Boží slouti budou. Blaho
slavení, kteří protívenství trpí pro spravedlnost,
neboť jejich jest království nebeské. Blahoslavení
jste, když pro mne budou vás tupiti a pronásle
dovatí a mluviti všecko protí vám lhouce a Vás
vyobcují a jméno vaše jako špatné vyvrhnou pro
Syna člověka. Radujie se v ten den a veselte se,
neboť aj, odplata vaše hojná jest v nebesích. Tak
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zajisté čínívalí prorokům, kteří bylí před vámí,
otcové jejích a pronásledovalí je.

Avšak běda vám bohatým) neboť již máte
potěšení svoje. Běda vám, kteří jste nasyceni,
neboť budete lačnětí, Běda vám, kteří se smějete
nyní, neboť budete kvílití a plakatí, Běda, když
budou o vás dobře mluviti všíchní lidé, neboť
taktéž čínívalí prorokům"“)otcové jejích.

1) Ve velkolepém a hlubokém tomto kázání hor
ském podává Spasitel několika mistrnými rysy povahu,
podmínky a prostředky svého království, Není to říše
pozemská a spravedlnost zevnější, nýbrž království pře
devším duchovní a spravedlnost vnitřní; podmínkou jest,
vzdáti se nezřízených tužeb pozemských a snaziti se
o pravou ctnost; prostředky modlitba a sebezápor, Není
úplně jisto, zdali celou tuto řeč Kristus Pán vskutku
najednou pronesl, anebo zdali tu evangelista kázání
Kristova, na různých místech konaná, v jeden celek
spojil, jak někteří myslí,

2) Kteří mu byli nejbližší; kázání však platilo pro
všechen lid,

3) »Duchem« chudí podle některých — vědomí své
slabosti a nedostatečnosti; pravděpodobně však jedná
se o chudé na hmotných statcích, kteří chudobu volí
nebo snášejí v Duchu sv., nebo kteří mají ducha chudoby.

4) Odměnou všech ctností, které tu Spasitel dopo
ručuje, jest království Boží zde na zemi, počínající
v Církvi a v nebesích dovršené ; ale při každém biaho
slavenství béře se království Boží nebolíčí s jiné stránky
(království zde na zemi, pozemské statky Kristu nále
žející, radost nebeská, synovství Boží, nazírání na Boha
atd.)

5) Rozumí se tu oprávněný a svatý zármutek nad
vlastními hříchy, nad zkázou světa, touha po nebeské
vlasti atd.
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6) T. j. kteří mají velikou touhu po spravedlnosti.
7) Rozumí se tu nejenom ctnost sv. čistoty šestým

přikázáním velená, nýbrž nevinnost a vnitřní svatost vůbec.
8) T. j. kteří na statcích pozemských lpíte.
9) T, j. lžiprorokům.

Rozjímání 24.

Duch království Kristova, Prvé a druhé blaho
slavenstvi.

1. průprava: Naslouchejme zbožně a uctivě slovům
Spasitelovým : »Blahoslavení chudí duchem, blahoslavení
tiší.«

2. průprava: Vyprosme si ctnost chudoby duchem a
ctnost tichosti.

1. Kristus Pán nás v svém horním kázání stručně sice,
ale zcela jasně poučuje o povaze, cíli a podmínkách svého
království, Je to království především vnitřní, Pouze
zevněí farisejská spravedlnost nestačí, ano je s duchem
jeho království v naprostém odporu Jeho zákon vyžaduje
ovšem také zevnějších úkonů a ctností, ale ty by neměly
bez vnitřního ducha ceny. řlavní podmínkou pak je, od
loučiti se a odvrátiti naprosto ode všech věcí pozemských,
které službě Boží a spoíení s Bohem brání,

a) Přehlédněme pončkud jednotlivé ctnosti, které kře
sťanský a zvláště kněžský život od nás žádá; pokoru,
sekezápor, trpělivost, poslušnost, a tažme se, zdalí se ne
spckojujeme příliš zevnějškem, anebo aspoň na něj větší
důraz nedáváme, než na vnřířního ducha těchto ctnosií.

b) Příčinou, že království Kristovo nev'ádne ještě zcela
v našem srdcí a že nejsme plně účastní všeho jeho dobra,
jest, že jsme se ještě nedovedlí dosti odtrhnoutí od pozem
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ských věcí a tužeb. Která pozemská náklonnost jest mí tu
hlavní překážkou?

2 Chudobou, kterou Kristus blahoslaví, nerozumí se
toliko nedostatek statků pozemských sám v sobě. Má-lt
býti chudoba ctností, musí býti aspoň nějak dobrovolná
pro Krista. Rozeznávají se tři stupně takovéto chudoby:
První, když někdo trpělivě snáší chudobu cd Boha mu
poslanou. Druhý, když se vzdal vší nák'onnosti ke stat
kům pozemským, hotov jsa vzdátí se jich skutečně, kdyby
toho Bůh žádal Třetí, když se z lásky ke Kristu skutečně
statků vzdá a v chudobě se Bohu zasvěcuje, Odměnou
dostanou chudí duchem království nebeské, Předzvěstí této
nebeské odměny jest zvláštní požehnání Boží už zde na
zemi, a to také ve hmotných věcech.

a) Zpytujme se nejprve, mám- as73Á první stupeň
chudoby duchem, Snášíme-lí trpělivě, jestliže nám něco
v hmotných věcech chybí, myslíce při tom na ty statisíce
lidí, kteří mají mnohem méně než my a žijí v opravdové
nouzí a bídě?

b) Veclá-í někoho Kristus Pán hlasem své milostí ke
skutečné chudobě, jest to znamení zvláštní jeho lásky,
a bylo by osudnou chybou, takového hlasu si nevšímati.
Od kněze neřeholníka ani Kristus ani Církev nežádají, aby
se statků pozemských vzdal a slíbem chudoby se zava
zoval, Ale má míti ducha chudoby a vzdáti se náklonnosti
k pozemským statkům. Necením ještě přílíš bohatství a
statky vezdejší? Nelpím přííš na tom, co mám? Jak po
užívám svých příjmů? Snažím se napodobití apoštolskou
jednoduchost a chudobu Kristovu?

c) Odměnou ducha chudoby bývá požehnání i ve
věcech časných. Zdá se mí snad, že mí Bůh dos'i nežehná?
Chci se zpytovatí, zdalt příčina není právě v nedostatku
tohoto ducha.
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3, Tichost je ctnost, kterou přemáháme nezřízenou
vášeň hněvívosti. Tato vášeň škodí knězi mnoho, poněvadž
ho olupuje o vážnost u věřících, kazí jeho působení, béře
mu potřebný vnitřní klid, Proto se musí snažiti aby nej
prve aspoň na venek hněvívost skutky ani slovy nepro
jevoval, pak aby zachoval též vnitřní trpělivost při zevněj
ších i vnitřních pokušeních k hněvu a k tomu cílí používal
všech nadpřirozených 1 přirozených prostředků. Odměnou
mu bude, že se tichostí skutečně stane vládcem země, to
jest, že se mu otevrou v důvěře srdce lidská, O tom všem
ckceme nyní rozjímati a na sebe to obraceti, abychom se
v této ctností obnovií a utvrdili.

a) Uvažujme tedy, jak často jsme už nějaké dobré
dílo pokazilí, o úspěch a o vážnost se přípravili, na dlouhý
čas klidu pozbylí tím, že jsme propukli v hněv a oddalí se
zlosti, Vlastní náš zájem a čest našeho úřadu vyžaduje,
abychom se o tichost snažili,

b) Přemýšlejme, jak bychom mohli nejprve aspoň ze
vnější výbuchy hněvivostí potlačovatí, Dobrým prostřed
kem jest na příklad, nikdy nefednatí a nemluvití v hněvu
dříve, než se pomodlíme »Otče náš« anebo aspoň »Zdrávas
Maria«.

c) Pak se musíme snažítí o to, abychom zachovávali
trpělivost také uvnitř, Tří myšlenky nám k tomu budou
výborným prostředkem ; myšlenka na spáchané kříchy, za
které jsme si mnohem většího trestu zasloužili než jsou
malé nepříjemnosti, které nás potkávají, myšlenka na
Božské Srdce, tiché a pokorné, a myšlenka na bolestné
umučení Krista Pána, Tolik z lásky k němu musíme sné
sti, abychom se aspoň dobrovolně hněvu neoddávali.

G) Zdá se nám, že jsou nám srdce lídská uzavřena, že
nepožíváme dosti důvěry? Zpytujme se vážně, zdalí není
nedostatek tichosti toho příčinou,
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Rozjímání 25.

Třetí, čtvrté a páté blahoslavenstvi.

1. průprava: Poslouchejme slova Krista Pána: »Bla
hoslavení Ikající, blahoslavení žiznici po spravedlnosti,
blahoslavení milosrdní.«

2. průprava: Prosme o vzrůst a pokrok v těchta
ctnostech.

1. Zármutek, který Kristus Pán blahoslaví, jest ovšem
zármutek svatý a spravedlivý, Tedy ne sklíčenost a
melancholie, ne úzkostlivost a skrupulanství; tím méně
smutek nad tím, že nemůžeme užívati rozkoší tohoto světa.
Máme Ikáti nad hříchy a nad bídou světa, máme znovu
a znovu oplakávat svoje hříchy, celý náš život má pro
vázeti jakási tesknota po věčném št*stí. Kdo má takový
svatý zármutek, toho odměňuje čas od času Bůh zvláštní
vnitřní útěchou, jíž svět nezná,

a) Zkoumejme se nejprve, zdali v našem srdct není
nějaký škodlivý a nepravý zármutek : pokleslost myslí,
neklid a úzkostlivost, touha po světských radovánkách a
nespokojenost, že jich nemůžeme míti. Přemýšlejme dále,
jaké jsou příčiny takových stavů nebo citů a jak bychom
je mohli odstraniti,

b) Neméně škodlivá a knězi neslušící byla by nevá
zaná veselost světských lidí. Pravou nadpřirozenou a svatou
radost máme ovšem míti, ale ta musí býti spojena s váž
ným pojímáním života; jakási tesknota po nebi má býti
význačným rysem křesťanského, zvláště kněžského života,

c) Stačí pohlédnoutí na vlas'ní hříchy a na hříchy světa,
aby bylo srdce naše naplněno spravedlivým, nadpřirozeným
zármutkem. Nemysleme si nikdy, že jíž jsme hříchů pře
dešlého žívota litovali dosti, nýbrž vzbuzujme vždy znovu
při každé zpovědí nad nímí lítost, Místo abychom se roz



Kázánínahoře — Osmero blahoslavenství, l2l

čilovalí nad hříchy světa a klesalí proto na mysli, Ikejme
nad nimí a modleme se vroucně za ubohé hříšníky.

d) Snad pociťujeme málo a zřídka pravé nadpřirozené
útěchy, snad jí skoro aní neznáme, Tento svatý nadpřiro
zený zármu:ek je jeden z nejlepších prostředků, dosíci jí.

2, Spravedlností, po níž žízniti nás Spasitel vybízí,
rozumí se nejprve obyčejný křesťanský život, potom život
dokonalý, Máme po této spravedlností žízníti, to jest ne
jenom nějak sí jí přáti, nýbrž míli po ní velikou touhu a
velmí o ni usilovatí, Kněz musí žízniti nejenom po své
vlastní spravedlnosti, nýbrž též po spravedlností jiných,
srdce jeho musí býti naplněno velikou touhou po spáse
duší. Odměnou této žízně po spravedlností jest, že takové
duše budou nasyceny, Dosáhnou nejenom radpřírozených
darů, po nichž touží, a budou míti úspěch v svém apošto
látě, nýbrž Bůh v své dobrotě jim požehná na pozemských
dobrech. Zpytujme se v této druhé části rozjímání, jaká
je naše žízeň po spravedlnosti, uvažujme o překážkách,
pohnutkách a odměně této ctnosti

a) Dvě jsou hlavně překážky, proč netcužíme dosti
po dokonalostí a nemáme dosti apoštolské horlivostí; fari
sejská samostačitelnost a samospravedlnost, a pak neteč
nost k nadpřirozeným nebeským dobrům, Rozjímáním a
zpytováním svědomí musíme se stále více přesvědčovati,
jak mnoho nám ještě chybí, jak jsme slabí a nedostateční,
z vzbuzovati v sobě touhu po nebeských věcech,

b) Uveďme si aspoň tří pohnutky k úsilovné sneze po
dokonalosti a k horlivé touze po spáse duší: je to vroucí
přání našeho Pána a Nistra; zušlechfuje a povznáší to
celý náš charakter a náš život; snažit se o dokonalost a
přivádět duše k Bohu je nejjístější prostředek dosíci
vlastní spásy.
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c) Buďme přesvědčení: Obrátíme-lí mysl a snahu
svou zcela k nebeským a nadpřírozeným věcem, neztratí
me nic na věcech pozemských ; i v těch pak Pán Bůh
žehnává,

3. Páté blahoslavenství týká se kněží zcela zvláštním
způsobem, Komu více sluší soustrast a milosrdenství,
zvláště s duševní bídou lidskou, než tomu, kdo je zástup
cem a nástrojem nejvýš mílosrdného Srdce Páně? Smilo
vání a milosrdenství potřebujeme všíchní sami a zaslou
žití sí ho níčím nemůžeme, Závisí jen na nekonečné lásce
božského Srdce, chce-li s námí mífí slitování, Ale Srdce
toto nám slavně příslíbuje, že bude k nám milosrdné,
budeme-li sami milosrdní,

a) Jsme skutečně hodnými učedníky, zástuncí a nástroji
Toho, který s takovou tklívou láskou pravil: »Míisereor
super turbam?« Pomáháme podle možnosti věřícím i v tě
lesných jejich potřebách? Jest naše srdce naplněno přede
vším soustrastí s ubohými hříšníky? Čí jenom posuzujeme
a ostře odsuzujeme anebo dokonce projevujeme škodolibou
radost? Jistě se musíme ještě mnohému od milosrdné lásky
Spasítelovy učili.

b) Doléhá snad někdy na duší našt úzkost, zdali nám
Spasitel skutečně všecko odpustí a na milost nás příjme?
Buďme milosrdní a můžeme s pevnou důvěrou doufatí
v milosrdenství Boží.

Rozjímání 26.
Šesté, sedmé a osmé blahoslavenství.

1. průprava: Poslouchejme Krista Pána, jak káže:
»Blahoslaveni čistí srdcem, pokojní, trpící pro sprave
dlnost.«

2. průprava : Prosme za rozmnožení těchto ctnosti,
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1. čístotou srdce rozumí se v šestém blahoslavenství

nejenom ctnost svaté čistoty v užším slova smvslu, nýbrž
soravedlnost vůbec. Čísté srdce mítí znamená, Bobu slou
žití s čistým úmyslem, každého hříšného stínu se varovatí
a ode všeho pozemského, co nám nějak ve službě brání,
se odvracetí. Můžeme však mysleti také na vlastní ctnost
sv. čistoty, Záleží nejprve v tom, že se varujeme bříchu
nečistoty, Potom v tom, že se svědomitě vystříháme
všeho, co by mohlo býti £ vzdáleným nebezpeším, poru
šití i, Uvažujme o kráse, prostředcích a odměně kněžské
čistoty.

wo P
a) Poznáme-lí samí duší vpravdě čistou, zamílu“eme

sí jí a vážíme sí jí, A skutečně, nepodlehnoutí nečisté
vášní a s rozhodnou vůlí se odvraceti ode všeho pozem
ského, co by moh'o býti neberpečím.pro sv. čistotu, jest
věc krásná a znamení duševní síly, Tak krásná a silná
bude naše duše, když budeme usílovatí o dokonalou

PW
čistotu ; věřící si nás budou vážítt a budou nás milovatí.

b) Z prostředků k dosažení této cfnosti sí uveďme
dva : dětinnou úctu k nejsvětě'ší Panně a velikou opatr
nost v pohledech, obcování, četbě, Zasvěcníme se každý
den znovu blahoslavené Panně Marii, Panně nejčistší a
Královně andělů, vzývejme jt vroucně zvláště v době po
kušení, Varujme se i ze zvědavosti pohledů smys'ných;
neobcujme s osobami druhého pohlaví, leč kde toho žádá
nutnost, náš úřad, společenská slušnost; nečtěme nikdy
nic, co by v nás mohlo vzbudili nečisté představy, Musí
me-lí z povinností něco takového čísti, číňme to s čístým
úmyslem, pomodleme se dříve a učíňme to tak zkrátka
jak možno. To vše číňme ne 1ísk z úzkostlivosti před
hříchem, jako z lásky ke Kristu Pánu a k sv, čistotě,
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c) Odměnou čístých duší jest, že »Boha vídětř budou«.
Budou naň tváří v tvář pohlížetí v nebi; ale již zde bývá
lepší a hlubší poznání Boha odměnou sv. čistoty.

2, První stupeň pokojnosti a mírumilovností jest, že
nemáme sporů a nezačínáme hádek, Potom, že si za
chováváme v duší pří všech vnitřních obtížích a zevněj
ších bouřích mír a klid, Konečně, že se snažíme zjednati
mír a pokoj i druhým, Uvažujme, jak lze této ctnosti do
sáhnoutí a jaká jest její odměna,

a) Abychom sí zachovali vždy mír a pokoj, musí býti
Bůh cílem a středem našeho života a konání, Potom
budeme ve všem konatí vůlí Boží a na všecko se dívait
ve světle prozřetelnosti Boží. Tím odstraníme dvě oby
čejné příčiny všeho neklidu : hřích nebo dobrovolné pře
stupování zákona Božího a přílišné starosti nebo obavy
do budoucnos'í. Vzhledem k bližním stanovme sí tyto
dvě zásady : neposuzovatí jednání bližních a nemichati
se do záležitostí, které se nás netýkají. Pak budeme žíti
se všemí v míru a pokoji, Kněz ovšem nesmí se spokojiti
tím, že míru neruší, nýbrž má býti zachovatelem a šiřite
lem míru, pravým andělem pokoje. Vědomí, že zastupuje
»knížete pokoje« mu bude jistě k tomu stálou pobídkou.
Uvažujme tedy o jednotlivých překážkách vnitřního po
koje a mírumilovností, o pohnutkách této ctnosti; ptejme
se, proč dosud tak málo této ctnosti máme,

b) Bůh je Bohem pokoje a proto pokojní a míru
milovní slují syny Božími, Je tím řečeno, že jíž zde na
zemí Bůh takové duše zvláště miluje a je svou zvláštní
prozřetelností chrání jako milé svoje dítky. Také lidé
vidí v mírumilovném a pokojném člověku zvláštním způ
sobem obraz Boží a proto ho ctí a váží si ho, Už tato
odměna mírumilovnosti nám musí býti mocnou pohnutkou,



Kázáninahoře —Osmero blahoslavenství, 125
om

abychom sí samí pokoj srdce zachovávali a mír a pokoj
všude šířili,

3. Při osmém blahoslavenství vidíme jasně, že ideá:y
království Kristova jsou jiné než ideály světa, Ideálem
světa jest pohodlný, níčím nerušený život, svět hrozí se
námah, ale ještě více pokoření. Kristus Pán nazývá blaho
slavenými ty, kdož trpí pronásledování za spravedlnost ;
sám dal nám heroický příklad irpělívosti v svém utrpení,
Církví a svým věrným pronásledování předpověděl, Musí
me se tedy o tom přesvědčiti, že těm, kdož chtí Krista
Pána následovatí, nikdy nebude chyběií pronásledování a
utrpení, a že pronásledování a utrpení, za spravedinost
snášené, je veliká milost a dobrodiní, Trpělivě snášeti
pronásledování je znamením vyvolení, předzvěstí b'aže
nosí věčné, jejíž stupeň bude v souhlase s velikostí
utrpení,

a) Byl by omyl a osudná chyba, kdybychom snad
i my pohodlný a ničím nerušený život měli za ideál a
divílí se nebo vzpírali, když by nám bylo něco trpětí.
Nikdy nic velikého pro Krista a Církev nevykoná kněz,
který se hned hrozí a dobrého dí'a nechává, když se
naskytají obtíže, když narazí na odpor nepřátel, anebo
je od ních pronásledován,

b) Mysleme častěji na to, že stupeň nebeské blaže
nosti bude také záležeti na stupní utrpení, které nám
bylo snášetí, Kdo uváží, co znamená, míti po celou věč
nost větší stupeň blaženostt, jistě bude pro Krista utrpení
a pronásledování snášeti trpělivě.



126 Zivot Krista Pána podle čtyř eVangelil.

XL. Důstojnost a úkol apoštolů Kristových.

(Mt, 5, 13—16.)

»Vy jste sůl země,“) jestliže sůl se zkazí, čím
se osolí? K ničemu neňodí se již, leč aby byla
vyvržena ven a poslapána od lidí. Vy jste světlo
svěía, Nemůže se ukrýli město na hoře ležící,
aniž rozsvěcují svíci a kladou ji pod kbelík,') ný
bržá na svícen, aby svítila všem, kteří jsou v do
mě, lak svět světlo vaše před lidmi, ať vidí
skutky vaše dobré a velebí Otce vašeho, jenž jest
v nebesích.«

1) Spasitel se obrací k těm, kteří mají hlásati krá
lovství Boží druhým. Jsou »solí země«, t. j. mají úkol,
chránili od poruchy a oživovati nejenom národ vyvo
lený, jako proroci, nýbrž celou zemi,

2) »Modius« je jakákoli nádoba, kterou se světlo
přikrývá.

Rozjímání 27.

1. průprava: Slyšme božského Mistra, jak vážně a
důtklivě nás napomíná : »Vy jste sůl země, vy jste světlo
světa.«

2. průprava: Prosme za milost, abychom skutečně
byli takovou solí a takovým světlem.

1, Sůl, jíž užíváme jako koření, léku, prostředku
k uchovávání pokrmů, jest symbol neporušenos.í, vylrva
losti, moudrostí, Velmí vhodně přírovnává Kristus Pán
apošioly a kněze k solí, Jako sůl, kořeníc a zachovávajíc
pokrmy, sama se rozkládá, tak má horlivý kněz, sám
na sebe zapomínaje, všecky svoje síly věnovati spáse duší.

hb

Má dále svým příkladem a slovem uchovávati svět, na
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nějž působí, od zkázy, poruchy a rozkladu, K tomu je
cvšem třeba, aby sám byl zcela neporušen, aby se chrá
nil všeho nízkého, podlého, smyslného, Zvláště důtkivá,
ano hrozná jsou slova Spasítelova o solí zkažené, Jiné
věcí, když se zkazí, dají se mnohdy zase napravií nebo
mchou k nějakému jinému účelu sloužítt Zkažené soli
nelze vrátili chuť a sílu, nehodí se k ničemu, zahazují ji
a šlapou po ní. To platí v plné míře o zkaženém knézí,

a) Mohu o sobě říci, že všecky moje síly náležejí
Kristu a duším, že se stravují horlivostí ve službě Boží?
I kněz potřebuje zotavení, a je to vůlí Krista Pána 1 svaté
Církve, aby je měl; ale všecek ostatní čas má náležeíi
apoštolátu. Jak daleko jest od tohoto ideálu horlivého
s.uhy Božího kněz, který se vyhýbá každé obiížnější práci
nebo se spokojuje tím, že si vykoná nejnutnější povín
ností, úřadem přikázané, a ostaíní čas věnuje libůs.kám !/

b) To je tedy náš česiný, ale zároveň odpovědný
a těžký úkol: máme působením, ale ještě více příkladem
chrániti svět, zejména duše nám zvláště svěřené, od zá
huby, poruchy, nákazy, Vídíme kolem sebe tolik zkaže
ností a zhouby. Nejsme snad sami toho nějak vínni, tím,
že nejsme solí světa v tom stupní, v jakém si toho od
nás Kristus Pán přeje ?

c) Zkoumejme se, zdali se sami dosti střežíme přede
vší poruchou a nákazou světa, zdalí nepovolujeme aspoň
v něčem smyslným jeho svodům, Nůžeme konkretně
mysti na dvě ctnosii ; na sv, čístotu a střídmost, a zpyto
vati se, jaká je iu naše svědomiiost,

d) Uvažujme, jak hrozně se jíž často vyplnila a jak
se 1 dnes plní slova Krista Pána o nevěrném knězí jako
o zkažené soli, Odpadlý kněz nemá nadpřirozeného života
a nemůže ho jiným dávati. Církev ho vylučuje, věřící se
ho děsí; ale i svět, který mu dříve lichotil, pohrdá jím
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a šlape po něm, Umiňme sí pevně, že se budeme ze všech
síl varovati všeho, co by mohlo býti prvním krokem na
kiuzké cestě do této propasti,

2. Apoš'ol a kněz má býti také světlem světa, Kristus
Pán přinesl světu nadpřirczenou pravdu, bez této pravdy
svět zůstává v temnotách, kdyby se sebe více chlubil
svou vědcu a svým pokrokem, Naší přední úlohou jest,
poušovati svět o této nadpřirozené pravdě Kristově, Tedy
ne pouhé kárání, neřku-li plané moralisování má býti
hlavním předmě.em naších kázání, nýbrž máme oznamo
vatí a vykládati tajemství Boží, K tomu ovšem jest třeba,
abychom samt dobře celou nauku Kristovu znalí a stále
více do ní vnikalí ; musíme se tudíž dále v theclogii vzdě
lávatí a o pravdách věčných pravidelně rozjímatí,

a) Šířím skutečně svěílo Kristovo v svém okolí ? Co
je obsahem a předmětem mých kázání ? Nespokojuí se
snad také planým moralisováním a výkladem pravd pouze
přírozených, místo abych otvíral věřícím pok'ady tajem
ství Božích ?

b) Jak se vzdělávám dále v bohosloví ? Opakuji si
někdy dogmatiku a morálku, mám zájem o akiuelní
otázky theologické ? Bylo by smutné, kdyby kněz neměl
ani tolik snahy o odborné sebevzdělání, kolík ji mají
svědomití lékaři, právníci atd,

c) Světlem světa v plném smyslu se staneme jen,
budeme-it svým životem a příkladem pravdu učení
Kristova hlásati, žijíce zcela podle jeho zásad.

3, Pckorný a skromný člověk miluje ústraní a ukrývá
před zraky světa svoje vlohy, úspěchy a cínosti, Ale kdo
je povolán k zevnější, veřejné apoštolské činnosti, musí
všechny své vlohy postaviti do této služby. Byla by chyba,
kdyby kněz nechával z bázně, ostýchavosti, klamné po
kory svoje vlohy ladem ležetí, Podobně musí apoštolský
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muž svoje ctností mnohdy ukazovati i na venek před
lídmí (»ať vidí skutky vaše dobré«), Ale jediným cílem
pří všem tom musí býti čest a sláva Boží (»ať velebí Otce
vašeho, jenž jest v nebesích«).

a) Zpytujme se nejprve, zdali snad z bázně, malo
myslnostt a pod. některý svůj talent nezakopáváme, na
př. že se neodvažujeme nic většího pro čest a slávu Boží
podniknoutí,

b) Ale je třeba se též zpytovatí, zdalí naopak pří
svém působení a vystupování nehledáme lidské chvály
a vlastní ctí.

XXII. Spravedlnost Nového zákona.')

(Mt. 5, 17—30; 33—48; Lk. 6, 27—36.)

»Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákona
nebo proroků. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž na
plnít.*)Vpravdě zajisté pravím vám: Dokavad ne
pomine nebe a země, nepomine jediné písmě nebo
jediná čárka ze Zákona, až se všecko stane.“) Kdo
by tedy zrušil jedno z přikázání těchto nejmen
ších a vyučil tak lidi, nejmenším sloutí bude v krá
lovství nebeském.*) Kdo by však čínil a učil, ten
bude velikým slouti v království nebeském.

Nebof pravím vám: nebude-lí hojnější sprave
dlnost vaše než zákoníků a fariseů, nevejdete do
království nebeského.

Slyšeli jste, že řečeno je starým: »Nezabiješ!
Kdo by pak zabil, hoden bude soudu.«*“)Já však
pravím vám, že každý, kdo se hněvá na bratra
svého, hoden bude soudu. Kdo by však řekl
bratru svému: »Raka«, hoden bude velerady, a
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kdo by řekl: »Blázne«, hoden bude pekelného
ohně.“) Přínášíš-lí tedy dar svůj k oltáři a tam sí
vzpomeneš, že bratr tvůj má něco protí tobě, za
nechej tam daru svého před oltářem a jdi prve,
smíř se s bratrem svým, a potom příjda obětuj
dar svůj. Srovnej se s protivníkem svým rychle,
dokud jsí s ním na cestě, aby snad nevydal tebe
protivník tvůj soudci, a soudce vydal by tebe
biřící, a byl bys uvržen do žaláře, Amen, pravím
tobě, nevyjdeš odtud, dokavad nenavrátíš posled
ního penízku,')

Slyšeli jste, že řečeno jest starým: »Nezcizo
ložíšl« Já však pravím vám, že každý, kdo hledí
na ženu, aby ji požádal, již cizoložíl s ní v srdci
svém. Jestliže oko tvé pravé tě pohoršuje, vylup
je a vrhní od sebe;*) neboť prospěšnějším je pro
tebe, aby zahynul jeden úd tvůj, než aby celé
tělo tvé uvrženo bylo do pekla. A jestliže pravá
ruka tvá pohoršuje tebe, utní ji a vrhní od sebe;
neboť prospěšnější jest pro tebe, aby zahynul je
den úd tvůj, než aby celé tělo tvé sestoupilo do
pekla,

Opět slyšeli jste, že bylo řečeno starým: »Ne
budeš křivě přísahati, ale splníš Pánu přísahy
své.« Já však pravím vám, abyste nepřísahalí vů
bec:“) aní nebem, neboť trůnem Božím jest, aní
zemí, neboť jest podnoží nohou jeho, ani Jerusa
lémem, neboť jest to město velikého krále, ani
hlavou svou nebudeš přísahati, neboť jediného
vlasu nemůžeš učiniti bílým nebo černým. Budiž
však řeč vaše ano, ano; ne, ne; co nad to jest, ze
zlého jest.
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Slyšeli jste, že bylo řečeno: »Oko za oko, a
zub za zub.« Já však pravím vám, abyste neodpí
rali zlému, nýbrž udeří-lí tebe někdo v pravé líce
tvé, nastav mu 1 druhé, a tomu, kdo chce souditi
se s tebou a vzítí sukní tvou, zanechej mu
i plášť.) A přinutí-lí tě někdo na míli jednu, jdí
s ním í jiné dvě,“') Tomu, kdo tě prosí, dej, a od
toho, kdo chce vypůjčití si od tebe, neodvracej se,
a od toho, jenž bere, co jest tvoje, nežádej zpět.
A jak chcete, aby lidé činili vám, i vy číňte po
dobně jim.

Slyšeli jste, že bylo řečeno: »Milovatí budeš
blížního svého a nenáviděti budeš nepřítele své
ho.«'*) Ale já pravím vám, kteří mne posloucháte:
Milujte nepřátele své, dobře číňte těm, kteří vás
nenávidí, dobrořečte těm, kteří vám zlořečí, a
modlete se za ty, kteří vás pronásledují a po
mlouvají vás, abyste bylí syny Otce svého, jenž
jest v nebesích, jenž slunci svému velí vycházeti
na dobré i na zlé, a déšť dává na spravedlivé
i nespravedlivé. Neboťf milujete-lí ty, kteří vás
milují, jakou odplatu míti budete? Zdalí nečiní
toho i celníci? Vždyť í hříšnící milují ty, kteří je
milují. A jestliže činíte dobře těm, kteří vám dobře
činí, jaký máte vděk? Vždyť 1 hříšníci to činí,
A půjčíte-lí těm, od nichž se nadějete, že to zase
dostanete, jaký máte vděk? Vždyť i hříšnící půj
čují hříšníkům, aby dostali zase tolíkéž, A bude
te-lí pozdravovatí toliko bratry své, co více čí
níte? Zdalí nečiní toho i pohané? Ale milujte ne
přátele své, dobře číňte a půjčujte, ničeho neče
kajíce; a odplata vaše bude hojná, a budete syny
Nejvyššího, neboť on jest dobrotivý k nevděčným
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i zlým. Buďte tedy dokonalí, jakož i Otec váš ne
beský dokonalý jest.«

1) K zásadám mravního a duchovního žívota, které
tu Kristus Pán pronáší, třeba tři věci připomenouti:
nejsou to všecko přikázání, nýbrž někdy pouze rady,
k nimž není každý zavázán ; při jejich zachovávání třeba
v jednotlivých případech vždy též hleděti na pravidla
křesťanské opatrnosti; týkají se soukromých osob a
soukromého života, Autorita a ti, kdož veřejný úřad
zastávají, nesmějí mnohdy bezpráví mlčky snášeti, nýbrž
musí se hájiti, ano i právo mstíti,

2) Domnívalif se někteří vskutku, že Mesiáš zruší
celý zákon, Poněvadž se Kristus Pán častěji prohlašoval
za Pána zákona a zákony také někdy svou mocí pro
míjel (na př. zákon sobotní), mohlo i u lidu snadno ta
kové mínění vzniknouti, Ve skutečnosti však Kristus
mravní předpisy Starého zákona ponechal a Zákon jen
zdokonalil, zákon obřadní pak vyplnil tím, že ho na
hradil řádem dokonalejším,

3) »Písmě« v originále a Vulgatě přesněji »jota«, t. j.
nejmenší písmeno řecké abecedy ; »čárka« (apex), zna
ménko, jimíž se dvě velmi podobná písmena tozeznávají,

4) Kdo by i nejmenší zákon považoval a prohlašoval
za nezávazný, nemůže slouti v království Kristově uči
telem zákona, byť by i jinak byl učený, ano je poslední,
skoro ani nenáleží ke království tomu. Tak obyčejnější
výklad,

5) »Soud« se skládal z 23 členů, »velerada« jest plné
shromáždění vrchní židovské autority,

6) »Oheň pekelný« v originále a Vulgatě vignis ge
hennae« (rův vétvvav t0Ď rrvedS). Gehenna, hebrejsky
Hinnom, je údolí u Jerusaléma, kde kdysí modloslužeb
níci spalovali lidské oběti (děti) Molochovi; později se
výrazu »oheň Gehenny« (Hinnomu) užívalo na označení
ohně pekelného, »Raka« znamená tolik jako slabomyslný
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(bez mozku); slovo »blázen« bylo větší příhanou než
nyní; značiloť tolik jako padouch a bezbožník,

7) »Auadrans« je čtvrtina assu, tedy nepatrný peníz.
8) T. j. i kdyby ti něco bylo tak milé jako oko,

musíš se toho vzdáti, jestliže je to příležitostí k hříchu.
9) Není to zákaz přísahy vůbec, neboť nejen sv, Pa

vel přisahal (Řím 1, 9; 2 Kor, 1, 23; Gal. 1, 20; Fil, 1,
8; srv, Žid. 6, 16—18), nýbrž pravděpodobně i Kristus
Pán sám. Zakazuje tudíž Spasitel jen přísahu lehko
myslnou a nepotřebnou. Poněvadž fariseové učili,
přísahy, při nichž se Bůh přímo nejmenuje, nezavazují,
učí Kristus Pán, že závaznými jsou i přísahy na věci,
které jsou s Bohem ve vztahu.

10) Sukně je šat spodní, plášť oděv svrchní, obyčej
ně cennější a lepší.

11) T. j. nutí-li tě někdo, abys nes' nějaké břemeno
nebo se propůjčil k nějaké cestě na jednu míli,

12) Tato slova nestojí v zákoně Mojžíšově, byla od
fariseů přidávána.

Rozjímání 28.

1. průprava: Představme si Krista Pána, jak učí zá
stupy, dychtivě ho poslouchající.

2. průprava: Prosme za milost, abychom zásady do
konalosti Kristem hlásané dobře chápali a podle nich se
řidili.

1, Není velkolepějšího a krásnějšího zákona nad zákon
Kristův. Když jíž Jest úctyhodné, zachovává-lt na př.
úředník, vojín a pod. všecky své i nejmenší předpisy
a nařízení, jak úctyhodné jest teprve bedlivé plnění všech
i nejmenších předpisů zákona Kristova a jeho Církve.
A Kristus Pán si přeje, abychom sí nejenom nejmenších
zákonů jeho vážili a je plnili, nýbrž plnili je dokonale
a nepodobovalí v tom dokonalost Boží, Ovšem nesmí to
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býti nikdy plnění zákona pouze zevnější a farisejské ;
hlavní věc je, zachovávatí a míti ducha zákona,

a) Musílí bychom se jistě zastydžtí, kdybychom v za
chovávání zákona Kristova a předpisů Církve neměli
ani té přesnosti, s kterou zachovávají svoje předpisy
svědomití úředníci, důstojníci a pod, Nepřestupujme nikdy
nějakého předpisu jen proto, že se týká věcí nepatrné.

b) Ovšem se musíme varovati, abychom se snad ne
spokojovali pouze zevnějším vykonáváním předepsaného
díla, neipěli příliš na písmeně a nezanedbávalt vnitřního
ducha, Zachovávejme zákony a předpisy proto, že je to
vůle Krista Pána a abychom mu projevili svojí oddanost
a lásku.

c) »Buďte dokonalí, jakož i Otec váš nebeský doko
nalý jest.« Tato slova praví Kristus Pán nejenom k svým
učedníkům nebo některým vyvoleným duším, nýbrž k celé
mu shromáždění lidu. Jest dokonalost pouze raděná ; ale
je dokonalost povínná, která záleží ve svědomitém plnění
všech povinností, stavem ukládaných. Když tedy Kristus
Pán takovou dokonalost žádá již od každého člověka,
jak ho asi bolí nedbalost ve vykonávání kněžských po
vinností!

2, Předpisy a rady božského Spasitele týkají se hlavně
tří ctností: lásky blíženské, sv. čistoty, pravdomluvnosti.
Ve'iká je dokonalost lásky k bližnímu, které učí zákon
Kristův, Máme se úzkostlivě vystříhatí každého urážií
vého slova; každá těžká urážka, byť se stala fedním
slovem, má v zápětí věčný trest, Máme se s bližním co
nejdříve smířití, znepřátelili jsme se, zvláště před nejsv.
obětí a sv. přijímáním. Ano, Kristus Pán učí novému
dokonalému stupní lásky k bližnímu, který byl ve Starém
zákoně neznám, H'ásá, že tam, kde spravedlnost nežádá,
aby se nám zadostučínilo, máme trpělivě a radostně křivdy
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snášetí, že máme skutečnou a opravdovou láskou mílo
vatí i nepřátele, a proto se za ně modliti, jim dobře činiti
a aspoň všeobecných znamení zdvořilosti jím neodpírati.

a) Jak snadno nám pří rozmluvě vyklouzne nelaskavé
slovo protí blížnímu ; ano snad užíváme s vědomím slov
urážlivých, i o spolubratřích, Jest dobře sí zase uvědo
miti, že taková slova jsou nejenom všedním hříchem,
nýbrž že se lze takovým způsobem dopustiti snadno i těž
kého hříchu,

b) Jest zvykem zbožných křesťanů před sv. zpovědí
a sv. přiímáním prosití za odpuštění ty, které bylí ura
zíli. Smiřme se se svým blížním, svým spolubratrem
i zevnějšim nějakým způsobem před celebrováním, jestliže
jsme mu snad ublížili.

c) Napadá-lí někdo v nás Církev samu a škodilo-lí
by naše m'čení dobré věcí, můžeme i musíme se roz
hodně hájitt a i zadostiučinění žádati, Jínak však jest
vzácný projev pokory a lásky ke Kristu, snésti pro něho
mlčky a ochotně i nespravedlivé výtky a útoky.

d) Jistě, že bychom snáze nepřátele své i Církve
svaté odzbrojilí a snad mnohého k poznání pravdy pří
vedli, kdybychom místo rozhořčení a planého naříkání
nebo dokonce snad pomsty, za nepřátele se vroucně
pomodlilí, jim nějakým způsobem pozornost ukázali, něco
dobrého učinil. Taková láska sluší jistě apoštolskému
srdcí kněžskému, ale lze jí dosáhnoutl jenom velikou
milostí Boží Velmí daleko od ní je kněz, který nedovede
ukázati lásku ani spolubratru, jenž mu nějak ublížil anebo
je mu snad toliko nesympatický,

3. Vážná a rozhodná jsou napomenutí a rady Kristovy
vzhledem k sv. čístotě a pravdomluvností, Tak rozhodná
musí býti naše vůle, zachovat neporušenu čístotu a tako

vá láska k této otnosti, že se ihned vzdáme í věcí a osoby
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velmí milé, které jsou nám příležitostí k hříchu. Láska
naše ku pravdě a naše pravdomluvnost měly by býti
takové, aby vždycky prosté naše slovo beze všeho dalšího
ujišťování, dušování, zapřísáhání každého přesvědčilo.
K fomu ovšem jest třeba, abychom se varovali všeho
unáhleného a nepředloženého soudu, aby řeč naše vždy
souh'asila s vnitřním přesvědčením, abychom vždy věrně
vyplnili, co jsme slíbili.

a) Na vážná a přísná slova Spasitelova o oku pohor
šujícím mysleme, jestliže jest v našem okolí něco, co je
nám svodem k hříchu, a jednejme podle nich se vší roz
hodností.

b) Jakým vzácným charakterem je muž, kněz, na
jehož slovo se lze vždy a jistě spolehnoutí. Zkoumejme
se, co je toho příčinou, že o nás ne'ze řící tuto chválu.
Snad jsme příliš ukvapení v soudu, snad nesouhlasí vždy
řeč s naším vnitřním přesvědčením, snad nemáme dosti
síly a stálosti, danému slovu plně vyhověti ?

XXIII Jak třeba konati skutky spravedlnosti.

(Mt. 6, 1—8; 16—18; 7, 1—5; Lk. 6, 36—37,
41, 42.)

»Varujte se, abyste nečinili spravedlnosti své
před lidmi, byste byli od ních vídění; síce nebu
dete míti odplaty u Otce svého, jenž jest v ne
besích.

Když tedy dáváš almužnu, netrub před sebou,
jako pokrytcí číní v synagogách a na ulicích,“) aby
bylí ctění od lidí. Amen, pravím vám, vzali od
platu svou. Alc když ty dáváš almužnu, ať nezví
tvá levice, co činí pravíce tvá,“) aby byla almužna
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tvá ve skrytě; a Otec tvůj, který vidí ve skrytě,
odplatí tobě.

A když se modlíte, nebuďte jako pokrytcí,
kteří se rádií modlí stojíce v synagogách a na ro
zích ulic, aby byli vidění od lidí.) Amen, pravím
vám, vzalí odplatu svou. Ty však, když se modlíš,
vejdí do pokojíka svého, zavři dveře a pomodli
se k Otcí svému ve skrytě; a Otec tvůj, který
vidí ve skrytě, odplatí tobě,“) Modlíce se pak, ne
mluvme mnoho, jako pohané; domnívajífť se, že
brzy budou vyslyšení pro mnohomluvnost svou.
Nepřipodobujte se tedy jim; víť zajisté Otec váš,
čeho jest vám potřebí, prve než ho prosíte,

Když pak se postíte, nebuďte jako pokrytcí
zasmušilí; neboť pošmuřují“)tváře své, aby zjevno
bylo lidem, že se postí. Ty však, když se postíš,
pomaž hlavu svou a tvář svou umyj, aby nebylo
zjevno lídem, že se postíš,“) nýbrž Otci tvému,
který jest ve skrytě; a Otec tvůj, jenž vídí ve
skrytě, odplatí tobě.

Nesuďte, abyste nebylí souzeni, neodsuzujte
a nebudete odsouzení, odpouštějte a bude vám
odpuštěno. Neboť jakým soudem soudíte, tako
vým budete souzení, a jakou měrou měříte, tako
vou bude vám odměřeno, Což pak vidíš třísku
v oku braira svého a trámu ve svém oku nepo
zoruješ? Anebo kterak můžeš říci bratru svému:
Bratře, nechej, ať vyvrhnu třísku z oka tvého,
sám trámu, který jest v oku tvém nevida? Po
krytče, vyvrzžnejprve trám z oka svého, a potom
přihlédní, abys vyvrhl třísku z oka bratra tvého.

Dávejte a bude vám dáno; míru dobrou a na
Hačenou a natřesenou a vrchovatou dají v lůno
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vaše; neboť kterou měrou měříte, tou bude vám
odměřeno.«

1) Netřeba vykládati, jak někteří mysleli, že fari
seové skutečně dávali vytrubovati, když chtěli almužnu
rozdávati; Spasitel odsuzuje jenom okázalé a ješitné
rozdávání almužen,

2) Touto hyperbolou se naznačuje úplná nezištnost
a čistý úmysl; ani samí nemáme toho vzpomínati a
takořka o tom nevěděti, co jsme dobrého způsobili,

3) Naráží se na zvyk, podle něhož někteří, řídíce
se míněním jistých vykladačů Zákona, počali se okázale
modliti tam, kde právě meškali, přišla-li obvyklá hodina
modlení,

4) To se netýká veřejných pobožností, a také není
třeba bráti to doslovně; kárá se toliko okázalost a po
vrchnost v modlitbě.

5) Lat. »exterminant«, tedy jaksi, ničí, znešvařují;
fariseové posypávali obličej svůj popelem, aby vypadali
smutní a pokorní a tak na své pokání upozornili,

6) T, j. nezanechávej nic z obyčejné péče tělesné ;
pokání a zbožnost tvoje buď vnitřní,

Rozjímání 29.

1. průprava: Slyšme v duchu vážná slova SŠposite
lova : »Varujte se, abyste nečinili spravedlnosti své před
lidmi ; sice nebudete míti odplaty u Otce svého.e

2. průprava: Prosme za osvícení a silu, abychom byli
plni vždy pravé spravedlnosti,

1. Jak así se protiví božskému Mistru všecka pouze
zevnější a proto nepravá spravedlnost, když tolikráte a
s takovým důrazem před ní varuje a na tolika různých
příkladech její bezcennost a škodlivost ukazuje! Bylo

toho potřeba, aby Kristus Pán pravdu tuto tolikrát a tak
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důrazně opakoval, poněvadž pokušení, konatí dobré skutky
z jakési ješitnosíí a okázalosti, jest časté a silné, Je to
úskalí, na něž naráží právě ti, kteří chtějí vésti život
křesťanský, ano i dokonalý, Je proto třeba, abychom se
úvahou přesvědčili, jak marná je chvála Hdská, jakou
cenu má skrytost a čistý úmysl, abychom se podle pří
kladů Kristem Pánem uvedených zkoumali, zdali při svých
pokáních, modlí-bách, dobrých skutcích »nečíníme spra
ved'nosti své před lidmí«,

a) Soud a mínění lídské o naších skutcích, chvála,
kterou nám lidé vzdávají, je věc pouze zevnější a rela
tivní, vlastní ceny skutkům naším aní dáti aní umenšití
nemůže. A. uvážíme-lí k tomu, jak často chvála nebývá
ani upřímně míněna, nýbrž je pouhým líchocením, jak
často se lidé v svém soudu mýlí, jistě přiznáme bez
cennost pochval a úsudků lidských! Ale i když nás
vpravdě chvá'í, že jsme něco vskutku veltkého před
svě'em vykonali, co vlastně znamenají všecka tak zvaná
veliká díla sama o sobě ? Jak brzo se na ně zapomíná,
jak často se zanedlouho rozpadávají jako domky z karet,
a jakou mají cenu, nebyla-lí vykonána s čistým úmyslem
pro Boha ?

b) Naopak í nejmenší skutek, vykonaný v milosti Boží
a s dobrým úmyslem, má velikou cenu, byť by zůstal
před očima lídí úpíný skryt, Kněz na lůžko upoutaný,
který obětuje svoje bolesti ke cti Boží a za spásu duší,
mnohem více působí než čilý orsanisátor a oblíbený ka
zetel, kieří hledají oblíbu a chválu lidskou, Právě skryté
ctnosti a dobré skutky musí nám býti milé, poušvadž
isou Kristu Pánu drahé a poněvadž nás přivádějí blíže
k Mistru.

c) Zpytujme se, jak se podle těchto věčně pravdt
vých zásad pří svých dobrých skutcích, modlitbách, po
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káních řídíme, Nejsme příliš žádostiví, abychom byli jme
nování a chválení, když nějaký dobročinný skutek učiní
me ? Nejsou naše líwurgické úkony příliš zevnější, bez
pravého vnitřního ducha a vroucností, naše modlitby na
zevnějšek snad uctivé, ale vnitřně málo sebrané a pokor
né ? Nezakládáme si na jistých zevnějších skutcích kají
cích, málo dbajíce sebezáporu vůle ?

2, Vedle nedostatku pravého vnitřního a čistého
úmyslu bývá právě posuzovačnost dosti častou chybou
u těch, kteří jinak duchovní život vedou. Kristus Pán
kárá velmi vážně a přísně tuto vadu; uvádí hlavně dva
důvody, proč nemáme posuzovatí, Kdo rád jiné posuzuje
a odsuzuje, bude sám přísně souzen od Soudce věčného.
A kdo posuzuje chyby druhýců, sám sebe vlastně od
suzuje ; neboť pravidelně vídí a haní na druhém chyby,
které sám má ještě ve větší míře, S tím souvisí ještě
třetí důvod, který můžeme přídatí : velmí často se v svých
soudech o bližních mýlíváme,

a) Ještě několík let, snad mnohem méně než myslíme,
a budu státi tváří v tvář před svým věčným Soudcem.
Jak obstojím pří tomto soudu ? Nejlépe sí zajistím milo
srdenství božského Srdce, když budu nyní mírným a
shovívaným v svých soudech o bližních.

b) Napadne-lí mne pokušení posuzovat a kritisovat
blížního, vzpomenu si, koikrále jsem se jÍŽ v svém soudu
zmýlil a potlačím hned takovou myšlenku, anebo lépe —
vyložím si jednání druhého, pckud možno, v dobrém
smyslu,

c) Zeptám se hned podle napomenutí Mistra ; Nemám
snad já sám, který se horším nad fřískou v oku bratrově,
trám ve vlastním oku, nemám tutéž chybu, kterou vidím
u druhého, sám v mnohem větším stupní ?
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3, »Dávejte a bude vám dáno.« Nejlepším prostřed
kem, získatí sí důvěru věřících, jest, ukázaií důvěru jim
a věnovati všecky síly duchovnímu a tělesnému jejích
blahu, a nejlepším prostředkem, dosíci od ních i hmotné
podpory, kde jí potřebujeme, jesi : konati skutky těles
ného milosrdenství.

a) Stěžujeme si na nedostatek důvěry duší nám svě
řených ? Není snad příčinou naše vlastní nedůvěřívost,
nedostatek horlivostí a nezištné lásky v kněžském pů
sobení ?

b) Přístoupí-lt k této důvěře, horlivostí a nezištné
lásce ještě dobročinnost, konaná podle sil a prostředků,
nalezneme jistě u dobrých věřících důvěru a podporu
i v hmotných věcech.

XXIV, Některé rady Kristovy na cestu k spáse
a dokonalosti,

(Mt. 7, 12—20; Lk. 6, 31, 39—45,.)

Pověděl pak jim i podobenství: »Zdalíž může
slepec slepce vésti? Nepadnou-li oba do jámy?
Není učedník nad mistra; ale dokonalým bude
každý, bude-lí jako mistr jeho.')

Nedávejte věcí svatých psům, aníž házejte
perel svých před prasata, aby snad nepošlapala
jich nohama svýma a obrátíce se neroztrhala vás.)

Všecko, co chcete, aby lidé číníli vám, i vy
číňte podobně jim. Toť zajisté je zákon i proroci.)

Vcházejte těsnou branou; neboť široká jest
brána a prostranná cesta, která vede k zahynutí,
a mnoho jest těch, kteří vcházejí skrze ní. Jak
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úzká jest brána a těsná jest cesta, která vede
k životu, a málo jest těch, kteří ji nalézají/“)

Mějte se na pozoru před nepravýmí proroky,
kteří přicházejí k vám v rouše ovčím, uvnítř však
jsou vlci draví. Po ovoci jejich poznáte je. Neníť
zajisté strom dobrý, jenž přináší ovoce špatné, aní
strom špatný, jenž nese ovoce dobré, Neboť každý
strom se poznává po ovoci svém. Zdalíž sbírají
s trní hrozny aneb s bodláčí líky? Nečesajíť za
jisté s trní fíkův ani nesbírají s bodláčí hroznův.
Všeliký strom, který nenese ovoce dobrého, bude
vyťat a na oheň uvržen. Nuže tedy po ovocí je
jich poznáte je.“)Dobrý člověk z dobrého pokladu
svého přináší věcí dobré, a špatný člověk ze špat
ného pokladu přináší věcí špatné. Neboť z hoj
nosti srdce mluví ústa jeho,«

1) Podobenstvím slepce, chtějícího ukazovati cestu,
nebo žáka, troufajícího si poučovati učitele, osvětluje
Kristus Pán nerozumnost lehkomyslného posuzování.

2) I horlivost v napomínání a v hlásání učení Kristo
va musí býti rozumná a opatrná, Vyjevovati a vysvětlo
vaii tajemství Boží lidem naprosto zkaženým a zatvrze
lým, někdy by více uškodilo než prospělo. Co jest
rozuměti slovy »psy« a »prasata«, vykládá se různě.
Tato dvě zvířata byla u židů v největším opovržení,
Vhodně se jejich jméno dává lidem zatvrzelým v drzém
odporu (»štěkotu«) proti pravdě a v nemravnosti, Také
lze v slovech Spasitelových viděti napomenutí, neposlu
hovati sv. svátostmi nehodným.

3) Příkaz lásky jest skutečně stručným obsahem
Zákona a proroků.

4) Cesta hříchu je lehká (široká) pro množství svodů,
sílu vášní, mnoho špatných příkladů, cesta ctnosti srázná
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» w Pa těžká (úzká), poněvadž žádá sebezáporu a poněvadž
je tu mnoho překážek,

5) Jednou z překážek jsou nepraví proroci, zejména
kacíři, Charakteristickou známkou všech kacířů bylo, že
vystupovali v rouše ovčím, t, j. že dovedli pod rouškou
horlivosti pro pravdu a mravní obrodu svoje bludy
ukrývati, Lze je však poznati po ovoci jejich, t. j. po
skutcích a po následcích jejich učení a působení.

Rozjímání 30.

1. průprava: Slyšme vážná slova svého Mistra: Jak
úzká jest brána a těsná jest cesta, která vede k životu!

2. průprava: Prosme za milost, abychom svědomitým
plněním apošiolského úřadu vešli úzkou branou a těsnou
cestou do života,

1. Jestliže je pro každého obyčejného věřícího cesta
spásy spojena s mnohými obtížemi, a proto těsná, tím
více ovšem pro toho, kdo má druhé véstí a za ně odpo
vídati. Je mu třeba osvícení, dobré znalostí zákona Kris
tova a cest spásy i dokonalosti, aby snad nebyl »slepceim,
který chce vésti slepého«, Musí mítí velikou obezřetnost
a pastorální opatrnost, aby se v hlásání a hájení učení
Kristova neprohbřešil proií rozkazu Mistrovu: »Noiite
dare sanctum canibus, negue míttatis margaritas vestras
ante porcos.« Především musí srdce jeho hořeit velikou
a všeobsáhlou láskou apoštolskou, neboť konečně »to je
celý zákon a prorocí«,

a) Nestávám se skutečně 1 já někdy vůdcem slepým,
a to proto, že sám dosti dobře neznám nauky Kristovy
a jeho tajemství, že dosti nevníkáém v ducha zákona
Kristova a že snadno povolují nebo naslouchám pochyb
ným zásadám světa? Pak se ovšem musím obnovítí a
znovu si umíniti že budu konati dobře denní kněžské
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rozjímání, častějí sáhnu k vážné theologické knize a
pevně budu státi na zásadách Kristových proti lžízása
dám světa,

b) Nedívme se, že £ nyní převrácené názory a mravní
zchátralost číní mnohá srdce zcela zatvrzelými k pravdě
Kristově. Takovým bychom ovšem marně mluvií o kráse
nauky a milostí Kristovy a otevírali jim tajemství Boží.
Ale modliti se za ně musíme a aspoň příkladem doko
nalého života je nepřímo o pravdě přesvědčovatí.

c) Můžeme se také zpytovati, jak zachováváme před
písy církevní, jimíž Církev podle slov Kristových : »Nolíte
sanctum atd.« udělování a odepírání sv, svátostí uspo
řádala.

d) Nezapomínejme však nikdy, že by všecky předpisy
a všecka pravidla pastorální málo pomáhaly, kdyby
v srdci kněze nebyla veliká apoštolská láska. Ta je ko
nečně hlavním a základním zákonem a pravidlem půso
bení kněžského,

2 Podobenství Spasitelovo o široké a těsné bráně,
o těsné a prostranné cestě obsahuje dvě velmí vážné
pravdy. Nejprve jest jím řečeno, že cesta spásy a doko
nalosti jest spojena s mnohými překážkamí a že je proto
těsná a těžká. Potom, že poměrně málo lídí jde touto
sráznou a obtížnou cestou. Z toho síce nenásleduje, že po
čet oslavených bude menší než počet zavržených, poně
vadž Bůh ještě v posledním okamžiku popřává duším svých
milostí, a mnozí, kteří v životě šli širokou cestou, před
smrtí se obrátí ; aie myšlenka, že tolik lidí jde širokou
cestou záhuby, je jistě vážná a zarmucující,

a) Nedivme se, že zakoušíme pravdu těchto slov
i v svém působení a že přesvšecku naší snahu a pří tolika
prostředcích spásy přece velká většina lidí jde branou
širokou. Musíme ovšem doporučovatí milosrdenství Boží
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0? ©mu všechny a snažítt se, aby se počet vcházejících širokou
branou a jdoucích prostornou cestou aspoň stále umen
šoval

b) Musíme dbátí, abychom snad sami nesešli na cestu
širokou, Ozývá-lí se pokušení smyslností a pohodlnosti,
přichází-li obava před obtížemi vzpomeňme si, že nelze
dosící dokonalosti a spásy vlastní, aní druhých k spáse
a dokonalostí vésti jinak, než oblížnou a namáhavou chůzí
po úzké a srázné cestě, božským Mistrem vytčené,

3. Prorocká slova Kristova o nepravých prorocích
jsou výstrahou pro všecky věky platnou před bludaří a
pro všecky časy daným poučením, jak je můžeme roz
poznaií. Všichni bíudaři vystupovali pod rouškou horli
vosti, předstírali, že hájí pravdy a že chtějí obrodu
mravního života. Ale z pyšných skutků, neposlušnosti,
zhoubných následků lze poznatí blud. Nepravými proroky
lze nazvatí i vlažné a nedbalé kněze, kteří svými svět
skými zásadami, nedokonalým životem, nedbalostí v ko
nání povinností duše od Boha odvádějí, místo, aby je
k Němu vedli. Jesilíže již o každém nedbalém věřícím
platí, že bude jako strom nenesoucí ovoce uvržen do ohně,
jak teprve o nedbalém knězi!

a) Nedejme se klamat aní zdánlivou horlivostí, aní
lesklými slovy, aní okázalým mravokárstvím nepravých
proroků dnešní doby ! Kde není pokory a nadpřirozeného,
pronikavého, nezíštného působení apoštolského, iam není
duch Kristův,

b) Nejsem snad v nějakém smyslu nepravým proro
kem v svém okolí a stromem, nenesoucím ovoce ? Kolik
milostí jsem obdržel a jaké ovoce jsem dosud přinesl ?
Třeba mi velmí vážně rozjímati o hrozbě Kristově : »Vše
liký strom, který nenese ovoce dobrého, bude vyťat a
na oheň uvržen,«
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XAV. Zakončení kázání na hoře,

(Mt. 7, 21—29; Lk, 6, 46—49.)

»Proč mi říkáte: »Pane, Pate«, a nečiníte, co
pravím? Ne každý, kdo mí říká: »Pane, Pane«,
vejde do království nebeského, nýbrž kdo činí
vůli Oíce mého, jenž jest v nebesích, ten vejde
do království nebeského,“) Mnozí řeknou mi
v onen den: »Pane, Pane, zdali jsme ve jménu
tvém neprorokovalí, a ve jménu tvém zlých du
chů nevymítalí, a ve jménu tvém mnoho divů ne
činili?« A tehdy oflásím jim: »Níkdy jsem vás
neznal, Odejděte ode mne, pachaielé nepra
vostí.«*)

Každý tedy, kdo přichází ke mně a slyší má
slova a je koná, o tom ukáži vám, komu jest po
doben. Podoben jest muží moudrému, který siavě
dům, kopal a položil základ a postavíl dům svůj
na skálu. I spadl příval a přišly řeky a povstala
povodeň a zaváli větrové a oboříla se řeka a obo
řily se větry na ten dům, a nemohiy jím pohnoutí
a nepadl; neboť byl založen na skále,“)

Kdo však slyší tato slova a nekoná jich, po
doben jest muži bláznu, který postavíl dům svůj
na písku bez základu. I spadl příval i přišly řeky
a zaváli větrové a obořili se na ten dům. I padl
a pád jeho byl veliký.«

I stalo se, když dokončil Ježíš řečí tyto, užaslí
zástupové nad jeho učením, neboť učil je jako
moc maje, a ne jako zákoníci jejich a Iariseové.“)

1) Slova tato platí nejprve o nepravých prorocích,
kteří klamně jménem Kristovým vystupují, pak o všech,
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kteří se spokojují spravedlností pouze zevnější, Ponej
prve tu Kristus nazývá veřejně Boha-Otce Otcem »svým«,

2) »V onen dene t. j. při soudu věčném Kristus ohlásí
neboli veřejně prohlásí za zavržené i ty, kteří měli od
něho veikou pravomoc a důstojnost, ale vůli jeho ne
plnili,

3) Tímto přirovnáním, zvláště pro poměry palestín
ské, kde silnými přívaly a bouřemi často domy bývaly
strženy, velmi názorném, shrnuje Kristus Pán celou svou
řeč : jenom ten jest spásou jist, kdo položí solidní základ
pravé vnitřní spravedlnosti podle příkazů a rad Kristových,
Někteří vykladačíi určují blíže, co Spasitel »řekami«,
»přívaly«, »větry« rozuměl; ale chtěl tím vším asi ozna
čiti jenom všeobecně překážky křesťanského a duchov
ního života,

4) Kristus Pán v svém kázání častěji ukázal svoji
moc a autoritu, mluvě a vystupuje jako věčný Zákono
dárce (»Já však pravím vám«)

Rozjímání 31.

1. průprava: Představme si Krista Pána, jak při sou
du praví přísně k nehodným kněžim: »Niždy jsem vás
neznal.«

2. průprava: Modleme se vroucně, abychom moci nám
svěřené užívali vždy dobře a svědomitě.

1. O všech, kdož se spokojují spravedlností pouze
zevnější, platí slova, že volají síce ke KRístu stále : »Pane,
Pane,« ale vůli jeho neplní, Zv.áště lze obráiiti tato slova
na nehodné nebo nedostí svědomité kněze. Při svých
iewnkcíchvyslovují téměř stále jméno Páně, často ho vzý
vejí a druhým hiásají, a přece pří tom vůli jeho neplní.
Výlučně pro kněze a apošícíské pracovníky platí hrozba
Krista Pána, že při soudu věčném neobstojí tí, kteří mělí
velikou pravomoc a veliou důstojnost, ale mocí své
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špatně užívali. Jak hrozná jsou slova odsouzení, která
Kristus jednou pronese a před celým světem prohlásí
o těch, které z tolika tisíců vyvolil, tolikerou mocí ob
dařil, tolika milostmi obklopil a kteří mu přece byli ne
věrní, »Nikdy jsem vás neznal, Odejděie ode mne, pa
chatelé nepravosti,«

a) Každý z nás se bedlivě zkoumej, není-li u něho
nějaká proliva mezi svatým jeho úřadem, posvátnými
funkcemi a celým jeho ostatním životem. Kněz, kierý
tolikráte volá; »Pane, Pane,« který se pří nejsvětější
oběti a církevních hodinkách tolikráte Bohu kianí, ho
zapřísahá, jemu věrnost slibuje, který tolikráte druhé
k svědomiié službě Boží povzbuzuje, měl by tak žíti, aby
celý jeho žívot byl výrazem slov : »Pane, Pane,« stálým
a dokonalým podrobováním sebe vůli Boží,

b) Každý kněz má něco z velikých pravomocí a darmo
daných mi.ostí apoštolských, o níchž mluví Kristus Pán,
Hlásá slovo Boží (»ve jménu tvém jsme prorokovali«),
odpouští ve svátostí pokání hříchy a koná exorcísmy
(»zlé duchy jsme vymítali«), svolává Krista Pána na oltář
a prostředkuje nejsv. obělí a sv, svátostmíi věřícím veliké
milosti (»ve jménu tvém mnoho dívů jsme konali«), Ale
žádná z těchto mocí mu nezajišťuje spásy, nekoná-li
svědomitě vůle Boží, Je dobře, zase sí to v rozjímání
jasně uvědomiii ; neboť někdy může u kněze vzniknouti
mimoděk myš/enka, jako by svátostný úřad jemu dával
věiší jistotu spasení než obyčejným věřícím,

c) Jak hrozné by bylo, kdybych i já musil jednou
slyšetí děsný rozsudek : »Nikdy jsem vás neznal. Ode
jděte ode mne, pachatelé nepravosti.« Co jest v mém
životě, proč se nejvíce musím báti soudu, a co jest mí
činiti, abych si ze své strany zabezpečil soud šťastný ?
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2. Spasítel nám tu podává některé prostředky, jimiž
si můžeme spásu zabezpečití. Především máme položití
pevný základ, Základní pravdy: Bůh jest můj Tvůrce
a Pán, konati vůlí Boží jest moje hlavní, ano jediná úloha,
hřích je největší neštěstí a pod., musí býti h'uboce za
kotveny v duší a pronikatí celý život, Také v působení
na duše musíme se snažiti, abychom právě tyto základní
pravdy všem, zvláště dětem při katechismu, hluboko
vštěpovali, Musíme proto častěji konat sv. exercicie, kde
právě o těchto základních pravdách znova uvažujeme.
Pak musíme dobře zná'i hlavní překážky nadpřirozeného
života a spásy a energicky protí ním bojovatí. Jsou v po
dobenství Krista Pána naznačeny »řekami«, jimíž můžeme
rozumětí nárazy smyslnosti, »větry« pýchy a »přívaly«,
které značí obtíže a kříže, stěžující cestu k věčnému cíli.

a) Není snad příčinou mé lehkomyslnosti a nestálosti,
že jsem nikdy dosti pevně nepoložil potřebného základu?
A to snad zase proio, že jsem nikdy úplně vážně a hlu
hoce neuvažoval o pravých a základních pravdách exer
cíčních ? S jakou svědomítostí snažím se poučovatt o těch
to základních pravdách věřící, zvláště dítky ? Buďme
přesvědčení, že všecko pozdější působení a organisování
bude málo užitečné, nepoložíme-lí již v útlá srdce pevný
základ křesťanského nadpřirozeného života,

b) Pohleďme do svého života a vízme, které překážky
spásy a dokonalostí se u nás h'avně vyskytují. Zdali
»řeký« smyslnosti, nebo »větry« pýchy a ctižádosti, anebo
»přivaly« utrpení a obtíží,

3, Kristus Pán učí »jako moc maje«, má neomezenou
a úplnou autoritu učitelskou, jíž se musí každý rozum
lidský podrobiti a proti které nic nezmchou ani zloba ani
sofistika a pavěda lidská. Kněz Kristův, opíraje se o tuto
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nezvratnou autoritu, může a musí vystupovati v hlásání
učení Páně s pevnou jistotou a statečnou odvahou,

a) Neklesejme nikdy na myslí, ant když vidíme, že se
nepřátelé všemi možnými a na oko velmí skvělými proti
důvody a námitkamí snaží učení Kristovo podvrátiii. Prott
věčné pravdě a neomezené autoritě božského Učitele nz
zmohou ani nejmocnější a nejičenější protivníci ničeho.

b) Nebojme se, hlásati pravdu Kristovu odvážně a
s plným přesvědčením, Není to naše lidské poznání a ne
jsou to naše lidské důvody, na nichž spočívá, nýbrž
autorita Boží,

XXVI Kristus Pán uzáravwe služebníka
setníkova,

(Mt. 8, 1, 5—13; Kk, 1, 1—10.)

Když pak dokončil všecka slova svá k lidu,
sestoupil s hory. Šli za ním zástupové mnozí. Když
pak vešel do Kalarnaum, služebník jednoho set
níka“) jsa nemocen blířil se k smrti. a ten byl
u něho ve vážností. A uslyšev o Ježíšovi, poslal
k němu židovské starší s prosbou, aby přiíjda,
uzdravil služebníka jeho: »Pane, služebník můj
leží doma ochrnulý a hrozně se trání,«?) A oni nři
šedše k Ježíšoví, prosili ho snařně řkouce: »Ho
den jest, abys mu to prokázal, neboť miluje národ
náš a sám postavil nám synasogu.« I dí Ježíš:
»Já příjdu a uzdravím jej.« Ježíš tedy šel s nimi.
A když byl jíž nedaleko od domu, setník poslal
k němu přátele řka: »Pane, neunavuj se; neboť
nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou. Proto
nepokládal jsem se aní za hodna, abych příšel
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k tobě; ale rcí jenom slovem, a uzdraven bude
služebník můj. Neboť 1 já jsem člověk pod mocí
postavený, maje pod sebou vojáky, a dím tomuto:
»Jdí« a jde, a jinému »Příjď« a příjde a služeb
níku svému: »Učíň toto« 1 učíní.«“)

Uslyšev to Ježíš, podívíl se a obrátiv se k těm,
kteří šlí za ním, řekl k zástupu: »Amen, pravím
vám, ani v Israeli nenalezl jsem tak veliké víry.“)
Pravím pak vám, že mnozí přijdou od východu
i od západu a stolovati budou s Abrahamem a
s Isákem i Jakobem v království nebeském. Sy
nové království však budou vyvržení do temnosti
vnější, tam bude pláč a skřínění zubů.«“) I řekl
Ježíš setníkoví: »Jdí a jak jsi uvěříl, staň se
tobě.« A uzdraven jest služebník v tu hodinu.
A když se navrátili domů ti, kteří byli poslání,
nalezli zdravým služebníka, jenž byl nemocný.

1) Z kontextu (»miluje národ náš«, »ani v Israeli
nenalezl jsem«) vysvítá, že setník byl pohan.

2) Podle Lukáše setník nejprve nepřišel sám, nýbrž
poslal židovské starší, ale poněvadž přišli jménem jeho,
mohl Matouš napsatí, že »přístoupil k němu setník a
prosil ho«, Setník se neodvažoval v své pokoře prositi,
aby Ježíš k němu přišel, ale poněvadž asi židé o své
újmě ho žáďali, aby přišel, mohl Lukáš napsati »s pros
bou, aby přijda uzdravil služebníka«.

3) Chce tím říci : »Tím spíše můžeš ty jedním slovem
uzdraviti, nemaje potřebí osobně k nemocnému jíti«,

4) Kristus Pán mluví o víře lidu, u něhož působil
a divy tvořil, ne o víře patriarchů, sv, Jana Křtitele
nebo P. Marie,

5) Místem »vnější temnoty« (oproti světlu uvnitř
království nebeského) a »pláče i skřípění zubů« nazývá
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se peklo pro dvojí trest: pro odloučení od Boha (poena
damni) a pro bolesti smyslů (poena sensus).

Rozjimání 32.
1. průprava: Vizme setnika, prosiciho v hluboké po

koře: »Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou,
ale toliko rci slovem, a uzdraven bude služebník můj.«

2. průprava: Modleme se za podobnou pokoru a
důvěru.

1. Tento setník, ačkolí ještě pohan, je nám v mnohé
stránce vzácným příkladem. Dojemná jest jeho láska
k služebníkoví a otcovská starost o něho, která nedbá
rozdílu stavu, ale i podřízenému dobrodiní prokazuje,
Líbí se nám na setníku také jeho láska k cízímu a pro
Římana barbarskému národu israelskému. Chvályhodná
jest jeho dobročinnost na náboženské účely, kterou sí
získal srdce Israelitů a připravil své vlastní srdce na při
jetí milosti Boží. Z jeho stručných a vojensky úsečných
slov poznáváme, že byl sám mužem poslušnosti a dovedl
si zjednatt také poslušnost u svých poddaných.

a) Když tak uš'ech'ilá a milá je už přirozená láska,
která nedbá rozdílu stavů a jmění, ale ke všem, i nízkým,
chudým a pohrdaným se ukazuje, jak má se tato všeobec
nost a povznešenost ukazovatí teprve v lásce nadpřiro
zené ! Nedávám se snad v své lásce k bližnímu řídití

příliš pozemskými důvody a sympatiemi?

b) Je přirozeno, že každý miluje svůj líd a národ více
než lid a národ cizí. Ale v srdci kněze nemá býti nějaké
výlučnosti národnostní, kněz má milovati i jiné národy
pravou nadpřirozenou láskou,

c) Jest jaksi zákonem při rozdávání milostí Božích,
že Bůh dává bojnějších milostí jako odměnu za dobrodiní
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bližnímu prokázaná, To jest také pro nás nejlepším pro
středkem, jak milosti Boží dosíci.

d) Musíme se jistě mnohdy zastyděti, vidouce, s jakou
přesností poslouchají lidé světští, úředníci a zvlášě vojáci,
často jen z pohnutek přirozených, ano jenom ze strachu,
a jak nedokonalá je naše nadpřírozená poslušnost, Máme
přece tolik důvodů, abychom tuto Bobu tak milou ctnost
cvíčili, a máme vzácný příklad heroické poslušnosti na
svém božském Mistru.

2. Prosba a celý způsob jednání setníkova může nám
sloužiti zvláště za příklad, s jakou důvěrou a pokorou se
máme blížítí ke Kristu Pánu, »A uslyšev o Ježíšovi,
poslal k němu,« Setník se hned obrací k Tomu, od něhož
jedině a jistě lze mu doufati pomoci. Číní tak s dojemnou
pokorou a pevnou důvěrou. Nemá se za hodna, aby Kri
stus Pán k němu příšel, ba aní za hodna, aby šel k němu
sám, Je přesvědčen, že Pán Ježíš může jedním s'ovem
zdálí jeho služebníka uzdraviti, Slova jeho, vyjadřující
tak krásně pokoru s důvěrou, opakuje Církev svatá pří
svatém přijímání, Setník, prosící Krista Pána prosířední
cívím sťarších, je též pokynem, abychom se na Krista
Pána obraceli vzýváním svatých.

a) »Poslal k němu.« Vzpomeňme si na ta slova, když
nás něco tísní, Nehledejme pomocí a útěchy jinde, leč
u Toho, který nám jediný zcela jistě může pomoci.

b) Naše pokora musí býti taková, že se považujeme
zcela za nehodny, aby Kristus Pán vstoupil do našeho
srdce, ale také za nehodny, abychom se před jeho tváří
objevii my. Tato pokora musí býti spojena s nezlomnou
důvěrou, že Pán Ježíš jedním pokynem a slovem může
nás očistití a ve všech bědách nám pomoci, Vzbuďme
nyní pří rozjímání takovou důvěru a pokoru a cvičme se
často v těchto ctnostech.
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c) Umiňme si zvláště, že budeme s velikou uctivostí
a zbožností při mší sv. říkatí slova : »Domine, non Sum
dignus,« Probírejme nyní k tomu cíli jedno slovo této
krásné modlitby za druhým a rozjímetme o nich,

d) Obracejme se často na Krista Pána, vzývajíce jeho
svaté. Jest krásným a užitečným zvykem, přednášeti
někdy pří dítůčinění Do sv. přijímání prosby svoje eucha
ristickému Králi skrze svě*ce jeho,

3. Veliké chvály dostává se setníkoví od Krista Pána :
velebí víru jeko nad víru všeho lidu israelského, Je to
jemná výtka pro národ israe'ský, K výtce připojuje se
i hrozba: mnozí pohané veidou do království Božího,
které četní Israelité pro svojí nevěrnost ztratí, Můžeme
výtku a hrozbu obrátiti na kněze,

a) Jak smutné by bylo, kdyby snad i pro nás platit
měla výtka, že Spasitel nalézá více pevné víry u mnohého
obyčejného věřícího než u nás, kněží jeho!

b) Ještě smutnější a strašněiší jest hrozba, že mnozí
věřící lzict stolovati budou v království nebeském, z něhož

Www
nevěrní kněží budou vyvržení,

XXVII. Kristus Pán křísí mládence v Naimu.

(Lk. 7, 11—17,)

I stalo se, potom šel do města, které slove
Naím,') a šlí s ním učedníci jeko a zástup veliký,
Kdvž pak se přibližoval ku bráně města, hle vy
nášeli mrtvého, jediného to syna matky jeho a ta
byla vžova: a četný zástup lidu z města bvl s ní.)

Smatřiv ji Pén, pohnul se milosrdenstvím nad
ní a řekl: »Neplač!« A přistounív dotekl se mar,
ti pak, kteří nesli, zastavili se.) I řekl: »Mlá
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denče, tobě pravím, vstaňí« A posadíl se ten,
jenž byl mrtvý a počal mluvíti. I dal jej matce
jeho,*)

Pojala pak všecky bázeň a velebili Boha,
řkouce: »Prorok veliký povstal mezi názi, a Báh
navštívil lid svůj.« A rozšířila se o něm řeč ta
po celém Judsku a po všem okolí.

1) Město galilejské Naim (v řeckém originále: Nain)
bylo na severním úbočí malého Iiermonu, asi kde je
nynější Nein.

2) Bolest matky byla zvláště trpká, poněvadž to byl
jediný syn a poněvadž byla vdovou, což už samo bylo
u Israelitů neštěstím, Z toho, že bylo na pohřbu velké
množství lidí, nelze ještě souditi, jak někteří činí, na
vznešený rod nebo bohatství matčino ; bývalo zvykem,
že se ti, kteří viděli pohřební průvod, k němu přidávali.

3) Mrtví nebyli uzavírání do rakví, nýbrž byli ob
vinutí rouškami a kladení (někdy připevňování řemeny)
na máry neboli ploché lůžko a pokryti prostěradlem.

4) Od Boha dostala matka své dítě, Bůh jí ho smrtí
vzal, a nyní jí Bůh vzkříšeného syna zase dává,

Rozjímání 33.

1. průprava : Představme si Pána Ježíše, jak probouzí
všemohoucími slovy: »Mlédernče, tobě pravím, vstaň !«
jinocha k životu.

2. průprava: Prosme za milost, abychom se ze své
ndleby a nedbalosti k novému živetu probudili.

1, Kolik tu bolestí a neštěstí na jednom nepatrném
místě tohoto slravého údolí! Neúprosná smrt zbavuje
Ženu nejprve podpory života, muže, a pak jí odnímá jedi
nou útěchu, jediného syna. Uhasíná mladý žívot, jinoch,
který stál teprve na prahu žití a klesá v hrob. To jsou
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neštěstí obyčejná, která se opakují každou hodinu na
některém místě ; bolesti, jaké jsme samijiž v životě za
žili, a na něž musíme býti stále připravení, Ale právě tam,
kde se neštěstí dostavuje, je Ježíš blízek: k bráně ven
z města ubírá se s pláčem pohřební průvod a branou do
města jde Ježíš, nejlepší těšitel a věrný pomocník, Srdce
jeho »pohnu'o jest milosrdenstvím«,

a) Když se nám delší dobu dobře daří a žádné ne
štěstí nás nepotká, je nebezpečí, že se počneme na svět
dívatí poněkud lehkomyslně, Vzpomeňme sí pří pohledu
na bolest maitčínu na všecky nesčíslné bídy a bolestí
lidské a přesvěděme se o tom, že tato země jest a zůstane
slzavým údolím. Srovnejme svoje bolestí a rány osudu
s velikými neštěstími, která potkala jiné lidi, a budeme
Bohu vroucně děkovati, že nás dosud tak mnohého z'a
uchránil, Ale buďme připravení pro budoucnost, odevzdej
me se do vůle Boží a obětujme se jeho svaté vůli, kdyby
se mu zalíbilo, odloučití nás od osob milých, nebo jiným
zármutkem navštíviti,

b) Kdykolí příjde neštěstí a bolest, představme sí žívě,
jako by Kristus Pán branou přicházel nás potěšit a nám
pomocí. Neboť snášíme-lí bol s odevzdaností a trpějvostí,
jest zcela jistě Mistr blízko nás, *

c) Klaňme se zvláště jeho láskyplnému a milosrdnému
Srdci, Jako tehda »pohnuto bylo milosrdenstvím«, tak je
i nyní plné milosrdenství k našim s'abostem a plné milo
srdné lásky k hříšným duším, k'eré máme k němu vésti.
Tak musí býti »milosrdenstvím pohnut« každý věrný kněz
podle Srdce Páně ; musí míti upřímnou soustrast s těles
nými i duševním? bídami lidstva,

2, Jedním slovem své všemohoucnosti probouzí Spa
sitel mrtvého fjinocha k novému životu. Toto vzkříšení
jest obrazem probuzení duše ze smrtí -hříchu k nadpří
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rozenému žívotu a ze spánku vlažnosti a nedokonalostí
k životu svatosti. Můžeme tu nejprve myslití na svoje
apoštolské působení a uvažovatí, jak bychom moh a měli
probouzeti duše, zvláště mládež, k nadpřirozenému a do
konalému životu. Můžeme to však obrátití na svůj vlastní
vnitřní život, jak nás Bůb ze hříchu probudil a k větší
dokonalosti vybízí,

a) Kolik mladých duší je ve stavu nemilostř a mrtvo
pro život věčný! Kolik jich pouze živoří beze všeho
většího vzletu a porozumění pro dokonalejší křesťanský
život, a snad je tu mnohá taková duše, která by by'a
schopna i ochotna k bohatému i apoštolskému duchovnímu
životu, kdyby jej poznala a byla k němu vedena. Jest tu
také potřebí všemohoucího slova milostí a lásky Boží:
»Mládenče, tobě pravím, vstaň.« Ale Kristus Pán chce,
abychom my byli nástroji jeho milostí; a museli bychom
se přísně zodpovídati, kdyby pro naši netečnost některá
mladá duše zahynula, nebo pro dokonalejší život byla
zíracena,

b) Vzpomeňme si, jak t k nám volal mocný hlas
Kristův, zvláště za našeho mládí : »Mládenče, tobě pravím,
vstaň !« Z celého srdce děkujme za tuto velikou milost a
ptejme se, jak upřímně, vytrvale a důsledně jsme h'asu
Božího následovali. A když vidíme svojí dosavadní likna
vost a nedokonalost, není-li nám, jako by k nám volal
Spasitel; »Tobě pravím, vstaň « Umtňme sí v tomto
rozjímání, že se aspoň ode dneška budeme upřímně o do
konalost snažití,

3, »I dal jej matce jeho,« V krátkých těchto slovech
je obsažena vážná a hluboká pravda. Dítko je darem
Božím, Bůh je dal a může je zase zpět požadovatí. Na to
zapomínají někdy i matky jinak zbožné a křesťanské, když
Bůh jejích dítě volá k stavu dokonalosti, Dělají obtíže,
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we,
nechtějí se od něho odděliti, jako by byly úplně nezá
víslými jeho pány, A přece Bůh může každé chvíle od
vola.i je od nich smrtí, Takové bolestné odloučení jest
vždy ještě lepší, než když by dítě těžkým břichem ztratilo
živol věčný.

a) Jesi také naší povinností, abychom rodiče o této
pravdě poučovali, jim tenio jejich závazek vysvětlovali
a pravé nadpřiíczené lásce k dí.kám je učili.

b) Sami nesmíme zapomínati, že jsme se vstupem do
stavu duchovního obětovali Bohu a že už nenáležíme
rodině, nýbrž jsme majeikem Krista a Církve. Láska
k vlaslní krvi, která by byla závadou vznešeného našeho
cíle, není nám dovolena,

XXVII, Poslání Jana Křtitele ke Kristu Pánu.

(Mi. 11, 2—19; Lk, 7, 18—35.)

A zvěstovali Janoví učedníci jeho o všech
těchto věceců,') Jan pak uslyšev ve vězení o skut
cích Rristových, povolav k sobě dva ze svých
učedníků, poslal je k Ježíšovi řka: »Ty-li jsi ten,
který přijíti má, čí jiného čekáme?«') Přišedše
tedy k němu, muží ti řekli: »Jan Křtítel posilal
nás k tobě řkas »Ty-li jsi ten, který přijítí má,
čii jiného čekáme?« V touž bodínu pak uzdravil
rsnohé od neduhův a nemocí a duchů zlých a
mnoha slepcům udělil zrak. A odpověděl jim Je
žíš a řekl: »Jděte a zvěstujte Janovi, co jste vi
děli a slyšeli: slepí vidí, kulhaví chodí, malomocní
se očísťují, hiuší slyší, mrtví vstávají z mrtvých,
chudým zvěstuje se evangelium.“) A biahosla
vený jest, kdo nebude se horšítí nade mnou,«*)
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A když poslové Janoví odešli, počal Ježíš
mluvíti k zástunpům o Janovi: »Co jste vyšli na
poušť viděti? Třtínu-lí větrem se klátící? Ale co
jste vyšli vidět? Člověka-lí měkkým rouchem
oděného? Aj, ti, kteří měkká roucha mají a
skovostnánosí a v rozkoších žiji, v domech králov
ských jsou.) Ale co jsíe vyšli vidět? Proroka-li?
Zajisté, pravím vám, i více než proroka. Neboť
tento jest, o němž jest psáno: »Aj, já posílám
anděla svého před tváří tvou, kterýž přípraví
cestu tvou před tebou,« Provím zajisté vám: Mezi
zrozenci ženínými nepovstal větší nad Jana
Křiítele; kdo však menší jest v království Božím,
větší jest než on.“) Ale ode dnů Jana Křtitele až
dosud království nebeské násilí trpí, a ti, kteří
násilí činí, uchvacují je.) Všíchni proroci totiž
i zákon prorokovali až do Jana. A cůcete-lí pří
jmouti, on jest Eliáš, který má příjítí“) Kdo má
uši k slyšení, slyš,

A veškeren lid, uslyšev ho, i celníci oslavili
Boha davše se pokřtíti křtem Janovým, Ale fari
seové a zákonící pohráli samí proti sobě úradkem
Božím, nedavše se pokřtíti od něho,

Komu tedy připodobním lid pokolení tohoto
a komu jsou podobní? Podobní jsou hochům, se
dícím na náměstí a volajícím si navzájem: Pískaii
jsme vám a netančili jste, naříkalí jsme a nerla
kali jste. Neboť přišel Jan Křtitel, ani nejeda
chleba, ani nepije vína, a pravíte: Má zlého du
cha, Přišel Svn člověka, jeda a pije, a pravíte:
Hle člověk žrout a píjan vína, přítel celníkův a
hříšníkův.) Avšak ospravediněna jest moudrost
ode všech synů svých.«'")
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1) Učedníci měli někdy přístup k Janu Křtiteli,
uvězněnému na tvrzi Macherontě.

2) Jan neposílá učedníky s tímto dotazem ke Kristu
proto, že by snad sám o poslání Kristově pochyboval,
anebo že by nevěděl, zdali je ten, který v Galileji
zázraky působí, týž, o němž byl svědectví vydal; chtěl
jen, aby se jeho učedníci z úst samého Krista o jeho
poslání přesvědčili. Ten, který přijíti má, jest (podle
1 Mojž. 49, 10; Ez. 21, 27; Ž, 39, 8; Ž. 117, 26) Mesiáš.

3) Těmito slovy Is, 35, 5dd předpovídá Mesiáše.

4) Blahoslavený, kdo pro zevnější nízkost, chudobu
a pokoru Spasitelem nepovrhne. Slova ta netýkají se
jen učedníků Janových, nýbrž plalí o veškerém lidu
israelském,

5) Aby někdo nemyslel, že se Jan Křtitel sám nějak
ve víře v Mesiáše viklal, vzdává mu Spasitel velikou
chválu před lidem a velebí zvlášť jeho pevný charakter
a strohé pokání,

6) Hebrejské rčení »rozený ze ženy« klade se tu
místo člověk, Jan Křtitel svým posláním jako bezpro
střední předchůdce Páně, byl největším z mužů Starého
zákona, Ale Nový zákon, Církev Kristova, mystické jeho
tělo, tak vysoko převyšuje řád starozákonní, že i nej
menší úd tohoto těla výše stojí než kdokoliv ze Starého
zákona. Méně případný je výklad, podle něhož by slo
vem »menším« Kristus mínil sám sebe,

7) Podle některých by tu byl naznačen sebezápor,
kterého je třeba k dosažení království nebeského, Ale
obyčejnější a přirozený výklad jest; království nebeské
je pronásledováno, a pronásiedovatelé brání vstupu do
něho (uchvacují je) i těm, kteří chtějí,

8) Podle židovského podání měl před příchodem
Mesiáše přijíti Eliáš, Kristus Pán tvrdě, že Jan jest
tímto Eliášem, ovšem ne v doslovném smyslu (chcete-li
přijmouti), ohlašuje, že říše mesiánská již nastává,
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9) Názorné podobenství vzato jest ze světa dětského,
jeho her a malých půtek, Nevrlí a umínění hoši nechtějí
si někdy hrátí ani »na svatbu« ani »na pohřeb«, když je
k tomu jiní vybízejí, napodobujíce buď hudbu svatební
nebo nářek truchlících na pohřbu, Tak židé nebyli spo
kojení ani s Janem Kfřtitelem, jenž vedl podle vůle Boží
život tuhého pokání, ani se Spasitelem, který v úmyslu
apoštolském vedl život obyčejný.

10) Ale od pravých synů moudrosti, rozumných a
spravedlivých Israelitů, byla moudrost Boží poznána
a oceněna,

Rozjímání 34.
1. průprava: Slyšme Krista Pána slavnostně prohla

šujícího: »Pravim zajisté vám, mezi zrozenci ženinými
nepovstal větši nad Jana Křtitele.«

2. průprava: Prosme za milost, abychom mohli před
chůdce Páně a Mistra jeho napodobovati.

1. Povolání a poslání Jana Křtitele jest obrazem po
volání a poslání kněžského. Velikým byl Jan svým poslá
ním, takže mohl o něm vpravdě Kristus říci: Není většího
mezi lidmi, Ale i veliké důstojenství a veliká milost darmo
daná (gratis data) jest nepatrná u srovnání s milostí, jež
nás Bohu mílými činí (gratia gratum iacíens); náležeti
k milostné říší Kristově znamená již více než samo důsto
jenství předchůdce Páně, Sv. Jan měl také veliký stupeň
milostí a heroické nadpřirozené ctnosti, Dvě z nich chválí
božský Spasitel zvláště : pevnost zásad a jednání a ducha
strohého pokání. Jan byl také velikým apoštolem, Ještě
ve vězení chce nějak učedníkům a lidu prospětí a přivésti
je k lepšímu poznání Mesiáše. Nemoha o něm svědčit
osobně, činí tak skrze své učedníky.

a) Jak veliká je důstojnost, jak čestné poslání Jano
vo! Srdečně se nad touto jeho ctí radujme a ctěme nej
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většího z mužů starozákonních. Mysleme na svoji podob
nou důstojnost kněžskou a na podobné své poslání;
děkujme za tuto milost a uvažujme, jakou odpovědnost
nám naše poslání ukládá,

b) Býti údem mystického těla Kristova jest větší
dobrodiní než samo poslání Jana Křtitele. A tohoto
mystického těla, této Církve, jsme nejenom údy, nýbrž
rozdavatelí jejích milostí, Jak musíme býtí za to Kristu
Pánu vděční! I nejmenší »gratia gratum faciens« má větší
cenu nežli vysoký stupeň mílostí darmo dané, Jak sí
musíme milostt Boží vážití, s jakou úzkostlivostí ji chrániti
a s jakou horlivostí ji rozmnožovati!

c) Vidíme dvě v pravdě kněžské ctností, které Kristus
Pán na Janovi chválí. Zkoumejme se, jak jsme v nich
dosud pokročili. Nedáváme se snadno zvíklatí v svých
zásadách a rozhodnutích ? Nepodléháme příliš duchu
času ? Nejsou naše předsevzetí pří rozjímáních a zpyto
vání svědomí příliš chabá a vratká ? A jest rysem i naše
ho kněžského žívota jístá otužílost a strohost ? Nepod
dáváme se příliš změkčílostí nebo pohodlí ?

d) Sv. Jan, ještě ve vězení apoštolsky činný, jest
vzácným příkladem kněžské horlivosti, jež neustává do
posledního dechu pracovatí pro čest a slávu Boží, Horlivý
kněz nejenom netouží po odpočinku a nežádá do pense,
dokud má ještě síly k práci; když byl pro nemoc anebo
stáří nucen jítí na odpočinek, vždycky ještě aspoň něco
k spáse duší působí,

e) Působití skrze jiné jest právě za naší doby potřeb
ným způsobem pastorace, Knězí nelze všude dobře pro
niknoutt a třeba tedy, aby sí vychovával laický apoštolát.

2, Velebná a krásná postava Předchůdce Páně jest
námětem k celé řadě úvah a jeho cínosií jsou vzorem
ctností kněžských. Ale všímněme si také osoby Krista
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Pána samého. Jan Křtitel ho nazývá »tím, který příjíti
má«, Slovy těmi jest . naznačeno, že Ježíš Kristus jest
středem veškerých dějin a celého zjevení a že musí býtí
také středem našeho celého života. Všimněme si zvláště

jedné krásné vlastností Spasitelovy. Aby nevzniklo proti
Janu Křtiteli podezření, ujímá se hned jeho cti a veřejně
ho chválí. Uvažujme také, že Kristus Pán svoje poslání
dokazuje ne tak slovy, jako skutky, poučuje nás, že skutky
jsou hlavní věc a mají býti důkazem o svatosti vnitřního
života,

a) Zahloubejme se poněkud do pravdy: Kristus, oče
kávání národů, Ten, který příjítí má, středem veškerých
dějin a celého zjevení, Kristus včera, dnes i zítra! Jaké
místo zaujímá Kristus v mém životě ? Žijívskutku z Krista,
v Kristu a pro Krista ?

b) Ujmouti se napadené nebo podezřívané ctí a po
věsti blížního, zvláště spolubratra, omluviti ho, pochváliti
ho, jest krásný čín lásky bratrské.

c) I my musíme svoje poslání a svojí mravní hodnotu
ukazovati ne krásnými slovy, ale ctnostnými skutky, Mů
žeme-li proti pomluvám a útokům vždycky poukázati na
svoje dobré skutky, nemusíme se báti níjakého ne
přátelství,

3. Napomenutí dané Kristem Pánem v názorném po
dobenství o hrajících st dětech, můžeme si í my k srdcí
vzíti, Vytýká jim dětskou svéhlavost a umíněnost a kárá
jejich posuzovačnost : nikdo se jim svým počínáním ne
zavděčí, na každém mají co vytýkatí.

a) Takovou svéhlavostí a umíněností, která nechce
jistých prostředků duchovního života nebo pastorálního
působení použíti, protože byly od jiných navrženy, už
mnohé dobré dílo bylo zkaženo,
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b) Pohlédneme-lt hlouběji do svého nitra, nalezneme
tam snad také něco z takovéto posuzovačností Žádný
spolubratr se nám nezavděčí : jeden je nám příliš veselý
a světský, druhý příliš uzavřený a přepjatý. Navykněme
sí, pozorovati na každém jeho dobré stránky a napodo
bovatí je.

XXIX. Kající hříšníce před Pánem Ježíšem.,

(Lk, 7, 36—50.)

Prosil pak ho jeden z fariseů, aby s ním po
jedl. I vešel do domu fariseova a zaujal místo
u stolu. A hle, žena hříšnice,“) kteráž byla v mě
stě, dověděvší se, že stoluje v domě fariseově,
přinesla alabastrovou nádobu mastí a postavivší
se vzadu u nohou jeho, počala smáčetí slzami
nohy jeho a utírala je vlasy hlavy své a líbala
nohy jeho a mazala je mastí.) Uzřev pak to fari
seus, kterýž jej byl pozval, pravil sám u sebe:
»Kdyby tento byl prorokem, věděl by, kdo a jaká
jest ta žena, která se ho dotýká; neboť jest hříš
nice.« A Ježíš oslovív jej, řekl: »Šiímone, mám tí
něco pověděti.« On pak řekl: »Mlistře, pověz.«
»Jakýsi věřitel měl dva dlužníky; jeden byl mu
dlužen pět set denárů a druhý padesát. Poněvadž
neměli, čím by zaplatili, odpustil oběma. Který
tedy z ních miluje ho více?« Odpověděv Šimon,
řekl: Myslím, že ten, jemuž více odpustil.« A on
řekl jemu: »Dobře jsí usoudil.«*) A obrátiv se
k ženě, řekl Šímonoví: »Vidíš tuto ženu? Vešel
jsem do domu tvého: vody na nohy mé jsí nepo
dal, tato však slzamí smočila mé nohy a utřela
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je vlasy svými. Políbení jsí mí nedal, tato však
jak vešla, nepřestala líbatí mých nohou. Olejem
jsí nepomazal hlavy mé, tato však mastí pomazala
nohy mé, Proto pravím tobě, odpouštějí se jí hří
chové mnozí, neboť milovala mnoho. Komu pak
méně se odpouští, méně miluje.« I řekl k ní:
»Odpouštějí se tobě hříchy.«*)A tu počali spolu
stolující říkati sami u sebe: »Kdo jest tento, jenž
i hříchy odpouští?« Ale Ježíš řekl ženě: »Víra
tvá tě spasila;“) jdi v pokoji.«

1) Podle podání byla žena tato veřejnou hříšnicí,
Toto pomazání Krista Pána od hříšnice jest jiné, než
o kterém se vykládá u Matouše 26, 6dd ; Marka 14, 3dd;
Jana 12, idd; poněvadž okolnosti, doba, místo jsou jiné.
Je-li tato žena totožná s Maří Magdalenou a sestrou
Lazarovou, nedá se z Písma a tradice s určitostí doká
zati, Lze však z různých údajů Písma s pravděpodob
ností usuzovati, že se jedná o jednu a touž osobu;
mínění to souhlasí též s církevní liturgií,

2) Hosté leželi při stolování na levém boku na po
duškách a nohy byly obráceny ke stěně. Bylo zvykem,
mazati hosty drahými mastmi, které se chovaly obyčejně
v alabastrových nádobách. Jídelna byla pravidelně
otevřena, takže měl každý snadný přístup.

3) Vlastně již sám doznáváš, že žena tato má lásku
Boží a tedy už není hříšnicí,

4) »Odpouštějí se«, v řeckém úyřevta: :z odpuštěny
jsou, V podobenství o dlužníku, jehož Kristus Pán užil,
je láska dlužníkova k odpouštějícímu věřiteli účinkem
prominutí dluhu; u ženy byla její dokonalá láska pří
činou, že dosáhla odpuštění. Větší a menší odpuštění
podle síly a stupně lásky třeba rozuměti o odpuštění
časných trestů,

5) Víra je počátkem lítosti a láskv,
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Rozjímání 35.

1. průprava: Vizme hřišnici, jak klečí u nohou Spa
sitelových a jak Kristus Pán se k ní sklání a pravi:
»Odpouštějí se ji hřichové mnozi, poněvadž milovala
mnoho.«

2. průprava: Prosme o pravou litost a dokonalou
lásku ke Kristu Pánu.

1. Fariseus pozval Krista Pána na hostinu. Z jakého
úmyslu se to stalo, nevíme, ale pravděpodobno jest, že
chtěl pozorovati jeho počínání a jeho slova, aby mu mohl
něco vytknouti, Kristus Pán příjímá pozvání a zasedá
s farisey za stůl, Při všem má před očíma svůj apoštolský
cíl a používá každé příležitosti k tomu, aby na duše pů
sobíl. Žena hříšnice, které se dotkla milost Boží a která
kázáním a divy Spasttelovými byla obrácena, dovídá se,
že je v městě v domě fariseově, S velikou důvěrou spěchá
k němu; přemáhá bázeň lidskou a svoji pýchu, vrhá se
v hluboké pokoře a lítostí přede všemi hostmí k nohám
Spasitelovým. Na domýšlivého farisea nepůsobí aní pokání
hříšnice, ani láska božského Mistra ; dojemná scéna je mu
jen příležitostí k opovážlivému posuzování,

a) Všecko konečně záleží na úmyslu naších čínů. Bude
nám pří tomto rozjímání užitečno, přezkoumati se zase,
s jakým úmyslem konáme návštěvy, zveme k sobě a vůbec
jednáme s bližními, zvláště se spolubratry.

b) Učme se znovu od Mistra krásné apoštolské vlast
nosti, jíž jsme se jíž tolikráte pří rozjímání jeho života
podivovalí : jak Kristus Pán používá každé příležitosti, aby
duše vedl blíže k sobě a nebeskému Ofcí,

c) Vyznati se pokorně z hříchů a počítí nový život je
pro dlouholetého hříšníka těžkou obětí, zvláště když se

mu od jeho okolí a dosavadních přátel dostává pohrdlivé
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we s
ho výsměchu, Proto musíme takovým duším učiniti smíření
s Pánem Bohem a zpověď pokud možno lehkou. I pro
nás může býti někdy vyznání některého hříchu nebo pří
znání pokořující chyby nemalou obětí ; na ženě hříšnící
máme potom příklad, jak třeba bázeň lidskou a pýchu
přemáhati.

d) Jak malicherná, ano podlá je povaha, která všude,
i tam, kde vídí dobrý skutek a ctnost, vyhledává nějaký
stín a posuzuje! Jak odporná a duchu Kristovu odporu
jící by byla taková vlastnost u toho, který má býti ná
strojem milosrdné lásky Místrovy !

2, Toto tajemství nás názorně učí, jak veliká jest moc
a síla lásky Boží. Tolik ceny máme a na tolik vpravdě
žijeme, kolik máme lásky. Už nejmenším stupněm doko
nalé lásky dosahujeme odpuštění všech těžkých hříchů,
a čím mocnější jest láska, tím více časných trestů za
hříchy se nám promíjí. Příklad veliké lásky ke Kristu
a mocné lítostí dává nám tato kající žena ; ale též příklad,
jak máme Bohu za hříchy zadostučínitit, Žena, která se
kdysi oddávala světu, strojila a zdobíla své tělo, všelijak
hříšně sí vedla, smáčí nyní veřejně přede všemi slzami
nohy Spasitelovy, maže je drahocennou mastí a líbá je.
Nikdy nemáme nikým pohrdatí a nad něho se vynášeti,
byť se nám zdál velikým hříšníkem. Můžeť dojíti větší
milosti od Boha než my.

a) Uvažujme o ceně a moci lásky Boží, ptejme se,
jak veliká je naše láska k Bohu a co je asi příčinou, že
jsme v ní dosud dosti nepokročili, a jak bychom mocné
lásky Boží dospětí mohl,

b) Jak snadný prostředek odpuštění dává nám Kristus
Pán v dokonalé lítosti! Jest naší přísnou povinností o tom
to fak důležitém prostředku duchovního života věřící
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dobře poučovati a je k němu nabádati. Samí pak musíme
dokonalou lítost častěji vzbuzovatí, zvláště ovšem tehdy,
a to ihned, když jsme upadli do těžkého hříchu.

c) Uvažujme také o pravdě, kterou Kristus Pán vy
jadřuje slovy: »Komu pak méně se odpouští, méně mi
luje,x Podle stupně a intensity lítostí promíjí Bůh časné
tresty, I malý trest očistcový je velmí trpký. Nyní se ho
můžeme tak snadno zbavítí intensivnějším aktem lítostí při
sv, zpovědí,

d) Příjde-lí nějaké pokoření, třeba-lí přinéstt oběť po
hod!nosti, smyslnosti, mysleme na to, že se musíme poko
řovatí a zapíratí také na pokání za svoje hříchy. V čem
jsme zhřešilí, v tom musíme konatí pokání ; a byla-lí naše
vína veřejná, musíme ji i veřejně nějak odčinit,

e) Nikdy se nad níkoho nevynášejme,I největší hříšník
je schopen lásky Boží a s mílostí Boží může býti někdy
Bohu blíže než my.

3. Krásná a útěchyplná jsou slova, kterými Spasitel
propouští ospravedlněnou hříšnici, »Víra tvá tě spasila,«
»Jdí v pokojí.« Božský Mísir tu znovu zdůrazňuje, jaký
veliký význam pro duchovní život má víra, a znovu pro
hlašuje veltký cí: k němuž směřuje veškerá spásná čin
nost jeho a jeho sluhů : mír Boží,

a) Přesvědčujme se stále a stále, že prvním a nej
důležitějším základem nadpřirozeného žívota jest pevná,
nezlomná víra a že jest nejvážnější naší povinností, tuto
sv. víru věřícím zachovati a protí jejím nepřátelům bojo
vatí,

b) »Jdi v pokoji,« Jaká jest to pro nás útěcha, že
můžeme tolikráte duše ve svátosti pokání ospravedlněné
v pokoji propoušičti a tatáž slova k ním pronášeti. Žíjme

tak, aby celý náš život byl výrazem božského míru,
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XXX, Kristus Pán se hájí proti fariseům a pro
hlašuje apoštoly za své pravé bratry.

19—21.)

I stalo se potom, on chodil po městech a osa
dách, hlásaje a zvěstuje království Boží, a dva
nácte apoštolů s ním. Též některé ženy, které
byly uzdraveny od zlých duchův a od nemocí:
Maria, zvaná Magdalena, od níž bylo vyšlo sedm
duchů zlých, a Jana, manželka Chuzy, správce
Herodova, a Susanna a mnoho jiných, kteréž mu
přisltuhovaly ze svých statkův,“)

I přišlí do domu a opět sešel se zástup, takže
nemohl aní chleba*) pojísti. Když to uslyšeli jeho
lidé,*) vyšli, aby ho jali, neboť řekli, že se po
mínul smyslem.“) A zákoníci, kteří bylí příšlí
z Jerusaléma, pravili: »Má Belzebuba“) a v knížeti
duchů zlých vymítá zlé duchy.« I přivolal je k so
bě a mluvíl k ním v podobenstvích: »Kterak může
satan satana vymítati? A jestliže království v so
bě se rozdělí, nemůže obstáti království to; a
jestli dům se rozdvojí proti sobě, dům ten nebude
moci obstátí. A povstal-li satan proti sobě, jest
rozdvojen a nebude moci obstáti, ale jest v kon
cích. Nikdo nemůže vejíti do domu silákova a
pobratí jeho nářadí, leč sváže-lí dříve siláka, a
potom teprve oloupí dům jeho,“) Amen, amen,
pravím vám: Všechny hříchy budou odpuštěny
synům lidským, i rouhání, kterýchkoli by se do
pustili; kdo by se však rouhal protí Duchu sva
tému, nedostane odpuštění na věky, nýbrž bude
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vinen hříchem věčným.«') Neboť pravilí: »Má
ducha nečistého.«

Když ještě mluvil k zástupům, aj, matka
i bratří jeho příšli žádajíce s ním mluvití. Ale pro
zástup, který seděl kolem něho, nemohli se k ně
mu dostati. I stálí venku a dali sí ho zavolat,
I řekl mu kdosi: »Hle, matka tvá i bratří tvojí stojí
venku hledajíce tebe a chtějí tě viděti .«On pak
odpovídaje tomu, kterýž mu byl pověděl, řekl
k nim: »Kdo jest matka má, a kdo jsou bratří
moji?« A pohleděv kolem na ty, kteří seděli vů
kol něho a vztáhnuv ruku svou na své učedníky,
řekl: »Aj, matka má a bratří mojí. Neboť kdokoli
číní vůli Otce mého v nebesích, ten jest bratr
můj i sestra má i matka má.«*)

1) Kristus Pán přijímal služby a dobrodiní těchto
zbožných žen, aby nebyl na obtíž těm, jimž kázal.

2) »Chléb« značí zde pokrm vůbec ; neměli ani kdy
pojísti,

3) »Jeho lidé« není třeba vykládati o příbuzných,
které poněkud níže Marek nazývá »bratřími« Ježíšo
vými; mohli to býti jiní krajané nebo známí nebo učed
níci (podle řeckého ol zao dvroď i jiní, kteří s ním
obcovali, třebas i sami fariseové),

4) Slova »pominul se smyslem« (in furorem versus,
ětédr) překládají někteří mírněji »jest zcela vysílen«
nebo »exaltován«; daný překlad jest správnější. Není
však jisto, zdali tito známí Ježíšovi sami ho měli sku
tečně za duševně chorého anebo to jen předstírali, aby
ho domů dostali,

5) Belzebub (— bůh much) bylo jméno bůžka Baala,
jakožto ochránce proti mouchám; fariseové tak nazý
vali ďábla,
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6) Kristus Pán chce říci: Já jsem vnikl do domu
satanášova a zlomil jeho moc, nemohu mu tedy pod
léhati a jeho jménem duchy vymítati,

7) Hříchem proti Duchu svatému jest, přípisuje-li kdo
díla sv. Ducha ďáblovi. Ten hřích nebývá odpuštěn,
poněvadž takový hříšník odporuje zatvrzele milosti Boží.

8) Kristus Pán nezapírá své matky a svých příbuz
ných (»bratří«) ani nezavrhuje lásku k nim; ale zdůraz
ňuje, že ti jsou jeho lásky hodnější, kdož lépe plní vůli
Boží, a že apoštolská láska musí býti všeobecná a nad
přirozená, Právě proto svatá Matka jeho, plná milosti
a ozdobená všemi ctnostmi, zaujímala prvé místo v jeho
srdci,

Rozjimání 36.

1. průprava: Vizme Krista Pána, jak vztahuje s lás
kou ruce své na učedníky a je nazývá svými bratry a
svou matkou.

2. průprava: Prosme, abychom se podobné lásky Spa
sitelovy hodnými stali.

1. Přípojme se v duchu k zástupům, které jdou za
Ježíšem, a pozorujme božského Mistra v jeho apošto
látě. Taková jest jeho horlivost, že si nepopřeje času
ani k potřebnému zotavení, aní aby v pokoji pojedl.
Všimněme sí jednotlivých skupin, následujících Krista
Pána : jeho učedníků, jeho známých a krajanů, jeho pří
buzných, lidu z daleka přišlého, jeho nepřátel, a uva
žujme, s jakým úmyslem ke Kristu přicházejí a jeho ká
zání poslouchají, Zvláštní zmínku číní evangelista o zbož
ných ženách, které se staraly o hmotné potřeby Krista
Pána, Spasitel chtěl žíti v apoštolské chudobě, z almu
žen, ale pří tom používá s apoštolskou obezřetností a
jemným taktem dobrodiní těchto zbožných duší, aby

nikomu nebyl na obtíž, Tyto ženy jsou prvotinami a
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obrazem všech těch svatých a velikých žen, které svoje
síly a statky věnovaly Církví Kristově a tak apoštolsky
působily,

a) Stěžujeme si často, že jsme prací přetížení; ale
snad jsme nikdy neměli tolik práce, abychom se nemohií
ani najísti. A jestliže se to někdy skutečně stane, při
nesme takovou oběť po příkladě Krista Pána a z lásky
k němu.

b) Apoštolská chudoba, spojená s naprostou nezišt
ností, má vyznačovati kněze podle Srdce Páně. Nemá
býti na obtíž věřícím, má jim prokazovati duchovní
služby, i když se mu žádné odměny nedostane ; ale může
v duchu chudoby a s apoštolskou prostotou příjmouti,

Www,

co mu věřící nabízejí a dávají,

c) Veliký význam pro náboženský a duchovní život
mají solidně zbožné a obětavé ženy, Nelze nám vycho
vati novou generaci mládeže vpravdě křesťanské, ne
vychováme-li nejprve křesťanské matky. Řada kato
lických žen, které dovedou pro kostel a Církev přiná
šeti i hmotné obětí, měla by býti chloubou každé
iarnosti,

2. Jaké to veliké utrpení Srdce božského Mistra,
apoštolskou láskou planoucího, Nejenom že u mnchých
vyzní jeho slova na prázdno, někteří ho pro jeho zaní
cenou a neohroženou horlivost prohlašují za přepjatce
a za šílence. Urážka a bolest tato byly ještě větší,
jestliže mu ji působili vlastní příbuzní, jak někteří vy
kladači míní, Nepřátelé pak jeho připisují v své zatvrze
losti a zaslepenosti jeho divy mocí ďábelské, Tím se
hrozně proviňují hříchem proti Duchu svatému a sami
sí zatarasují cestu k obrácení. Kristus Pán přísnými
slovy vytýká jim tento hřích, ale hájí se zcela klídně;
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»Kterak může satan satana vymítati ? Království v sobě
rozdělené nemůže obstáti,«

a) Věrný učedník Kristův musí někdy také tento
bol se svým Mistrem snášeti. Když již žádnou jinou
zbraní nepřátelé protí nám mníc nemohou, prohlašují
nás s opovržlíivým úsměškem za přepjatce, slabomyslné,
blázny, Bolest bývá ještě větší, když 1ivlastní přátelé
nebo příbuzní nemají porozumění pro naší horlivost.
Ale Kristus Pán nám porozumí a bude naší útěchou,

b) Nedivme se, že nyní nevěřící svět všecko to, co
velikého a dobrého proň Církev vykonala a koná,
nazývá podvodem a ďábelským sváděním lidu. Ale
i tomuto zatvrzelému světu hrozí přísná hrozba Kristova
o hříchu, »který nebývá odpuštěn«,

c) Ptejme se samí sebe, zdali se i my nějak nepro
tivíme Duchu svatému, byťf ne takovým těžkým a
hrozným způsobem, Protiví se Duchu svatému v jistém
smyslu každý, kdo vědomě zanedbává milosti Duchem
svatým mu skýtané.

d) »Království v sobě rozdělené nemůže obstáti,«
Nesvornost mezi katolíky, zvláště mezí kněžími, bývá
častou příčinou, proč Církev trpí, dobrá věc neprospívá,
nepřátelé triumfují., Snažme se, abychom se své strany
této svorností a lásky nikdy neporušili,

3, Scéna o matce a příbuzných Kristových, evange
listy vyprávěná, podává krásný rys mateřské a příbu
zenské lásky ke Kristu. Hledají Krista Pána nejenom,
aby ho zase uvidělí a s ním promluviti mohli, nýbrž aby
ho hájili proti nezřízeným výpadům některých jcho kra
janů a jeho nepřátel, Kristus Pán svým jednáním a
svými slovy nikterak nezamítá a nezapírá lásky synov
ské k matce, kterou tolikráte tak tklivě ukázal. Ale
zdůrazňuje především nutnost všeobsáhlé nadpřírozené
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lásky apoštolské pro toho, kdo na spáse duší působí;
a pak slavnostně prohlašuje, že nejmilejší Srdci jeho
jsou ti, jejichž srdce samo plane velikou láskou k Bohu
a kteří proto dokonale plní vůli Boží; na prvém místě
pak tí, kteří ho jako apoštolové následují,

a) Krásná scéna nám nejprve dává příležitost, po
hlédnouti do mateřského srdce Marie Panny, rozjímati
o silné a něžné její lásce mateřské, vzpomenouti si, že
i nás miluje pravou mateřskou láskou, a obnoviti se
v úctě marianské,

b) Obnovití se musíme po příkladě Krista Pána
v silné, všeobecné a nadpřirozené lásce apoštolské,
která se neomezuje úzkými hranicemi svazků příbu
zenských a přátelských ano dovede je í roztrhnouti,
kde toho čest Boží a spása duší žádá,

c) Na slova Krista Pána apoštolům řečená; »Aj
matka má, aj bratří moji«, sí vzpomeňme, když se nám
zdá, že zde nenalézáme u nikoho pravé lásky. Božský
Mistr miluje něžnou láskou zvláště ty, kteří pracují pro
jeho čest.

XXXI, Podobenství o rozsévačí,

(Mt, 13, 1—23; Mk. 4, 1—25; Lk. 8, 4—18.)

V ten den vyšed Ježíš z domu, posadil se
u moře a opět počal učíti. Když pak se sešel
zástup četný a od měst bralí se k němu, shro
máždily se k němu zástupy veliké, takže vstoupív
na loď seděl a veškeren lid byl podél moře na
zemi na břehu. A učíl je mnohým věcem v podo
benstvích a pravíl jim ve svém učení o podo
benství:
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»Slyšte, aj vyšel rozsevač, aby rozséval.
A když rozséval, některá zrna padla vedle cesty,
a byla pošlapána a přiletěli ptácí nebeští a sezo
balí je. A jiná padla na místa skalnatá, kde ne
měla mnoho země a vzešla rychle, poněvadž ne
měla hluboké země; a vzešedší, uvadla, když
vzešlo slunce, poněvadž neměla kořene a vláhy.
A jiná padla do trní; 1 vzrostlo trní a spolu
vzrostlé udusilo je. Jiná však padla v zemí dob
rou a vzešedší, rostlo a přinášelo užítek; některé
stonásobný, jiné šedesátinásobný,“) jiné třiceti
násobný.« To pověděv zvolal: »Kdo má uší k sly
šení, slyš!«

A když byl sám, přistoupilo k němu jeho okolí
1 s dvanácti a řekli jemu: »Proč mluvíš k nim
v podobenstvích?« A otázali se ho, co by to po
dobenství znamenalo. On pak odpověděv řekl
jim: »Poněvadž vám jest dáno znáti tajemství
království nebeského,') ostatním však, kteří jsou
vně, není dáno, a podává se všecko v podoben
stvích, aby hledíce se dívali a neviděli a poslou
chajíce, slyšeli a nerozuměli, by snad se neobrátilí
a neodpustily se jim jejích hříchy. Neboť kdo má,
tomu bude dáno a bude oplývatí, ale kdo nemá,
od toho bude odňato i to, co má, Proto mluvím
k ním v podobenstvích, poněvadž hledíce nevidí,
a poslouchajíce, neslyší ani nerozumějí. A napi
ňuje se na ních proroctví Isaiášovo, jež dí: Ušima
budete poslouchatí a neuslyšíte, očíma budete
hledětí, a neuvidíte. Neboť ztučnělo srdce lídu
tohoto a těžce poslouchají ušíma, a zamhouřilí
očí své, aby snad někdy očíma neuviděli a ušíma
neuslyšelí a srdcem nesrozumělí a neobrátili se,
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a abych neuzdravil jich. Vaše očí však jsou blaho
slaveny, že vidí, i uši vaše, že slyší. Neboť v prav
dě pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví
toužili uzříti, co vidíte, a neuzřeli, a uslyšeti, co
slyšíte, a neuslyšelí.c*)

I řekl jim: »Nerozumíte-lí podobenství to
muto? I kterak porozumíte podobenstvím všem?“)
Vy tedy poslyšte podobenství o rozsévačí. Tento
jest rozum podobenství:

Símě jest slovo Boží.,Rozsévač rozsévá slovo.
Těmi pak, kteří vedle cesty, rozumějí se ti, kteří
slyší, kde slovo se rozsévá, a když je uslyší, ne
rozumějí mu a ihned satan přichází a odnímá
slovo, které bylo zaseto v srdci jejich, aby uvěříce
spasení nebyli. A podobně těmi, kteří se rozsé
vají v místa skalnatá, rozumějí se tí, kteří, když
uslyší slovo, příjímají je ihned s radostí; ale tí
nemají v sobě kořene, nýbrž jsou dočasní, na čas
věří, ale v pokušení, když nastane soužení a pro
následování pro slovo to, ihned se pohoršují a
odstupují. A jsou jiná, která se rozsévají mezí
trní, a těmí se rozumějí, kteří slyší slovo, ale usly
ševše na cestě udušování bývají od starostí to
hoto světa a klamu a bohatství a žádostí jiných
věcí a stávají se neplodnými a nepřinášejí užitku.
A těmi, kteří zasetí byli v zemí dobrou, rozumějí
se ti, kteří slovo slyší a přijímají, rozumějí mu a
uslyševše je uchovávají je v srdci dobrém a vý
borném a přinášejí užítek v trpělivostí, a vydává
jeden sto, druhý šedesát, jiný pak třicet.

Nikdo pak rozsvítiv svící nepříkrývájí. Zdalíž
přinášejí svíci, aby ji postavili pod kbelík nebo
pod postel? Nestaví-li jí na svícen, aby viděli
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světlo tí, kteří vcházejí? Neboť níc není tajného,
co by se neprojevilo, a nic skrytého, co by se ne
poznalo a nevyšlo na jevo.“) Má-li kdo uší k sly
šení, slyší« I řekl jim: »Uvažte tedy, co slyšíte.
Kterou měrou měříte, tou bude měřeno vám, ano
bude vám přidáno. Nebof kdo má, tomu bude
dáno, a kdo nemá, od toho bude odňato í to, co
myslí, že má,.«“)

1) V Palestině i jiných úrodných krajinách nebylo
ničím neobyčejným, že obilí přinášelo stonásobný, někdy
1 hojnější užitek.

2) Tato i jiná podobenství Krista Pána znázorňují
tajemství království jeho, to jest jeho povahu a vlastnosti.

3) Spasitel tu užívá slov, pronesených kdysi Isatášem
k zatvrzelému národu israelskému (jehož »srdce ztuč
nělo« — stalo se bezcitným) (Is. 6, 9dd). Podobně za
tvrzelou zůstávala velká část národa i za doby Kristo
vy, nechtějíc upustiti od klamné představy o pozemské
a politické říši mesiánské. Proto mluví k nim Kristus
Pán za trest o království nebeském v podobenstvích,
takže tajemství říše Kristovy dobře nechápou, Kristus
Pán chtěl je tímto způsobem potrestati, a proto se praví,
že mluvil k nim v podobenstvích, aby slyšíce, neroz
uměli.

4) Slova tato nejsou pravděpodobně výtkou pro
apoštoly ; neboť Kristus Pán právě před tím sám pravil,
že jen ten může poznati tajemství království Božího,
komu jest dáno. Pán Ježíš chce tedy jenom řící, že
učedníci ani tomuto, ani následujícím podobenstvím ne
mohou rozuměti bez výkladu.

5) Učedníci nemají to, co slyšeli, podržeti pro sebe,
nýbrž jiným zvěstovati, Všecka tajemství Kristem Pánem
zjevená mají býti apoštoly hlásána.

6) Komu se dostává od Boha více osvícení a nad
přirozených darů, jevívá větší horlivost a roste v ctnosti;
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ten, kdo plní vůli Boží jen chabě, ztrácívá svou ne
dbalostí i to málo, co měl.

Rozjímání 37.

1. průprava: Připojme se v duchu k zástupům, které
Spasitel v podobenstvích vyučuje.

2. průprava: Prosme za milost, aby slovo Boži vy
dávalo v nás stonásobný užitek.

1. Nám byl od Krista Pána svěřen krásný a čestný
úkol, zasévati símě slova Božího do duší lidských. Nám
je proto dáno napomenutí, že se nesmí svíce rozsvícená
stavěti pod kbelík, nýbrž na svícen. Musíme hiásati
světu Kristovo evangelium horlivě a jasně a pří každé
příležitosti, Kristus Pán chce, abychom všecka tajemství,
která zjevíl, oznamovalí a vysvětlovali; ale zvláště má
me svět poučovati o království Kristově, o povaze a
kráse jeho Církve, K tomu cílí musíme ovšem sami učení
Kristovo studovati, rozjímáním do něho vnikati; k tomu
však dává nám Kristus Pán také zvláštní osvícení,
I o nás platí slova: »Vaše oči jsou blahoslaveny, že
vidí, a vaše uši, že slyší.« Ovšem musíme býti připra
vení na to, že nevzklíčí každé símě, které zasejeme ;
vždyť Kristus Pán sám předpověděl, že mnohé padne
vedle cesty, nebo na skálu, nebo mezí trní.

a) Obnovme se zase v horlivostí, hlásati slovo Boží,
Máme po rozkazu Páně býti svící na svícnu postave
nou, nesmíme se z pohodlností nebo nepravé bázně
kázání vyhýbatí. Všecka tajemství, i hlubší a vzneše
nější pravdy naší sv. víry, máme časem věřícím vyklá
datí, Zvláště jim máme často mluviti o povaze, právech,
vlastnostech, velikostí a kráse jeho království, jeho
mystického těla zde na zemí, svaté Církve,



Podobenství o rozsévači 179

b) Na to jsme se bohosloveckými studiemi přípra
vovalí ; ale jest se nám vzdělávati i dále, zvláště o prav
dách sv. víry často a zbožně rozjímati. Děkujme z ce
lého srdce Pánu Bohu, že nám dal poznatí, slyšeti, viděti
tolik krásných pravd, kterých svět nechápe, a snažme se
v nadpřirozeném poznávání stále pokračovatí,

c) Se své strany se vynasnažíme, aby každé símě
námi zasévané padlo na dobrou půdu a vzešlo; ale
když bez naší viny mnohé přijde nazmar, nebudeme se
nad tím příliš rmoutiti, Vždyť podobný neúspěch byl
i údělem apoštolů, ano Krista Pána samého.

2. Můžeme rozjímati podle tohoto podobenství buď
o semení slova Božího, které my rozséváme do srdcí
lidských, a uvažovati, proč asi mnohé padá vedle cesty,
na skálu, mezí trní, a jak bychom mohli jeho zmar pře
dejíti; anebo můžeme podobenství obrátiti přímo na
svůj duchovní žívof, I v naší duší bývá símě slova
Božího zaséváno ; exerciciemi, rekollekcemí, napomí
náním zpovědníků, duchovní četbou, rozjímáním, pří bre
viáři a liturgických modlitbách i bezprostředním osvě
cováním milostí Boží. Ptejme se, proč mnohé símě
i u nás padá vedle cesty, na skálu, mezí trní, anebo
proč nese síce nějaký užitek, ale ne stonásobný a šede
sátinásobný, jak by mohlo a mělo.

a) Vedle cesty padá símě slova Božího, když si
napomenutí, spasítelné myšlenky breviáře, duchovní čet
by ani nepovšímneme, když v rozjímání do uvažovaných
pravd vniknouti se nesnažíme, Jest se nám tedy obno
viti v pozornosti a nenechati žádné milostí bez po
všimnutí,

b) Símě slova Božího padá u nás na skálu, když
hlas milosti Boží slyšíme a předsevzetí k dobrému
činíme, ale nemáme dosti pevnosti, abychom je provedli :
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brzo na ně zapomínáme anebo při nejbližší obtíži kle
sáme, Musíme činiti předsevzetí rozhodná, dobře moti
vovaná, a za dar vytrvalosti se modliti.

c) Mnohdy i nejlepší předsevzetí udusí trní naších
nezřízených vášní a náklonností. Co jest to asi u mne,
co mi nejvíce brání v duchovním pokroku : neukázněná
a přliš zimníčná zevnější činnost, starost o hmotné
statky tohoto světa, pýcha a ctižádost, smyslnost ?

d) Kdybych býval vždy símě pravdy a milosti Boží
s radostí příjal a horlivě s ním působil, bylo by mohlo
i u mne přínésti stonásobný užítek. Chcí se vynasnažiti,
aby aspoň ode dneška prospěch v duchovním pokroku
byl u mne co možná největší,

3, Hrozný je trest zatvrzelých Israelitů. Poněvadž
»ztučnělo« £t. j„ zatvrdilo srdce jejích, nechtěli se dáti
poučití a uzavírali srdce svá milosti Boží, i uzavíráse
jim hojnější proud milostí, takže »hledíce nevídí a po
slouchajíce nerozumějí«, Tak Bůh trestá každou zatvr
zelost ; jak teprve zatvrzelost toho, kdo měl býti rozda
vačem milosti! Naopak zase Bůh tomu, kdo daných
milostí věrně používá, uděluje stále hojnějších milostí,
1 vyplňuje se na něm: »Kdo má, tomu bude dáno.«

a) Hrozný trest zatvrzelých Israelitů stíhává i ne
hodné kněze, kteří porušili věrnost svému Králi. Na
takové nešťastníky nepůsobí aní nejdojemnější a nej
krásnější nadpřirozené pravdy, »audientes non intel
ligunt«, Abychom se takového děsného neštěstí uchrá
nili, umiňme sí, že budeme s každou milostí svědomitě
působiti.

b) To je nejlepší a nejkratší cesta, dosící veliké do
konalosti: Dobře použítí každé milosti dané a tak se
připravítí na přijetí nových.
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XXXII Jiná podobenství o království Božím.

(Mt. 13, 24—52; Mk, 4, 26—34.)

A řekl: »Tak děje se v království Božím, jako
když uvrhne člověk símě do země a spí a vstává
V noci a ve dne, a símě vzchází a vzrůstá, a on
sám neví jak. Neboť země plodí samoděk, nejprve
stéblo, potom klas, na to plné zrno v klasu.
A když dozrálo, ihned příčíní srp, neboť nastala
žeň.«“)

Jíné podobenství předložil jím řka: »Podobno
jest království nebeské člověku, který nasel
dobrého semene na polí svém.*)A kdyžlidé spali,
přišel nepřítel jeho a nasel koukole“) mezí pšenici
a odešel. Když pak vzrostla bylína a vydala plod,
tu ukázal se i koukol, I přistoupili služebníci
hospodářoví a řeklí jemu: Pane, zdali jsí nenasel
dobrého semene na poli svém? Odkud tedy má
koukol? On pak vece jim: Člověk nepřítel to
učinil, I řeklí mu služebníci: Chceš-li, abychom šlí
a vytrhalí jej? A on pravil: Ne, abyste snad trha
jíce koukol, nevytrhlí spolu s ním 1 pšenice.)
Nechte, ať oboje spolu roste až do žní; a v čas
žní řeknu žencům: Seberte nejprve koukol a
svažte jej ve snopky ke spálení; pšenici však
shromážděte do stodoly mé.«

Jiné podobenství předložil jím řka: »K čemu
přírovnáme království Boží, aneb v kterém podo
benství máme je představíti? Podobno jest krá
lovství nebeské zrnu hořčíčnému, kteréž vzav
jeden člověk zasel na poli svém. Onojest síce nej
menší mezí všemi semeny, ale když se zaseje,
vzrůstá, a když vzrostlo, větší jest než všecky
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bylíny a stává se stromem a pouští ratolesti ve
líiké, takže ptáci nebeští přilétají a mohou bydletí
na ratolestech pod stínem jeho.«*)

Jiné podobenství pověděl jim: »Podobno jest
království nebeské kvasu, kterýž vzavší žena za
dělala do tří měříc“) mouky, až zkynulo všecko.«

Toto všecko mluvil Ježíš zástupům v podo
benstvích, a mnohými takovými podobenstvími
mluvíl jim slovo, jakož mohlí slyšeti; a bez podo
benství nemluvíl jím. Aby se naplnilo, co bylo
pověděno skrze proroka slovy:“) »Otevru v podo
benstvích ústa svá, vypravovati budu skryté věcí
od ustanovení světa.« Soukromě však vykládal
učedníkům svým všecko.

Tehdy rozpustiv zástupy příšel domů. I při
stoupili E němu učedníci jeho a řekli: »Vylož nám
podobenství o koukolí polním.« On pak odpově
děv pravil: »Rozsevač dobrého semene jest Syn
člověka; pole jest svět; símě dobré, to jsou sy
nové království; koukol pak, to jsou synové zla.
Nepřítel však, jenž je nasel, jest ďábel; žeň pak
jest konec světa a ženci jsou andělé, Jako tedy
sbírá se koukol a ohněm se pálí, tak bude při sko
nání světa, Pošle Syn člověka anděly své, i se
berou z království jeho všecka pohoršení, i ty,
kteří činí nepravost, a uvrhnou je do peci ohnivé;
tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdáž budou
spravedliví skvítí se jako slunce v království Otce
svého. Kdo má uší k slyšení, slyš!«

»Podobno jest království nebeské pokladu,
skrytému v poli, jejž člověk nalezne, zakryje a
radostí nad ním jde a prodá všecko, co má, a
koupí pole to.
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Opět podobno jest království nebeské člo
věku kupci, jenž hledal dobrých perel, a když na
lezl jednu perlu drahocennou, odešed prodal
všecko, co měl, a koupil ji.*)

Také podobno jest království Boží sítí, která
byvší spuštěna do moře, shromažďuje ze všeho
rodu ryb. Když pak se naplní, vytáhnou ji na
břeh, a posadivše se, vyberou dobré do nádob,
špatné však odvrhnou pryč. Tak bude při sko
nání světa. Vyjdou andělé a oddělí zlé od spra
vedlivých, a uvrhnou je do pecí ohnivé; tam bude
pláč a skřípění zubů.

Srozumělí jste všemu tomu?«") Řkou jemu:
»Ano.« I dí jim: »Proto“) každý učítel vyučený
v království nebeském podoben jest člověku
hospodáři, který vynáší ze své zásoby věcí nové
i staré.«

1) Bezprostřední smysl podobenství jest, že Kristus
Pán, založiv svoje království, odejde s tohoto světa, že
se jeho říše zatím bude ponenáhlu šířití a růsti a žé
v den žně Pán se zase navrátí k soudu. Podobenství lze
také vykládati v tom smyslu, že úspěch apoštolské
práce nezáleží tak na přirozených prostředcích a na
našich námahách, jako na milosti Boží, a že království
Boží v duších pravidelně jen ponenáhlu vzrůstá.

2) Je tu kratomluv; podobenství není mezi člově
kem sejícím a královstvím Božím, nýbrž mezi polem,
na němž se seje a královstvím,

3) »Zizania« (Lolium temulentum) je obyčejné pýří
v Palestině rostoucí, S počátku, dokud nevzrostlo, nelze
ho od obilí dobře rozeznati, Na východě nebylo nic
neobyčejného, že nepřítel ze msty zasel do obilí koukole.,
Krislus Pán praví, že zaset byl koukol, »když lidé spali«.
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To však nemá býti výtkou pro hospodáře a jeho lidi;
neboť nelze stále u pole hlídati a bdíti.

4) Tím ovšem není řečeno, že se v Čírkvi maji zlo
činy a kacířstva beztrestně trpěti; nýbrž že se má proti
nim jednati s křesťanskou láskou a obezřetnosti,

5) Hořčice (Sinapis L.) přichází v Palestině v různých
druzích a dosahuje, zvláště u Jordánu, výše až 3 m;
lze ji tudíž jmenovati »stromem«. Ptáci mají velmi rádi
její semeno, »Nejmenším« jest její semeno, t. j. patří
k nejmenším, takže se ho užívalo příslovečně k označení
věcí malých.

6) V lat, »satis tribuse (oáza rola); jeden sai měl
asi 13 litrů, Vykladači se všelijak dohadovali, proč Kristus
Pán mluví právě o třech měřicích, Pravděpodobno jest,
že chtěl toliko nějakou určitou míru naznačiti, a že
uvedl míru, která častěji v Písmě sv, přichází (1 Mojž.
18, 6; Soudce. 6, 19; 1 Král 1, 24). Podobenstvím jest
znázorněna vnitřní a proníkavá mravní přeměna, již
způsobí království Kristovo ve světě,

7) Slova jsou volně citována podle Ž. 77, 2.

8) Těmito podobenstvími učí Kristus Pán, jak veliká
je cena jeho království a jaké oběti pro ně třeba při
nášeti,

9) Otázka platí jen pro ty, jimž »jest dáno znáti
tajemství Boží«, t, j. pro učedníky,

10) »Proto« t. j. poněvadž jste porozuměli, máte býti
nyní rozdavateli a hlasateli tajemství, počínajíce si při
tom jako prozíravý a laskavý otec nebo hospodář. Jako
ten pořizuje podle potřeby brzo nové věci a nářadí,
brzo ze zásoby staré vybírá, tak vy máte podle potřeb
a chápavosti posluchačů někdy nové pravdy vyjevovati,
někdy staré a známé znovu opakovati; podle některých
vykladačů ; tu ze St., tu z N, zákona pravdy předkládati,
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Rozjímání 38.

Království Boži polem pšeničným s koukolem.

1. průprava: Slyšme v duchu Krista Pána, jak vy
kládá tajemství svého království.

2. průprava: Prosme vroucně, abychom do tajemství
říše Kristovy zase lépe vnikli.

1, Podobenství Spasitelova o poli, osetém pšenicí a
koukolem, a o sítí, zahrnující ryby dobré se špatnými,
poučují nás o důležité pravdě, na kterou snadno zapo
mínáme, Pokročíme-lí trochu v ctnosti, domníváme se
již, že jsme zcela dobří, zapomínajíce, že zárodek zla
stále v nás zůstává a že každé chvíle můžeme klesnouti.
Podobně bychom chtěli, aby všíchníi tí, na které půso
bíme, byli dobří a aby u ních bylo všecko dokonalé,
Divíme se, že po dlouholeté naší námaze jsou stále
ještě mnozí, kteří nevedou řádného křesťanského života,
a příliš se snad nad tím rmoutíme, A když vidíme
v samé Církví mnohé zlo a nějaké nepřístojnosti, kle
sáme na myslí, nebo počneme dokonce pochybovatí.
Kristus Pán nás tu poučuje, že v království jeho zde na
zemí budou vždycky také hříšnící a špatní. Jest to tak
třeba, neboťf jinak by nebyla Církev jeho víditelná a
poznatelná, Poněvadž milost jest něco vnitřního a ctnost
se často v nitru skrývá, nevědělo by se, kde jest pravá
Církev Kristova, kdyby záležela pouze ze spravedlivých.
Také o tom nás poučuje Kristus Pán, že mnohdy nelze
bned ze začátku špatné rozpoznati, a že jest nám tudíž
potřebí opatrností, abychom nebylí svedení.

a) Je přirozeno, že nás rmoutí, když vidíme, jak
mnohé duše trvají přes všecky naše námahy v bludu
a hříchu, ale vykonali-li jsme svoji povinnost, nermufme
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se nad tím příliš, vždyť Kristus Pán sám předpověděl,
že všude a vždycky budou i hříšníci.

b) Tím méně se budeme horšiti nebo dokonce po
chybovati, vidíme-li v samé Církví na lídské její stránce
chyby nebo nepřístojnosti. Cítíme ovšem nad tím bolest,
máme soustrast s chybujícími a snažíme se jím aspoň
modlitbou pomocí ; děkujme však Kristu Pánu, že v své
moudrostí založil Církev viditelnou, již každý člověk
dobré vůle poznatí a skrze ní spasen býti může.

c) Pamatujme také na to, že i z nás každý má ná
klonnost a zárodek zlého v sobě a že se také může
ještě státi koukolem nebo špatnou rybou. Nikdy si na
své ctností mnoho nezakládejme, ale s bázní a třesením
Oosvé spáse pracujme,

d) Zlo se dovede často dlouhou dobu tajiti, zvláště
blud dovede vždy vystupovatí pod rouškou pravdy.
Nevěřme tedy hned každému lesklému heslu a varujme
se všeho, co by i zdaleka mohlo čistotu sv. víry zakaliti,

2, Bůh dopouští, aby v jeho Církvi byli též špatní
nejenom proto, že chtěl, aby Církev byla zevnější vidí
telnou společností, nýbrž také proto, že í zlo může a
má býti příležitostí k mnohému dobru. Je nám výstra
hou a poučením, čeho se máme varovati, abychom sami
do hříchu neupadli. Můžeme se cvíčití v trpělivostí.
Máme tu mocnou pohnutku pracovatí horlivě o polep
šení hříšníků a zlu zabraňovati. Ne nadarmo praví
Kristus Pán, že zlý nepřítel nasel koukole, »když lídé
spali«, Ovšem sí musíme při vypleňování zla počínati
s láskou a pastorální obezřetnosti, »abychom snad tha
jíce koukol, nevytrhli spolu s ním 1 pšenicí«,

a) Místo abychom se nad špatností ve světě rozhoř
čovali a naříkali, snášejme zlo tam, kde ho odstraniti
nemůžeme, trpělivě, a tak budeme míti příležitost
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wrwe
k ctnosti. Přemýšlejme, jaké así byly příčiny, jež pří
vedly toho onoho k pádu, a co je nám třeba činiti, aby
nás nestihl podobný osud,

b) Se své strany chceme všecko učiniti, abychom
zlu zabránili. Nemusíme si snad vytýkati, že i v našem
působišti zlý nepřítel nasel koukole, »když jsme spalí«?
Byla rozšířena špatná četba, příšly proticírkevní organi
sace mládeže, poněvadž jsme opomenuli dobrou četbu
šířit a zavčas katolickou mládež organisovat? Jak
chceme aspoň pro budoucnost zlému zabráníti?

c) Tím, že se budeme snažiti, abychom zlu předešli,
nejlépe také vyplníme vůli Kristovu, abychom v boji
proti zlému zachovávalí obezřetnost a lásku. Zlo se ne
vyhubí mravokárnými řečmi a hrozbami, nýbrž tím, že
zabráníme jeho vzniku.

3, Slova Krista Pána o věčném soudu, káy se kaž
dému dostane odplaty podle skutků jeho, jsou nám jistě
velikou útěchou, když tak často zakoušíme, jak dobro
zde na světě bývá pronásledováno a zlo triumfuje, Ale
jsou nám také vážným napomenutím, abychom až do
posledního okamžiku života horlivě o své spáse praco
valí, neboť teprve smrtí rozhodne se náš osud.

a) Povzbuďme se iedy myšlenkou na věčný, neko
nečně spravedlivý soud Boží, když se pří tolika nepřá
telstvích a tak mnohém neúspěchu dostaví malomyslnost,

b) Myšlenka pak, že až do posledního našeho dechu
zůstane nejísto, zdali budeme jednou náležeti ku pšenici
Boží a k dobrým rybám, bude nám mocnou pobídkou,
nevydávati se nikdy v nebezpečí a v každém pokušení
rozhodně bojovati,



188Život Krista Půna podle čtyř evangelií.

Rozjímání 39.

Království Boží pokladem, kvasem, zrnem
hořčičným.

1. průprava: Naslouchejme v duchu podobenstvím
Krista Pána.

2. průprava: Prosme ho za osvícení, abychom podo
benství toto dobře chápali.

1. Království Boží je pravý poklad a drahocenná
perla, Nalezne-lií někdo veliký poklad nebo perlu ne
obyčejné ceny, je pokládán od lídí za šťastného. Krá
lovství Kristovo a jeho dokonalost mají daleko větší
cenu. Proto není divu, že tolik duší pohrdlo velikými
statky a vším tím, co svět za veliké pokládá, aby do
sáhli království Božího a mohli je šíříti. Tolik misionářů,
tolik světců vzdalo se všech statků pozemských, opustilo
svoje drahé a svoji vlast, tolik mučedníků obětovalo to,
co jest člověku nejdražší, vlastní život. I já musím pří
nášetí obětí pro tento nebeský poklad, pro tuto vzácnou
perlu, a čím dokonalejší chcí býti v říší Kristově a čím
více duší pro něho získati, tím těžší obětí musím pří
nášetí.

a) Obnovme se v úctě a lásce k Církví Kristově,
která jest tak drahým pokladem a takovou převzácnou
perlou. Poděkujme z celého srdce Pánu Bohu, že se
nám tohoto pokladu a této perly tak snadno, beze všeho
našeho příčínění, dostalo. Kolik bojů bylo mnohým kon
vertitům podstoupiti, kolik obtíží přemoci, a my jsme se
v svaté Církví narodilí a bylí vychování; milost, za níž
nikdy nemůžeme dosti děkovatí !

b) Tím více musíme nyní přinášetí oběti, jichž jest
třeba, abychom království Božímu zůstali vždy věrni,
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abychom stále v dokonalosti rostli, zvláště abychom ho
vždy víc a více šířili. Srovnáme-li to, co jsme posud
pro říší Kristovu učinili, s obětmi tolika mučedníků,
světců, mísíonářů, horlivých apoštolských kněží, musíme
se jistě zastyděti. Přemýšlejme, co chceme aspoň v bu
doucnosti učiniti.

2.,Veliká cena království Kristova jest v jeho vnitřní
obrodné síle. Svou nebeskou naukou, svými posvěcují
cími prostředky očišťuje a mravně povznáší Církev jed
notlívce a celé národy a vede je k novému, nadpříroze
nému a dokonalému životu. Velmi vhodně tedy přirov
nává Spasitel království svoje k obrozujícímu kvasu.
Taková je vnitřní síla říše Kristovy, že stále dále a
hlouběji proniká, stále více se šíří, a to přes nesčetné
překážky v cestu se stavící. Z malého zrna hořčíčného
stává se veliký strom, rozkládající se po celém světě.
Tento podivuhodný vzrůst jest jednou ze známek,
z nichž můžeme poznati, kde jest pravá Církev Kristova,
My kněží máme býti nástrojem tohoto obrození skrze
království Kristovo, máme samí býti takovým kvasem
společnosti lidské, ale k tomu jest ovšem potřeba, aby
chom nejprve samí sebe obrozovali,

a) Přelétněme v duchu dvoutisícíletý život svaté
Církve a vizme, jak jeden národ po druhém z bludu
a hříchu osvobozuje, povznáší a obrozuje, jak se z ne
patrného zrnka hořčičného stává velikým stromem.
Děkujme Bohu, že dal světu tak jasné a snadné zna
mení, aby Církev Kristovu mohl poznatí, děkujme mu
za velikost, moc a krásu, které své Církví udělil,

b) Každý z nás by měl býti v svém okolí takovým
kvasem, měl by učením a působením, hlavně však pří
kladem všecko obrozovatí a povznášetí. Mohu o sobě
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řící, že jsem skutečně takovým kvasem? a ne-li, kde
jest toho příčina?

c) Snad jedna příčina jest ta, že kvas nebeské
pravdy a milostí nepronikl ještě dosti mne samého.
Horlivou modlitbou, zvláště svědomitou meditací, po
užitím všech milosti věrným konáním povinností chci
nejprve sám sebe obrozovati a zdokonalovatí,

3, Horlivá a vytrvalá práce o šíření Království Kris
tova není jistě věc snadná, Kristus Pán nám v podo
benstvích o klíčícím semení podává dvé myšlenek, které
nám dodávají mysli. Člověk zaseje semeno do země,
a Bůh dává mu vzrůst; zatím co člověk obrací mysl
k jiným věcem a pracím, semeno ponenáhlu roste a
přináší užitek. V duchovní správě jest to milost Boží,
která hlavně působí, aby zaseté símě klíčílo a rostlo,
Kjíčí a roste ponenáhlu, že toho někdy ani nepozoru
jeme ; Bůh nežádá, abychom všeho hned a najednou
dosáhli,

a) Nedomnívejme se tedy, že hlavní věcí jsou naše
námahy a práce ; na čem hlavně záleží, jest milost Boží,

b) Neztrácejme mysli, když se nám zdá, že buď samí
u. sebe, nebo při své činnosti nepozorujeme pokroku.
Bůh nežádá hned všecko ; konáme-lí svědomitě svojí
povinnost, jistě pokrok tu jest, třeba ho nepostřehujeme.

XXXIII Pán Ježíš utišuje bouří na moří.

(Mt. 8, 18, 23—27; Mk, 4, 35—40; Lk. 8, 22—25.)

Stalo se pak v ten den, když nastal večer, že
Ježíš uzřev mnoho zástupů kolem sebe, rozkázal
přeplavití se přes moře.“)Vstoupiv na lodičku se
svými učedníky, řekl jim: »Přeplavme se přes
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jezero na druhou stranu.« A nechavše líd, vzalí
ho tak jak byl na lodí; a jiné lodí provázely ho.
A když se plavilí, usnul, A hle, veliká víchřice a
bouře povstala na moří,*)a vlny vníkaly do lodí
a pokrývala se, takže se zalévali a byli v nebez
pečenství. On však spal v zadní části lodi na pod
ušce, I přistoupívše učedníci jeho k němu, vzbu
dilí ho a řeklí jemu: »Miístře,není-liž tobě nic do
toho, že hyneme? Pane, zachovej nás, hyneme,«
I dí jim Ježíš: »Co se bojíte, malověrní?«*) Tehdy
vstav, přísně přikázal větru a návalu vody a moří,
řka: »Buď ticho a upokoj se!i« A přestaly a na
stalo ticho velké, A řekl jim: »Kde jest víra vaše?
Což ještě nemáte víry?« I pojala je bázeň veliká
a podívili se a pravilí k sobě vespolek: »Kdo jest
así tento, že i větrům a moří přikazuje, a poslou
chají ho?«*)

1) Kristus Pán vzdaluje se zástupu, aby ušel oslavám
a hlučným projevům nadšení.

2) Takové náhlé a prudké bouře vznikají častěji na
ježeře genezaretském pro jeho polohu.

3) Učedníci neměli dosti víry, poněvadž se domní
vali, že Kristus Pán jim může pomoci jen, když bdí,

4) Kristus Pán tím, že bez jakéhokoliv zevnějšího
prostředku pouhým slovem bouři tiší, a že přísně při
kazuje (increpat) živlům, jak jim přikazuje podle Písma
sv. Starého zákona Jahve sám, zjevuje svoji božskou
moc a podává důkaz svého božství.

Rozjímání 40.
1. průprava: Vizme v duchu, jak Kristus Pán při

kazuje větru a bouři a jak hned nastává veliké ticho.
2. průprava : Prosme za rozmnožení důvěry ke Kristu

Pánu,
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1. Pohleďme nejprve na milý a přitažlivý obraz bož
ského Spasitele a rozjímejme o jeho svaté osobě. Náš
Mistr nám dává nejprve příklad naprosté nezištnosti a
veliké skromnosti: nehledá slávy, naopak vším způso
bem se vyhýbá oslavám a nadšeným projevům lidu.
Uchyluje se na druhý břeh do samoty a usíná brzy na
lodičce, zdolán námahou a vysílen. Jaký to pohnutlivý
obraz ; Spasitel světa, druhá božská osoba, pohřížen
v spánku! Jest to jasný důkaz, že Kristus Pán vzal na
sebe všecky naše slabosti vyjma hříchu ; právě to nás
musí naplniti k němu velikou důvěrou. Ale brzy uka
zuje Pán Ježíš také svou božskou moc, Proti síle živlů
jsou všecky lidské námahy a všecko lidské vědění a
umění bezmocny. Pán Ježíš jediným pokynem utišuje
nejprudší bouří.

a) Obraz nezíštného a skromného Mistra zase mně
připomíná, co asi jest příčinou, že stále ještě nepožívám
dosti důvěry duší mí svěřených a nemám dosti pože
hnání pří svých pracích. To proto, že stále ještě hle
dám své cti a příliš toužím po lidské oblibě.

b) Živé přesvědčení, že Kristus Pán jest člověk jako
my a že vzal na sebe všecky naše slabosti, vyjma hří
chu, jistě posílí naši důvěru. Obracejme se k němu jako
k Tomu, jenž naše slabosti dobře zná a sám jích zakusil.

c) Taková je moc Krista Pána, že jediným pokynem
vůle dovede to, nač síla a vědění všech lídí dohromady
nestačí. Je absolutním pánem přírody a jejích živlů.
A tento tak mocný Pán by mi nemohl pomocí, když
mne svírá veliká starost, když doléhají neštěstí a úzkost?

2. Bouře na jezeře genesaretském je obrazem bouří,
které čas od času doléhají na ubohé naše srdce. Při
cházejí také někdy znenadání, když jsme se těšili dlou
hou dobu úplnému klídu. A jsou často tak prudké a
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sílné, že se nám zdá, že musíme podlehnoutí. Pří tom
Kristus Pán zdánlivě spí: zdá se, že nás opustil a že
se o nás a naši nouzi nestará, A přece bývá právě
tehdy blížší, než myslíme ; neomezená důvěra k němu
jest naprosto potřebný, ale také neomylný prostředek,
abychom pokušení odolali nebo úzkost přemohli, Malo
věrnost nebo malomyslnost velmí se božskému Mistru
nelíbí a bývá příčinou, že klesáme.

a) Nespolehejme příliš na svoje síly a neoddávejme
se nečinnosti, i když se dlouhou dobu níjaké pokušení
anebo úzkost a sklíčenost nedostavuje. Někdy přikvačí
náhlá bouře po dlouhém klidu ; musíme tedy býti stále
na stráží a připravení, abychom nepodlehli nenadálému
nárazu.

b) Pozorujme, které vnitřní bouře hladinu naší duše
obyčejně rozvířují : snad výbuchy hněvu nebo smyslné
žádosti, ctižádost, pokleslost mysli, závist? Přemýšlejme,
co bývá příčínou takových duševních bouří, Jedna z pří
čin jest jistě ta, že nedbáme dosti toho, abychom roz
hodně odpírali projevům vášně a vyvarovali se příleži
tostí. Tedy : bdítí nad myšlenkami, žádostmi a obrazo
tvorností, opatrnost v pohledech, důsledná věrnost v ko
nání malých denních povinností,

c) Nikdy nevěřme pokušítelí, když nám namlouvá,
že Kristus Pán na nás zapomněl, že se o nás nestará.
Jest jisto, že stále na nás myslí a stále o nás pečuje a
že je nám právě v době pokušení a utrpení velmí blízko.

d) Mocná důvěra v Krista Pána je nejúčinnějším
prostředkem v každé duševní nesnází. Jak důležíto jest
nepozbývatí myslí ve velkých obtížích, vidíme na př.
ve válce nebo pří odvážné výzkumné cestě, Co by se
stalo s vojskem, co s výpravou, kdyby vůdcové v době
nebezpečí zmalomyslnělí? Spása a zdokonalení duše jsou
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zajísté důležitějším cílem, než je cíl pozemské války
nebo vědecké výpravy!

3, Sv. Otcové a vykladačí Písma sv. obrací toto
tajemství také na lodičku Petrovu, sv., Církev, a na
bouře, které jí hrozily a hrozí. Tisíce bouří sneslo se
již na ní, mnohé tak prudké, že se zdánlivě již ponořo
vala, Někdy se také zdálo, jakoby Kristus Pán spal.
Ale v pravém okamžiku přikázal všemohoucím slovem
větru a bouří a nastalo veliké ticho. Ovšem jest třeba,
aby všíchni, kdož jsou na lodičce, a zvláště ti, kteří ji
řídí, zachovali naprostou důvěru ke Kristu Pánu, neví
ditelné hlavě Církve.

a) Neztrácejme myslí, když je Církev se všech stran
ohrožována a pronásledována, Kristus Pán ji nikdy ne
opustí a ve všech bouřích ji pevnou rukou vede k cíli,

b) Na nás jest, abychom za všech okolností vytrvali
o www

v neomezené důvěře k Mistru a u něho pomocí hledali,

XXXIV, Pán Ježíš uzdravuje dva Gerasenské
zlým duchem posedlé,

(Mt. 8, 28—34; Mk. 5, 1—20; Lk. 8, 26—39.)

I příplulí přes moře do krajiny Gerasenské,
která jest proti Galileji.) A jak vyšel z lodi a
vystoupil na zem, potkalí se s ním dva posedlí)
vycházející z hrobu, zuříví náramně, takže nikdo
nemohl projíti onou cestou. A jeden měl ducha
zlého jíž po mnoho časů, a neodíval se rouchem,
aní nezůstával v domě, nýbrž obýval v hrobech;
a jíž aní řetězy nemohl níkdo svázati jej. Neboť
často, byv spoután okovy a řetězy, přetrhal ře
tězy a rozlámal okovy, a nikdo nemohl jej zkro
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títi. A byl stále dnem i nocí, v hrobech a na ho
rách, kříče a bíje se kamením. Spatřív však Ježíše
z daleka, příběhl, a poklonív se mu, padl před
ním a vzkřiknuv hlasem velikým pravil: »Co je tí
do mne, Ježíši, Synu Boha nejvyššího? Příšel jsí
sem před časem trápít nás. Zapřisahám tě pro
Boha, netrap mne!«*) Příkazoval totiž duchu ne
čistému, aby vyšel, a bylfťmu řekl: »Vyjdí z to
hoto člověka, duchu nečístý!« Neboť jíž po mnoho
časů jej uchvacoval; i býval spoután řetězy a
okovy a hlídán; ale on přetrhávaje pouta, býval
puzen od ducha zlého na pouště, I otázal se ho
Ježíš řka:*) »Jak se jmenuješ?« A on řekl jemu:
»Jmenují se »pluk«, nebof mnoho jest nás.« Mno
ho totiž duchů zlých vešlo do něho. A prosil ho
velice, aby jich nevyhánělí z té krajiny, aby jim
nepřikazoval jíti do (pekelné) propasti. Bylo pak
tam nedaleko ních u hory veliké stádo vepřů,
kteří se pásli na hoře. I prosili ho duchové zlí
řkouce: »Jestliže nás vymítneš odtud, pošli nás
do stáda vepřů, ať vejdeme do ních.«“) A povolil
jim to a řekl jim: »Jděte.« A vyšedše nečístí du
chové zlí od toho člověka, vešli do vepřů. A hle,
tu hnalo se veškeré stádo úprkem a střemhlav do
moře. Ti pak, kteří je pásli, uzřevše, co se stalo,
utekli a ohlásili to všecko po městě a po dědi
nách, i o posedlých. A hle, všecko město vyšlo
naproti Ježíšoví, aby viděli, co se stalo, a přišli
k Ježíšoví a nalezli člověka, jenž byl posedlý,
a od něhož duchové zlí byli vyšli, an sedí u nohou
jeho, jest oděn a pří zdravém rozumu; i báli se.
Tí pak, kteří to byli viděli, vypravovali jim, jak
se to událo, kterak se posedlý uzdravil; též
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o vepřích. I počalo ho prositi veškeré množství
krajiny Gerasenské, aby odešel od ních, neboť
pojati byli bázní velikou.“) On tedy vstoupív na
loď navrátil se. A když vstupoval na loď, prosil
ho ten, kterýž byl posedlý, a od něhož duchové
zlí byli vyšli, aby směl býti s ním.“) Ale nedovolil
mu, nýbrž propustil ho řka: »Navrať se do domu
svého ke svojim a zvěstuj jim, jak veliké věcí
učinil tí Pán Bůh, a jak slítoval se nad tebou/«
I odešel a počal hlásati po celém městě i v Desíti
městí, jak veliké věcí učínil mu Ježíš. A všíckní
se divili.

1) Asi tam, kde jsou nyní zříceniny města Gersy
(Gersa, Kersa) u jezera Tiberiadského.

2) Sv. Matouš mluví o dvou posedlých, Marek a
Lukáš o jednom, který byl asi pro svoji zuřivost v celé
krajině všeobecně znám a jehož osvobození učinilo
mocný dojem. Hroby bývaly tesány do skal a byly tak
vysoké, že v nich člověk mohl státi.

3) Ďábel se dovolává zapřísáháním Boha, ne aby
Boha uctil, ale poněvadž myslí, že tím Ježíše pohne,
aby ho »netrápil«, to jest z posedlého nevyháněl a »před
časem« mu nekázal jíti do pekla a zůstati tam. Podle
úradku Božího mohou se nyní zlí duchové zdržovati na
zemi, 1 v lidech; teprve po poslednímsoudu budou
trvale v pekle držáni.

4) Otázal se ho Pán Ježíš najméno, aby z odpovědi
lidé seznali, že člověk ten je mnoha duchy zlými po
sedlý, a tak poznali ubohý jeho stav, »Pluk« značí tolik,
co množství.

5) Vepři, které měli židé za zvířata nečistá a jejichž
maso jim bylo zakázáno jísti, náleželi nejspíše nějakému
pohanu, Zlí duchové prosí, aby mohli vejíti do nich, aby
nemuseli zpět do pekla. Pravděpodobně nebyli vepři



Uzdravení posedlých Gerasenských. 197

zlými duchy do moře vyhnáni, nýbrž se tam následkem
posedlosti sami vrhli.

6) V svém pozemském smýšlení myslí toliko na
hmotnou škodu, která utonutím zvířat byla způsobena.

7) Uzdravený chtěl se státi učedníkem Kristovým.
Místo toho svěřuje mu Kristus Pán úkol, aby zvěstoval
činy a divy jeho v své krajině. Tam totiž nebylo ne
bezpečí klamné idee mesiánské jako v Judsku, kde
proto Spasitel zakazoval rozhlašovati jeho zázraky.
»Desetiměstí« bylo společenství desíti, hlavně zajordán
ských měst.

Rozjímání 41.
1. průprava: Vizme uzdraveného posedlého, jak sedi

klidně u nohou Spasitelových.
2. průprava: Prosme za veliký odpor proti těžkému

hříchu a za velikou důvěru v moc Kristovu.

1. Tajemství toto dává nám poněkud nahlédnouti
do příšerné říše satanovy a názorně líčí zlobu těžkého
hříchu, Vidíme, jakou hroznou moc provádí ďábel nac
tím, koho se zmocnil, takže ubožák sám, í jeho okolí,
jsou proti němu bezmocní. Na vlastnostech a celém po
čínání posedlého jsou zobrazeny následky těžkého
hříchu, Straní se lidí a bydlí v skalních slujích; obraz
zatvrzelé uzavřenosti hříšníka ; chodí nah : tak dlouho
letý hříšník ztrácí všechen stud a nedbá níjakých
ohledů ; jeho zuřivost je obrazem bezmocné vášně, je
jímž otrokem číní člověka každý těžký hřích ; trhá ře
tězy a láme okovy: odboj hříšníka proti všemu řádu
a každému zákonu. A jak hrozný jest věčný trest těž
kého hříchu, peklo, můžeme souditi z toho, že sami zlí
duchové, ačkolív jsou již věčně odsouzení a od Boha
odloučení, maji za ulehčení, když mohou dočasně na
zemi dlíti, í
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a) Otroky zlého ducha činí nás v jistém smyslu
každá zlá vášeň. Čím více se jí poddáváme, tím bez
mocnějšími se stáváme proti ní. Potlačujme proto již
prvé začátky vášní a přemáhejme systematicky jednu
vášeň po druhé,

b) Uvažujme klidně, ale vážně o projevech a ná
sledcích těžkého hříchu na obraze tohoto nešťastníka
ďáblem posedlého : jakým odbojem jest těžký hřích, jak
člověka zotročuje, jak hříšník ponenáhlu ztrácí veškeren
stud a odkládá všecky ohledy, jak si zatvrzelou uzavře
ností uzavírá cestu k polepšení. Ta úvaha jistě v nás
obnoví a zesílí odpor proti těžkému hříchu a bázeň
před ním a utvrdí nás v předsevzetí, varovati se ze
všech sil všeho, co by k hříchu vésti mohlo,

c) Rozjímejme také, jak hrozné jsou tresty pekelné,
Jak se bojí zlí duchové, aby nebylí se země vypuzení
a na místo věčného ohně vázání, ačkoli podstatné tresty
pekelné, které trpí zde na zemi, jsou tytéž, jako v pekle!
Kéž jest aspoň myšlenka na místo pekelných trestů naší
záchranou v době těžkého pokušení.

2. Jaký to kontrast: posedlý, který ještě před oka
mžíkem zuřil a byl postrachem celého okolí, sedí klidně
u nohou Ježíšových a pohlíží k němu s odevzdanou
důvěrou a vděčnou láskou, Tu vidíme jasně rozdíl mezi
duchem Kristovým, duchem míru, a duchem satanášo
vým, duchem rozvratu a zloby. Poznáváme také, jak
veliká je moc Pána našeho Ježíše Krista. Jedním po
kynem vymítá celou legii zlých duchů. Ukazuje též, že
je Pánem celé přírody : rozkazuje, aby duchové vešlí
do vepřů, a dopouští, aby zvířata zahynula, Naopak lze
tu viděti, jak jsou zlí duchové vlastně bezmocní, Nemo
hou samí svou mocí aní do nečistých těchto zvířat
vejíti, nýbrž musí prositi, aby jim to Kristus Pán dovolil,
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a) Zamilujme si znovu ducha Krista Pána a naplňme
se odporem proti duchu satanášovu, Oddalujme od sebe
všecko, co bývá znamením ducha zlého : neklid, hněv,
ctižádost, pýchu a snažme se osvojovatí si stále více
ducha Kristova,

b) Osvojíme sí ho tím více, čím častějí budeme
»sedětí u nohou Kríistových«, učitií se jeho pravdáma
naslouchatí jeho hlasu v rozjímání a před svatostánkem.

c) Podívujme se a klanějme se všemohoucnosti
Krista Pána, Uvědomujme sí znovu, že jest také ne
omezeným Pánem všech věcí viditelných tohoto světa,
Jsou nám svěřeny jenom k užívání, i musíme jich uží
vati k jeho ctí a chvále.

d) Jak bezmocným se tu jeví zlý duch! Musí i o to
úpěnlivě prositi, aby směl vejítí do nečistého zvířete,
Smírnou smrtí Krista Pána na kříží byla jeho moc ještě
více zlomena. Bylo by tedy pošetilé, příliš se ho bátí
a mu povolovati; bez naší vůle nemůže nám uškodíití.

3. Ještě můžeme rozjímati o dvou episodách této
evangelijní perikopy: obyvatelé Gerasenští prosí z bázně
před hmotnou škodou Spasitele, aby odešel; uzdravený
posedlý žádá býti příjat za učedníka Kristova, ale Kris
tus Pán mu dává za úkol, aby hlásal jeho divy a skutky
mezí svými krajany.

a) Tito Gerasenští nedávají příklad smýšlení příliš
ideálního a ušlechtilého. Myslí jen na hmotný zisk, pro
hmotný získ vyhánějí Spasitele a zbavují se jeho mi
lostí, Není i nyní mnoho takových křesťanů, kteří dá
vají přednost hmotnému prospěchu před věčnými dobry?
Ano, nezanedbáváme snad sami někdy milostí Boží a
duchovního života pro časné ohledy?
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b) Bůh rozděluje povolání různě, Ne každý je po
volán k bezprostřednímu následování Krista Pána, Vedle
přímého apoštolátu kněžského jest třeba i apoštolátu
laického; musíme i taková povolání buditi a přípravovati.

XXXV, Uzdravení ženy krvotokem trpící
a vzkříšení dcery Jairovy,

(Mt. 9, 1, 18—26; Mk, 5, 21—43; Lk. 8, 40—56,)

A vstoupív na lodičku přeplavíl se opět na
druhý břeh. Stalo pak se, když se Ježíš navrátil,
příjal ho zástup; neboť všichni jej očekávali.
A byl u moře.“)

A aj, příšel muž,') jménem Jaír, který byl
z představených synagogy;“) a spatřiv jej, pří
stoupíl a padl k nohoum jeho, klaněl se mu, a
prosil ho snažně řka: »Pane, dcera má právě sko
nává,') ale pojď, vlož ruku svou na ní, a bude
žíti.« Mělť jedinou dceru asi dvanáctiletou a ta
umírala. I vstal Ježíš i odešel s ním 1 učedníci
jeho; a zástup veliký šel za ním, i tísnili ho.

A hle, žena jedna, která trpěla krvotokem
dvanácte let, a mnoho vytrpěla od mnoha lékařův
a vynaložíla všecek statek, aniž se jí prospělo,
nýbrž spíše pohoršílo, uslyševší o Ježíšovi pří
stoupíla k zástupu od zadu a dotekla se třepení
roucha jeho. Neboť řekla sama u sebe: »Dotknu-li
se jen roucha jeho, budu uzdravena.«“) A hned se
zastavil krvotok její, a pocítila na těle, že jest
uzdravena od neduhu svého. Ale Ježíš poznav
ihned sám v sobě, že moc z něho vyšla, obrátil se
k zástupu a pravil: »Kdož jest ten, jenž se dotekl
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roucha mého?« A když všíckní popírali, řekl Petr
a tí, kteří byli s ním: »Mistře, zástupové se tisk
nou a tlačí na tebe, a pravíš: Kdojest ten, jenž
se mne dotekl?« Ale Ježíš řekl: »Dotekl se mně
někdo, neboť já vím, že moc vyšla ode mne.«
A rozhlížel se, aby spatřil tu, která to učinila.“)
Vídouc tedy žena, že se neutajila, a vědouc, co
se jí událo, s bázní a třesením příšla a padši
k nohoum jeho pověděla přede vším lidem plnou
pravdu, z které příčinyse ho dotekla a kterak se
hned uzdravila.) Ale Ježíš uzřev ji pravil: »Buď
dobré mysli, dcero; víra tvá tě uzdravila, jdí
v pokoji a buď zdráva od neduhu svého!/«

WěwKdyž ještě mluvil, přišel kdosí od představe
ného synagogy a řekl jemu: »Dcera tvá zemřela;
proč ještě obtěžuješ Mistra?« Ale Ježíš uslyšev
ta slova, pravíl k představenému, otcí té dívky:
»Neboj se, toliko věř, a bude zdráva.« A nene
chal nikoho jíti s sebou leč jedině Petra, Jakuba
a jeho bratra Jana. I přišli do domu představe
ného synagogy a tu postřehl píštce a zástup hlu
čící, kteří plakalí a kvílelí velice pro ni.) A vešed
řekl jím: »Proč hlučíte a pláčete? Odejděte, neboť
neumřela dívka, ale spí.«") A posmívalí se mu,
vědouce, že zemřela. On však vypustív všecky,
pojal dívčina otce a matku 1 ty, kteří byli s ním,
vešel tam, kde dívka ležela. A vzav ji za ruku,
zavolal ji řka: »Talítha, kumi«, to jest v překladě:
»Dívko, (tobě pravím) vstaň/« A navrátil se duch
její, a ihned vstala a chodila; bylo jí dvanácte
roků.“) A nařídil, aby jí dali jísti. I žasli a dívili
se velice rodiče její. A přikázal jim přísně, aby
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níkomu neříkali, co se stalo, aby nikdo o tom ne
zvěděl.““)A rozešla se pověst ta po celé té zemí.

1) U jezera Tiberiadského.
2) Sv. Matouš uvádí hned před tímto vypravováním

o dceři Jairově fariseje, tázající se, proč se učedníci
Kristovi nepostí, kteroužto otázku položili židé podle
Marka a Lukáše Spasiteli při hostině u sv. Matouše.
Podle některých vykladačů byla tato otázka od fariseů
Kristu Pánu předložena dvakráte nebo i vícekráte,

3) Představený synagogy staral se o pořádek modli
teb, četby atd., a měl také nějakou moc soudní. Před
stavenými synagogy nazývali se rádcové vlastního
představeného (dozr0vrázvevos).

4) Sv. Matouš, který líčí událost velmi stručně a po
míjí výjev s domácími, zvěstujícími smrt dívčinu, klade
již zde otci dívky do úst slova: »Dcera má právě
skonala.«

5) Žena krvotokem trpící byla pokládána za nečistou
a proto se neodvážila přistoupiti ke Kristu veřejně před

iupem a za uzdravení. prositi,
6) Pán Ježíš uzdravil ženu svou všemohoucí vůlí, ne

snad nějakou fysickou silou mimo vůli působící; také
dobře věděl, která žena se jeho roucha dotkla, Ale táže
se zástupu, aby zázrak byl vyjeven a důvěra Jairova
posílena.

7) Žena, zjednavší si potají takovým způsobem uzdra
vení, bála se, že jí to Pán Ježíš bude vytýkati a že snad
za trest znovu do nemoci upadne,

8) Podle židovského zvyku byl zármutek nad úmrtím
hlučně projevován kvílením žen a dívek zvláště k tomu
zjednaných a smuteční hrou na flétnu.

9) Každá smrl jest jen přechodem k novému životu;
tato smrt pak je tím více pouhým spánkem, poněvadž
dívka měla býti hned vzkříšena,
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10) Slova tato dodává sv. Marek, který svrchu věk
dívčin neudal, aby snad někdo nemyslel, že dívka, již
nazývá za«Ďiov nebo %00ddr0v, byla malým dítětem,
neumějícím ještě choditi,

11) Poněvadž nyní nebylo třeba rozhlašovati zázrak,
aby důvěra něčí byla posílena (jako měla býti posílena
důvěra Jairova zázrakem na ženě učiněným), chce Pán
Ježíš, aby rodiče všecko zachovali v tajnosti.

Rozjímání 42.

Vzkříšení dcery Jairovy.

1. průprava: Představme si, jak Kristus Pán béře
mrtvou divku za ruku a praví: »Divko, tobě pravím,
vstaň.«

2. průprava: Prosme, abychom z tohoťo tajemství
zase lépe Krista Pána a jeho zásady poznali.

1. Jair, představený synagogy, patřil k vzdělaným
kruhům israelským, podle nynějšího názvosloví bychom
řekli k inteligenci Ale bez ostychu přístupuje před
celým zástupem k Ježíšovi, klaní se mu pokorně a
úpěnlivě ho prosí za uzdravení dcerušky, Pozorujme tu,
jak si Pán Ježiš v svém apoštolátě počíná k vzdělaným
kruhům. Nevyhledává jich sám, nýbrž dává se od ních
vyhledávatí, přizpůsobuje se jejich poměrům a mluvě,
hledí laskavostí získatí jejích důvěru. Prosbu Jaírovu
vyslyší, ale ne hned, takže dívka zalím umírá. Tím větší
jest pak zázrak vzkříšení Jairovy dcery. Co hlavně od
Jaira žádá a nač důraz klade, jest pevná víra.

a) T. zv. inteligentní kruhy dávají lídu často špatný
příklad a náboženství škodí tím, že se stydí jiti ke knězi,
do kostela, zúčastníti se veřejných projevů nábožen
ského života, Někdy příčinou toho nebývá aní nedo
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statek víry, jako spíše jakási stavovská pýcha a nábo
ženská neuvědomělost. Musíme tedy inteligencí získávati
a ji po té stránce poučovati.

b) K tomu cíli musíme se vzdělanějšími třídami jed
nati podle příkladu Krista Pána, Samí je ne tak vyhle
dávati, aby se nezdálo, že jim před obyčejným lidem
přednosí dáváme, jako na ně čekati. Potom však je
přijmouti s velkou laskavostí, hleděti jejich důvěru získatí
a zachovávati v obcování s nimí všecky předpisy spo
lečenských způsobů.

c) Také jim snáze můžeme prominouti, nezúčastní-lí
se všech zevnějších projevů lidové pobožnosti, ale pev
nou a čínnou víru od nich musíme žádatí a jim vště
povatí.

d) Nedivme se, jestliže ani nás Kristus Pán vždycky
hned nevyslyší. Je to často jenom znamením, že nám
chce později uděliti tím větší milost,

2, Pán Ježíš béře s sebcu z apoštolů jenom Petra,
Jakuba a Jana. Tí, kteří mají býti později zvláštním
způsobem hlasateli tajemství Kristových, mají nyní také
zvláště býti svědky jeho divů. V domě zesnulé potkává
Spasitel zástup hlučící a hlasitě kvílící. Takovým hlukem
a umělým naříkáním měla býti vážná a teskná myšlenka
na smrt jaksi ohlušena ; proto se Kristu Pánu takový
hluk před majestátem smrti nelíbí, i odesílá zástup pryč.
Přístupuje pak k mrtvé dívce, a probouzí ji s velíkou
velebností, hlasem své moci a pohledem své nekonečné
lásky k životu.

a) Čím účinnějí chce kdo působiti na záchraně dru
hých, tím lépe musí nejprve vniknouti v tajemství Boží,
poznati divy jcho milosti a vřroucím řozjímáním se. u

své dílo připravovati, |
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b) Nesnažíme se snad i my jaksí přehlušití vážnou
myšlenku smrtí tím, že se od ní a od pohledu na smrt
oddalujeme a raději k hluku světa se obracíme? Budíž
nám naopak pohled na smrt vždy příležitostí, abychom
o vlastní smrtí uvažovalí a na ni se přípravovali. Roz-
jímejme také nyní pří pohledu na mrtvolu mladičké
dívky, jak nejistá jest doba a jak nejisté okolnosti smrti,
jak nás smrt ode všech věcí a milých osob tohoto světa
jednou odloučí.

c) Představme si živě scénu vzkříšení : Podívme se
mocí Krista Pána, děkujme mu za jeho velikou lásku,
radujme se se vzkříšenou dívkou a jejími rodiči. Mysle
me na to, jak nás Kristus Pán vzkřísil mocným slovem
své milosti ze smrti hříchu nebo ze spánku lhostejnosti.
Děkujme mu za to z toho srdce a slibme mu, že v sobě
nadpřirozený život vždy zachováme.

3, Kristus Pán nazývá smrt snem. Smrt této dívky
byla už proto jenom snem, že byla za kratičkou dobu
probuzena k životu, Každá smrt je vlastně jenom snem:
duše od těla oddělená žije dále, a také tělo se za ne
dlouhou dobu probudí k novému životu. Zástup nemá
pro tak vznešenou pravdu porozumění a proto odpovídá
potupným smíchem, Ale Kristus Pán potvrzuje pravdu
svých slov zázračným vzkříšením dívky. Poněvadž ne
bylo důvodu, aby div byl rozhlašován, přikazuje Pán
Ježíš, zachovati o něm mlčení.

a) Myšlenka, tak často v Písmě sv. vyjádřená, že
smrt je pouze sen, z něhož brzy nastane probuzení, musí
nám býti velikou útěchou, i chceme sí ji při rozjímání
o tomto tajemství znovu ožívití,

b) Nermuťfme se příliš, když tí, kteří nemají poroz
umění pro tajemství Boží, jež hlásáme, odpovídají nám
potupným smíchem ; vždyť zde se smáli samé Pravdě



206Život Krista Pána podlečtyř evangelii

věčné. Dokazujme jim svými skutky, že to, co blásáme,
je pravda.

c) Kde nežádá apoštolský cíl mluviti o milostech
a dobrodiních, jichž se nám od Boha dostalo, tam o nich
zachovávejme mlčení a ve skrytě Bohu děkujme,

Rozjímání 43.

Uzdravení ženy krvotokem trpicí.

1. průprava: Slyšme laskavá slova Pána Ježíše
k trpící ženě: »Buď dobré mysli; jdi v pokoji a buď
zdráva !«

2. průprava : Prosme za velikou důvěru v Krista Pána,
abychom se k němu ve všech nesnázích utikali.

1. Vmysleme se živě v událost, již nám sv. evange
lium předvádí, Kristus Pán se béře s učedníky k domu
Jairovu, ale jenom stěží se může prodratí hustým zá
stupem, Všichni o něm a o jeho divech mluví, každý
rád by ho víděl a hodně zblízka poznal a proto se naň
tlačí. Kolik así nešťastniíků je v tomto zástupu, stížených
nemocí tělesnou nebo nemocí duše, hříchem. Vízme
tuto politování hodnou ženu : tolik let již trpí bolestnou
a odpornou nemocí a není naděje na uzdravení. Nyní,
když všecko své jmění vydala na léky a lékaře, přístu
puje k nemocí ještě chudoba a nouze, Ale má pevnou
důvěru v Boha a Pána Ježíše, je přesvědčena, že ji
jediný dotek roucha jeho může uzdravíti; tato důvěra
jest její záchranou.

a) »I tísnilí ho.« Kdo by tu nemyslil na dny velkého
návalu věřících k službám Božím, velkého konkursu pří
zpovědích. Jsou to pro nás doby oběti a trpké práce,
ale také hodiny mnohé útěchy. Je to znamením, že si
lid ještě váží náboženství a jeho spasných prostředků ;
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velmi se musíme varovati, abychom snad netrpělívostí
a příkrostí pří takových příležitostech některé duše ne
odpudilí.

pb)Jak snadno ztrácíme trpělivost, když nějaká ne
moc nebo nevolnost trvá delší čas ; vezměme si příklad
z této obyčejné, podle některých starých spisovatelů
dokonce ještě pohanské ženy, která dlouholetou nemoc
trpělivě snáší a důvěry nepozbývá.

c) Vídíme tu, jak málo prospívají často všecky pro
středky lidské a pozemské, Bylo by ovšem nerozumno,
nechtíti užívati také lidských prostředků, ale na prvním
místě musíme spoléhati na pomoc Boží.

d) »Dotknu-lí se jen roucha jeho, budu uzdravena.«
Má-li pouhý dotek roucha Kristova takovou sílu, jak
teprve dotek jeho samého a spojení s ním. A my jsme
mu tak blízcí, ano denně ho držíme ve svých rukou
a spojujeme se s ním tak úzce!

2., Zase můžeme uvažovati, jak veliká je moc Spa
sítelova a jak dokonalá jsou jeho díla. Uzdravení těžké
nemoci stalo se v okamžiku : »hned se zastavil krvotok
její«<; a bylo trvalé. To praví výslovně Kristus Pán
slovy : »Jdí v pokoji a buď zdráva od neduhu svého.«
Odvaha a pokorná důvěra, s jakou žena přistupuje
k Ježíší, aby byla uzdravena, byla ode dávna od Otců
a spisovatelů církevních stavěna za vzor odvahy a po
korné důvěry, s níž třeba přistupovati k svátosti pokání
a k sv. přijímání,

a) Buďme přesvědčeni, že díla Boží jsou dokonalá
a že nám Pán Ježíš v našich tísních a bídách úplně
a dokonale pomůže. Máme-lí pevnou důvěru, uzdraví
nás hned a pomůže brzo, a uzdravení a pomoc budou
trvalé,
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b) Snažme se, aby také naše díla pro Boha a Krista
konaná byla dokonalá: konejme vůli Boží okamžitě
a buďme v dobrém vytrvalí.

c) Nedostatek odvahy a pokorné důvěry bývá velmi
často příčinou, proč mnozí lídé nejdou k svaté zpovědí,
nebo nepřístupují k stolu Páně, Jest naší úlohou, do
dávatí jim odvahy a budití v nich důvěru. I u nás samých
by mohl někdy nedostatek důvěry zavíniti, že naše
zpovědí nejsou dosti upřímné a kající a že naše pří
jímání nemají dosti užitku. Třeba se tedy i nám v těchto
ctnostech cvičiti,

3. Uzdravená žena je plná bázně a třese se na celém
těle, že bude před celým zástupem vyjevena a od Krista
Pána kárána, poněvadž sí potají dotekem roucha Kristova
chtěla zjednati zdraví, Ale Kristus Pán chce, aby zá
zrak byl prohlášen, poněvadž tak mají býti Jaír a jeho
okolí utvrzeníi v důvěře,

a) Žena se třese, že bude vyjeveno před lidem a od
Krista Pána pokáráno něco, co samo o sobě nebylo
hříchem. Jak se musí báti a jak třásti hříšník pří
myšlence, že bude před celým světem pří soudu vy
jeveno a od Krista Pána přísně potrestáno, jak sí chtěl
zjednatí ne něco samo o sobě dovoleného, nýbrž hříšnou
rozkoš, Kéž je myšlenka na věčný soud naší záchranou
pří těžkých pokušeních.

b) Není proti pokoře a skrytosti, vyjevovati své
dobré skutky a na ně upozorniti, kde toho třeba, aby
druzí ve víře a důvěře byli utvrzení.
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XXXVI, Kristus Pán uzdravuje dva slepce a
němého posedlého a vrací se do své vlasti.

A když odcházel odtud Ježíš, šli za ním dva
slepcí volajíce a říkajíce: »Smiluj se nad námi,
synu Davidův!«') Když pak vešel do domu)
přistoupili k němu. I dí jim Ježíš: »Věříte-lí, že to
mohu učínití vám?« Řkou jemu: »Ovšem, Pane.«
Tu dotknul se očí jejich řka: »Staniž se vám podle
víry vaší!« I otevřeny jsou očí jejich, A pohrozil
jim Ježíš řka: »Hleďte, ať se nikdo nedoví!«*) Ale
oní vyšedše, rozhlásili jej po celé krajině té.

Když pak oní odešli, hle, přivedli k němu člo
věka němého, který byl posedlý. A když byl vy
mítnut duch zlý, mluvil němý. I dívilí se zástu
pové řkouce: »Nikdy neukázalo se takto nic
v Israeli,« Fariseové však pravili: »Skrze knížete
duchů zlých vymítá zlé duchy.«

A vyšed odtud, odebral se do své otčiny, a
učedníci jeho šli za ním.“) Když pak nastala so
bota, počal učiti v synagoze jejich, takže mnozí
slyšíce to, žaslí nad učením jeho a pravili: »Od
kud má tento všecky ty věcí? A jaká to
moudrost, která jest mu dána, a moc, a takové
divy, které se dějí rukama jeho? Není-iíž to te
sař, syn tesařův? Zda se nejmenuje jeho matka
Maria a bratří jeho Jakub a Josef a Šimon a
Juda? A sestry jeho, nejsou-líž všecky u nás?
Odkud tedy má všecky věcí tyto?« I horšílí se
zad ním.)

Ježíš pak řekl jím: »Není prorok bez úcty leč
v své otčině a v svém příbuzenstvu a ve svém
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2 vedomě. A nemohl tam učiniti žádného dívu pro je
jich nevěru, leč že uzdravil několik nemocných
vloživ na ně ruce své. A divil se jejich nevěře.)

A obcházel všecka města i místa v okolí, uče
v synagogách jejích a hlásaje evangelium o krá
lovství a uzdravuje všelikou nemoc 1 všeliký ne
duh. Uzřev pak zástupy, pojal lítost nad nimi, že
bylí zmoření a povržení jako ovce, nemající
pastýře.) Tehdy pravíl učedníkům svým: »žeň
sice mnohá jest, ale dělníků málo. Proste tedy
Pána žní, aby poslal dělníky na vinicí svou,«

1) »Syn Davidův« byl obyčejný název Mesiáše,
2) T. j. do domu Šimona Petra, kde přebýval.
3) V originále výraz »pohrozil« jest ještě silnější

(ěvelorvýďn, t. j. ostře a skoro hněvivě pohrozil), Fán
Ježíš chtěl jednak zameziti, aby lid nepoužil zázraku
k šíření své nesprávné idey mesiánské, jednak zabrániti
závisti fariseů,

4) Pravděpodobněji jsou tento příchod do Nazareta
a tato scéna rozdílny od příchodu a scény, vyprávěných
Lukášem 4, 6dd (srovn. odst. VIII, rozjímání 11), Neboť
Matouš a Marek výslovně podotýkají, že se to, co se tu
vypravuje, stalo po vyložených Kristem Pánem podo
benstvích o království Božím ; také okolnosti jsou jiné
(podle Lukáše na př. chtěli krajané Ježíše svrhnouti se
skály).

5) Chtějí říci, že Ježíš je docela prostý, obyčejný
člověk, a že proto nevěří v jeho prorocké poslání a divo
tvornou moc, »Braiří« a »sestry« jsou podle hebrejského
způsobu mluvení příbuzní. Tesařem byl sv. Josef podle
podání, V evangeliu samém stojí slovo »faber« (réxvov),
které může značiti tesaře (stolaře) nebo kováře,

6) »Nemohl« učiniti divů, ne že by neměl moci, ale
poněvadž podle moudrosti a prozřetelnosti Božího roz
dávání milostí a působení divů je vázáno na disposici
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lidí, Kristus Pán mohl v pravém slova smyslu někdy
»diviti se«; mělť vedle blaženého nazírání a vědění vli
tého také poznávání ze zkušenosti, kterým mohl zvěděti
něco nového.

7) Poněvadž učitelé zákoha jich ani slovem ani pří
kladem dosti neponaučovali a jenom tvrdými předpisy
jim zákon ztěžovali,

Rozjímání 44.

1. průprava: Slyšme, jak oba slepci, následujíce Je
žíše, hlasitě vyznávají jeho mesiášství : »Ježíši, synu Da
vidův, smiluj se nad námi !«

2. průprava: Vyprosme si milost, abychom vždy a
všude Krista Pána vyznávali,

1. Kristus Pán neuzdravil slepců hned, nýbrž chtěl,
aby za ním šli až do domu, a tam teprve zázrak učinil,
Tím měla býti zkoušena jejich důvěra, také jím měla
býti dána příležitost, aby opětovně a slavnostně mesiáš
ství Kristovo vyznalí. A vskutku vyznávají slepci hla
sítě a neohroženě Krista Pána, ačkoli aní jeho aní divů
jeho vlastníma očíma nespatřili. "Tím dávají vzácný
příklad nejenom Israelitům, ale všem nám, Jejich neduh,
podobně jako neduh němého posedlého, bývá brán za
obraz těžkého hříchu, Hřích činí slepým : člověk v hříchu
žijící ztrácí smysl pro vše nadpřirozené, ano i nejobyčej
nější pravdy a zásady bývají u něho zatemněny. Hřích
činí němým, a to dvojím způsobem. Kdo žije dlouho
v hříchu, nemívá odvahy, z hříchů se vyznati. A nemívá
také síly a zmužilosti proti hříchu vystoupití, pokárati
a zamezití jej, kde by to bylo jeho povinností,

a) V svém úřadě máme mnoho příležitostí, Krista
veřejně a nechroženě vyznávatí, ano celý náš kněžský
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život měl by býti takovým vyznáváním Krista, Nechybí
nám tu někdy statečnosti a rozhodnosti? Povzbuďme se
příkladem slepců, abychom Fána a Mistra svého vždy
a všude vyznávali.

b) Snad máme také málo porozumění pro vznešená
tajemství sv. víry a proto málo touhy o nich rozjímati
a v ně vnikati Pohieďme do svého srdce, zdali není
toho příčinou, že nejsme ještě dosti naplnění odporem
proti každému hříchu, že si dokonce s hříchem a pří
ležitostmí k němu zahráváme.

c) Prosme Krista Pána za milost, abychom nikdy ne
upadli do stavu, který číní němým, kdy dlouholetý nebo
habituelní bříšník nemá síly, hříchy své vyznati, a nemá
odvahy, druhé od hříchu odvraceti. Zpovídejme se
vždycky co nejupřímněji a žsjme tak, abychom mohli
proti hříchu nechroženě kázati

2. Dvě tajemství nám odhaluje evangelická scéna,
líčící kázání Spasitelovo v synagoze nazaretské, První
je tajemství zatvrzelosti srdce lidského, Krajané Krista
Pána slyšelí od tolika hodnověrných svědků o zázracích
Kristových a mnozí viděli je též na vlastní očí, Ale ne
chtějí uvěříti, Proto vyhledávají schválně všecko, co je
na Kristu Pánu, na jeho rodině a okolí pouze lidského,
obyčejného, aby si namluvili že nemůže býti prorokem
a divotvorcem. Drubé tajemství je tajemství o rozdávání
milosti Boží, Bůh rozdává milosti podle věčných úradků
své moudrostí; ale ustanovil zákon, že míra milostí má
odpovídati přípravě a disposici. Veimí mnoho milostí
přichází v nás nazmar, poněvadž na ně srdce dosti ne
připravujeme.

a) Províňujeme se někdy podobným způsobem jako
Nazaretští? Bůh nám nabízí zevnější milost, vede nás
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prozřetelnost Boží k vyššímu cílí; ale nemáme chuti
nebo odvahy, následovatí hlas milostí a pokyn prozře
telnosti. Proto si namlouváme, že to není milost a že se
tu nejeví prozřetelnost Boží, nýbrž že vše vychází je
nom z přirozených příčin a je pouhým dílem lidským.
Tak se často vlastní vínou zbavujeme vzácné milosti a
nedosehujeme toho, k čemu nás prozřetelnost vésti
chtěla.

b) A kolik milostí přišlo u nás nazmar tím, že srdce
naše nebylo na ně dosti připraveno! Učíňme pevné
předsevzetí, že budeme aspoň od této doby mysl a srdce
míti otevřeny pro přijetí každé milosti, již nám Pán Bůh
udělit: chce,

3. Dojemná jest soustrastná láska Krista Pána a do
jemná jsou slova jehc, kterými vyslovuje svůj žal, že
lid je opuštěn, bez pastýřů a vůdců. Kdož by tu ne
myslel i na náš ubohý lid, který také trpí nedostatkem
kněží! Kristus Pán udává také hlavní prostředek, jak
tomuto nedostatku odpomocí, Je to horlivá a vytrvalá
modlitba.

PN
a) Větším neštěstím než nedostatek pastýřů jest,

když pastýři nemají dosti vědění, horlivostí a svatostí,
aby svěřené duše dobře vedli. Nemusíme sí v té věcí
také něco my vyčítati?

b) Konáme každý den aspoň nějakou modlitbu
k „Pánu žní, sby poslal dělníky na vinící svou?«
A vzpomínáme zvláště pří mši sv. na tento úmysl?
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XXXVII. Kristus Pán rozesílá učedníky.
Mučednická smrt sv. Jana Křtitele,

Lk. 9, 1—10; Jan 6, 1.)

A přivolav dvanácte učedníků svých, dal jím
moc nad duchy nečístými, aby je vymítalí a uzdra
vovalí veškerou nemoc a všeliký neduh.

A počal je vysílatí dva a dva, hlásat králov
ství Boží a uzdravovat nemocné,

A přikázal jim řka: »Na cestu k pohanům ne
choďte a do měst samařských nevcházejte,') ale
jděte raději k zahynulým ovcím domu israelského,
Chodíce pak kažte říkajíce: Příblížilo se králov
ství nebeské, Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste,
malomocné očišťujte, zlé duchy vymítejte. Darmo
jste obdrželi, darmo dejte. A nebeřte na cestu ní
čeho leč toliko hůl. Neopatřujte sí zlata aní stří
bra ani mědí a peněz do svých opasků; aní mošny
na cestu aní chleba aní obuví ani hole,*)Ale obujte
si sandály a neoblékejte dvou sukní. Hoden jest
zajisté dělník pokrmu svého.*)Do kteréhokoli pak
města nebo místa vejdete, vyptejte se, kdo v něm
jest hoden; a do kteréhokoli domu vejdete, tam
zůstávejte a nevycházejte, dokud odtud neode
jdete, Vcházejíce pak do domu pozdravujte řkou
ce: »Pokoj domu tomuto. A bude-lí dům ten ho
den, přijde pokoj váš na něj, nebude-lí hoden,
pokoj váš vrátí se k vám.*) A kdokolí nepříjme
vás a neposlechne řečí vaších, tu vycházejíce
z domu nebo města, setřete prach s nohou svých
na svědectví jim,«“)
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I vyšli a chodili po dědinách zvěstujíce evan
gelíum a kázali, aby čínili pokání. Také vymítali
mnoho duchů zlých a mazali olejem mnoho ne
mocných a uzdravovali je.“)

V ten čas uslyšel král Herodes tetrarcha")
pověst o Ježíšoví a o všem, co činil (neboť pro
slulým stalo se jméno jeho). I řekl služebníkům
svým: »To jest Jan Křtitel, on vstal z mrtvých
a proto moc divotvorná působí v něm.«

A byl v úzkostech, neboť někteří říkali: »Jan
vstal z mrtvých«, a jiní: »Eliáš se objevil«, jiní
pak: »Jeden ze starých proroků vstal z mrtvých.«
Uslyšev to Herodes, pravil: »Jana já jsem usmrtil;
kdo však jest tento, o němž slyším takové věci?
Jan, jehož jsem dal stíti, ten vstal z mrtvých,«
a hledal ho spatřiti.

Herodes ten totiž dal Jana zatknoutí a spoutav
jej, vsadil do žaláře pro Herodiadu, manželku
bratra svého Filipa, poněvadž ji pojal za manžel
ku.) Neboť Jan říkával Herodovi: »Není dovole
no tobě míti ji, manželku bratra tvého.« A chtěje
usmrtití jej, bál se lidu, poněvadž jej měli za
proroka. Herodias pak kladla mu úklady a chtěla
jej usmrtiti, ale nemohla. Neboť Herodes bál se
Jana, věda, že jest muž spravedlivý a svatý, a
mnoho činil vyslechnuv ho napřed a rád ho po
slouchal.“)

Přišel však den příhodný. Když byly Herodo
vy narozeniny, Herodes učínil hostinu svým vel
možům a plukovníkům i předním mužům galilej
ským. Když pak vešla dcera právě té Herodiady
a tančila uprostřed,““) zalíbila se Herodoví i těm,
kteří s ním stolovalí, a král řekl dívce: »Požádej
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mě, zač chceš a dám tobě.« A přísahou zaslíbil
se: »Začkoli požádáš, dám tobě, byť to byla polo
vina mého království.« Ona pak vyšla a řekla
matce své: »Zač mám žádati?« A ta řekla: »Za
hlavu Jana Křtítele.« A tak byvší navedena od
své matky, vrátila se hned s chvátáním ke králi
a prosila ho, řkouc: »Chcí, abys mí dal ihned na
této míse hlavu Jana Křtítele.«'') I zarmoutíl se
král; pro přísahu však a pro ty, kteří s ním stolo
valí, nechtěl jí oslyšetí. I příkázal ji dátí a poslav
vojína tělesné stráže, dal stítí Jana v žaláří a pří
kázal přínésti hlavu jeho na míse. A byla přine
sena hlava jeho a dána dívce, a dívka odnesla ji
a dala ji matce své.

Uslyševše to učedníci jeho příšli a vzali tělo
jeho a pochovalí je v hrobě, a šedše pověděli to
Ježíšovi.

Uslyšev to Ježíš, odebral se odtud s apoštoly
na lodičce na místo pusté v soukromí.

Bylíť se apoštolé vrátili a sešli k Ježíšoví a
pověděli mu všecko, co byli činili a čemu učili.
On pak řekl jim: »Pojďte v soukromí na místo
pusté a odpočíňte si trochu.« Neboť bylo mnoho
těch, kteří přicházeli a odcházeli, a nemělí ani
kdy se najístí. A vstoupilí na loď a odebrali se
na místo pusté v soukromí, jež jest u Bethsaidy
za moře Galilejské, t. j. Tiberiadské,

1) »Na cestu k pohanům«, t. j. na cestu vedoucí
k místům, kde bydlí pohané; bylo jich tehda hojně
v městech Palestiny, Ale evangelium mělo býti hlásáno
nejprve národu vyvolenému.

2) Podle Matouše mají apoštolové vzíti »toliko hůl«,
podle Marka v»anihůl ne«. Na vysvětlenou tohoto zdán
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livého rozporu není třeba bráti slovo »virga« (hůl) u Ma
touše v přeneseném smyslu (— právo požadovati od lidí
všeho k výživě potřebného); nýbrž smysl jest; nebeřte
ničeho, leč co jest nevyhnutelně potřebné, kdo má hůl,
vezmiž ji s sebou, kdo jí nemá, nezjednávejsi jí, »Zlato«,
»stříbro« atd, — zlaté, stříbrné a pod. peníze.

3) Prozřetelnost Boží sama se o vás postará.
4) Apoštolové mají se nejprve přesvědčiti o smýšlení

obyvatel, aby snad evangelium nebylo vydáno v potupu.
»Pokoj váš vrátí se k váme«,t, j. vaše požehnání a přání
pokoje bude bez účinku u lidí remajících dobré vůle,
Zůstávati pak mají apoštolové v domě, kde jim bylo na
bídnuto pohostinství, nevyhledávajíce lepšího bydla a
větší pohodlnosti,

5) Setříti prach s nohou bylo židům přikázáno, když
se ze země pohanské vraceli do země zaslíbené, Tím se
symbolicky naznačovalo, že země pohanskájest profanní
a nečistá.

6) Mazání olejem nebylo svátostné, nýbrž jenom ze
vnějším znamením uzdravování ; ale sv, Otcové a sv, Cír
kev tu vidí obraz svátosti pomazání,

7) Byl to Herodes Antipas, syn Heroda Velikého a
bratr Archelaův, »Králem« nazývá se v širším smyslu,

8) Uvězněn byl sv. Jan na tvrzi Macheruntě, Hero
dias byla dcerou Aristobulovou a neteří Heroda Antipy.
Byla zákonitě provdána za strýce svého Filipa Heroda,
bratra Filipa tetrarchy,

0) Tak doslovně přeloženo z řeckého črrotir, které
se čte v mnohých rukopisech. V jiných rukopisech čieme
%7e008: — byl v úzkostech (pro spáchané zločiny), Při
známé měnivosti a bezcharakternosti Herodově neodpo
ruje tvrzení sv. Marka, že si Herodes sv. Jana vážil,
svrchu uvedeným slovům sv., Matouše, že chtěli Jana
dáti usmrtiti a pouze ze strachu před lidem tak neučinil.

10) Salome byla dcera Herodiady ze zákonitého man
želství s Filipem, U východních národů a Řeků bývaly
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při hostinách takové tance, spojené s nestoudnou mi
míkou,

11) »Hned« žádá matka a po ní dcera hlavu sv, Jana,
aby snad Herodes vystřízlivěv svého slibu neodvolal.

Rozjímání 45.

Poslání apoštolův.

1. průprava: Naslouchejme pozorně s apoštoly na
učení, které jim Spasitel na cestu dává.

2. průprava: Prosme, abychom se podle těchto nauk
řídili a podle příkladu učedníků apoštolovali.

1. Slova Krista Pána byla sice řečena především
apoštolům samým a plati hlavně pro tuto první apoštol
skou prácí, omezenou toliko na lid israelský, ale mů
žeme téměř všecko, co Kristus Pán apoštolům řekli,
v jistém smyslu obrátiti i na sebe, I my máme podobnou
pravomoc jako apoštolé, Máme jmérem Kristovým hlá
sati evangelium, Ale máme též léčiti ubohé lidstvo, po
máhati mu v jeho duševních úzkostech a zbavovati ho
hříchu a nevědcmosti, Podobné jsou též naše povínností.
Kristus Pán vysílá apoštoly po dvou, aby sí vzájemně
pomáhali: bratrská láska je povinností apoštoiského
kněze, Jako apoštolé máme milovati chudobu : spoko
jovati se s věcmi nutnými, netoužiti po bohatství a spo
léhati ve všem na prozřetelnost Boží, Když někde ke
cti Boží a spáse duší působíme, nemáme jedině pro
lepší bydlo nebo větší pohodlnost místo měnití,

a) Děkujme Kristu Pánu za pravomoc, kterou nám
dal, a zkoumejme se, jak dvojí úkol, svrchu zmíněný,
apoštolsky vykonáváme,

b) Vzájemná ochota a láska kněží, zvláště těch,
kteří pracují na téže líše, velmi usnadňuje apoštolskou
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prácí a věřícím slouží ke vzdělání. Lneme upřímně bra
trskou láskou k spolubratřím, s nímíž pracujeme, vážíme
sí jich, pomáháme jim rádi? Jaká odpovědnost kněží,
kteří nesvorností, závistí nebo i záštím věřící líd po
horšují!

c) Slyšme v duchu napomenutí božského Mistra
k apoštolské chudobě : máme pracovati nezištně, dávatí
zdarma to, co jsme zdarma obdrželi, nemáme touž!iti po
pozemských statcích, máme býti spokojení, když máme
to, čeho potřebujeme, a pevně důvěřovati, že Pán Bůh
nedá svým věrným sluhům trpěti nouzi Bedlivě se zkou
mejme, jak se ve všem tom přiíblížujeme ideálu apo
štolskému.

d) Není nám předepsána taková »stabilitas loci«,
jakou žádá kázeň některých starých řádů ; ale jistě by
nebylo znamením apoštolského ducha, kdyby kněz měnil
místo jen z hmotných důvodů nebo pro větší pohodlnost,

2. Kristus Pán poučuje apoštoly také, komu mají
evangelium hlásati o čem mají kázatí, v jakém duchu
mají svůj apoštolát konati a jaké zvláštní znamení po
žehnání Božího bude jejich čínnest provázeti. Mají jíti
nejprve k zahynulým ovcím domu israelského ; tu se
mají dříve přesvědčiti, zdali jest kdo hoden evangelia,
a pak do jeho domu vejíti. Obsah jejich kázání jest
stručný a krátký : království Boží a pokání. Úkol svůj
mají konati v duchu lásky a pokoje, všude mají šířiti
mír a pokoj, Ti, kdo je ochotně příjmou a slovům jejích
uvěří, budou míti zvláštní požehnání Boží. Ty, kteří je
odmítnou, bude Bůh sám míti za vyvržené, Všecko to
můžeme obrátiti samí na sebe.

a) Musíme ovšem také toužiti po obrácení nevěří
cích a podle sil a možností í o tom pracovatí, ale první
a bezprostřední náš úkol jest zachraňovati zbloudilé
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duše věřících. Bylo by převráceno, toužití po dílech,
kierá ?án Bůh od nás nežádá, a při tom zanedbávati
úkolů nám přímo svěřených.

b) I od nás žádá často pastorální opatrnost, aby
chom se nejprve přesvědčili, jakého smýšlení jsou t,
na něž působití chceme. Kde není pražádné dísposice,
nýbrž jenom urputná zatvrzeiost, nemělo by apoštolské
působení účínku ; ano evangelium Kristovo by se vy
dávalo jen v posměch.

c) Ptejme se, co je předmětem našeho kázání a apo
štolování ; zdalí je to království Boží a pokání? A po
tom, v jakém duchu svůj úkol konáme ; zdali je to duch
lásky a pokoje.

d) Nermuťme se příliš, když tak mmnohýslov naších
slyšeti a nauku Kristovu přijmouti nechce. Nebude míti
požehnání ; Bůh někdy to ukazuje velmí nápadným
způsobem.

3, Při návratu učedníků z apoštolských cest ukazuje
Spasitel své laskavé srdce, ale též svoji božskou moud
rost, Odvádí učedníky na osamělé místo ; tam se mají
modiitbou na nové práce přípraviti.

a) Odpočinek a nějaká zábava po práci nejenom
nejsou proti vůli Boží, nýbrž Kristus Pán sí jich přeje,
Žádá ovšem, aby naše zábavy souhlasily vždycky s du
chem kněžským.

b) Po vykonané práci musíme vždy modlitbou Bohu
děkovatí a v modlitbě nových sil pro další práce čer
patí. Je to tím více potřeba, poněvadž při zevnější čín
nosti nemáme často dosti kdy k sebranosti a k delším
modlitbám. Musíme sí vždy zachovati touhu po duchov
ních cvičeních a prvního vhodného času použítí, aby
chom se sebrali a duchovně osvěžili,
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Rozjímání 46.
Stětí sv. Jana Křtitele.

1. průprava: Představme si, jak sv. Jan Křtitel pln
lásky k Ježiši Kristu a s radostnou důvěrou v Boha
sklání šíj svoji pod mečem katanovým.

2. průprava: Prosme, abychom podle příkladu sv.
Jana ani pronásledování ani smrti pro Krista se nebáli.

b -4
1. Rozdělíme si toto rozjímání na dvě části a bu

deme uvažovati v prvé o zločinu Heroda a Herodiady
a jeho trestu, v druhé o statečném apoštolátě a vítězné
smrti předchůdce Páně,

Na Herodoví vídíme, jak špatné svědomí hříšníka
vždy a všude stíhá, Při všem bohatství a pří vší zevnější
slávě a úctě nemá pro své zločiny nikde a nikdy klidu,
Dokud Jan žije, fest velebný a přísný jeho zjev stálým
protestem proti nemravnému žívotu královu ; a když se
domníval, že se ho stěiím zbavil, straší ho myšlenka,
že vstal z mrtvých a žije. Vidíme dále, jak jodna vášeň
rozdmychává druhou a jeden hřích má v zápětí hřích
druhý, takže člověk klesá stále hioubějí. Neukrocená
smyslná žádostivost svádí Herodesa k cizoložství, pro
napomínání, jehož se mu pro tento hřích od Jana do
stává, prohřešuje se nejprve nespravediivým uvězněním
předchůdce Páně a pak vraždou, Při hostině budí v něm
cpilost hříšnou smyslnost, fa ho vede k nepředložené
přísaze a pak k ukrutnému rozkazu stětí sv., Jana,
Uvažujme také, k jakým následkům mohou někdy vésti
nepředložená příslíbení nebo nerozvážené hrozby. Na
Herodiadě pak vídíme příklad, jak hrozná a krutá bývá
pomsta mravně zvrhlé ženy a jak neblahý je vlív špatné
matky na vlastní dceru. Konečně nás osud těchto tří
vrahů sv. Jana Křtitele učí, že Bůh nenechává žádného
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zločinu bez trestu a že všecka pomsta a zloba špatných
proti dobrým je marná, Všíckni tří zahynuli, jak známo,
nešťastnou smrtí,

a) Výčitky zlého svědomí bývají jedním z nejcitel
nějších trestů hříchu zde na zemi. Někdy se nedostavují
hned, ale propukají pak. najednou celou silou. Mnohý
kněz, který žil lehkomysině, dokud se mu dobře dařilo,
byl pří umírání trápen velikými úzkostmí, Mysleme na
to, když na nás dolehne náhle sílné nějaké pokušení.

b) Jest starou zkušeností, že jeden hřích má v zá
pětí jiné a že jedna nepřemožená zlá vášeň budí a roz
dmychává druhé vášně, Chceme-li býti úplně jisti, va
rujme se jako jedu prvního hříchu a nedopusťme, aby
se jedna jediná nebezpečná vášeň v srdcí našem
rozmohla,

c) Kolikráte bylo i v našem životě nepředložené
nějaké slovo příčinou nedorozumění, nesnází, snad i
hříchu a neštěstí! Umiňme sí znovu, že nebudeme nikdy
mluviti a jednatí v návalu vášně, ale vždy se nejpřveupckojímea nějakoustřelnou© modlítbouk Bohu
obrátíme.

d) Srdce ženy jest schopno veliké zášti a pomsty,
ale také veliké lásky a neobyčejné obětavosti. Je také
naší úlohou, vychovatí katolické, solídně zbožné ženy,
plné obětavé lásky k Bchu a blížnímu, zvláště doko
nalé katclické matky, které by slovem a příkladem
vedly své dcery k Bohu a Ježíši Kristu,

e) Neztrácejme mysli, když buď sami jsme proná
sledování nebo jiní sluhové Kristoví zakoušejí útísku.
Bůh nás zcela jistě jednou pomstí; často trestá naše
nepřátele již zde na zemi.

2, Na sv, Janu Křtiteli musíme se podívovati jeho
neohrožené apoštolské horlívosti a otevřeností, která se
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nezastavuje před žádnou mocí a žádným stavem. Jeho
mocné a statečné »Non lícet tíbí« stalo se heslem a
vzácným vzorem pro všecky apoštolské pracovníky
všech časů. Na Janovi máme též příklad, jak svět od
měňuje apoštola: vězením a násilnou smrtí, Ale úcty
aní tento zvrhlý svět apošťoloví nemůže odepříti: i He
rodes, třeba se chtěl nepochod'ného kazatele zbavití,
musil ho míti v úctě a jeho rad si vážiti, Představme
si na konec v rozjímání živě stětí Janovo, Jak podivu
hodná jest tato smrt mučednícká : zdánlivě umírá beze
ctně, skrytě, a přece není krásnější a čestnější smrti
nad smrt tohoto muže, klesajícího pod mečem z lásky
k Bohu, Kristu a duším.

a) Je také naše slovo apoštolské tak mocné a roz
hodné, jako slovo Janovo? Anebo umírá naše »non
licet tíbi« na rtech, kde běží o osoby výše postavené
nebo užším svazkem s námí spojené?

k) Trpký osud Janův byl a zůstává údělem kaž
dého věrného apoštolského muže, Ale buďme přesvěd
čení, a budiž to naší útěchou, že i největší naší nepřá
telé, třeba na venek zuřiíli,nebudou mocí aspoň v nitru
odepříti nám úcty, zůstaneme-li věrní zásadám Kristo
vým a neohrožení v boji protí hříchu.

c) Kdož by sí nepřá!, míti podobnou krásnou a čest
nou smrt, jakou byla smrt Předchůdce Páně! Milost
skutečného mučednictví jest ovšem zvláštní výsadou,
Ale věnujeme-lí celý život, službě Krista a duší a ode
vzdáme-lí se v životě i smrtí zcela vůli Boží, bude 1
naše smrt smrtí lásky k Bohu, Kristu a duším,
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Ale viděli je odcházeti a mnozí to poznali;
i sběhlí se tam pěšky ze všech měst a veliký zá
stup šel za ním, neboť víděli divy, které činil na
nemocných. A příšlí dříve než oni.') A vyšed vy
stoupíl Ježíš na horu a posadil se tam s učedníky
svými. Tedy Ježíš pozdvíh očí a spatřiv, že zá
stup velíký jde k němu, pojal lítost nad ními, že
byli jako ovce bez pastýře, a příjal je a počal
je učítí mnohým věcem. A mluvil jim o království
Božím, a uzdravoval nemocné jejích, kteří uzdra
vení potřebovali.

Byly pak blízko Velikonoce;*) slavnost žídov
ská, Když pak již den se nachýlil a nastal večer,
přístoupílo k němu dvanácte učedníků řkouce
jemu: »Pusté jest místo toto a hodina již mínula.
Rozpusť zástupy, aby odejdouce do okolních
vesnic a dvorů se ubytovali a nakoúpilí si pokrmů
k jídlu.« Ale Ježíš odpověděv řekl jim: »Není
potřebí, aby odešli, Dejie vy jím jístí.«“) A pravil
k Filipoví:“) »Odkud nakoupíme chlebů, aby po
jedli tito?« To však řekl, zkoušeje ho, neboť sám
věděl, co hodlá učiniti. Filip mu odpověděl:
»„Máme-ližjíti a koupití za dvě stě denárů chlebův
a dáti jim? Za dvě stě denárů chlebů nestačí)
aby každý něco málo dostal.. A on řekl jim:
»IČolik chlebů máte? Jděte a víztel« A když
zvěděli, řekl mu jeden z učedníků jeho, Ondřej,
bratr Šimona Petra: »Jest zde jeden pacholík,
který má pět chlebů ječných a dvě ryby) ale
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co jest to na tak mnohé?« I řekl jim: »Příneste
mi je sem!/« A rozkázav, řekl Ježíš, aby rozsadili
všecky po skupinách na zelenou trávu. Byloť
mnoho trávy na tom místě.“) I učínilí tak a roz
sadili všecky ve skupinách po stu a po padesáti.

A vzav pět chlebů i dvě ryby, vzhlédl k nebi,
a vzdav díky, požehnal je a rozlámal chleby a
dával učedníkům svým, aby je položili před zá
stupy, učedníci pak dávali zástupům. Také dvě
ryby rozdělil mezi všecky, kolík chtěli. I jedlí
všickní a nasytilí se. Těch pak, kteří jedli, bylo
asi pět tisíc mužů kromě žen a dětí. Když však
se nasytili, řekl učedníkům svým: »Sebeřte po
zůstalé drobty, ať nezhynou.« I sebrali zbytky
dvanáct košů plných drobtů*) z pěti chlebů ječ
ných i z ryb, kteréž pozůstaly po těch, kteří byli
jedli,

Tedy tí lidé, uzřevše dív, kterýž byl učínil
Ježíš, pravili: »To jest jistě ten prorok, který má
přijítí na svět.« Proto Ježíš, poznav, že chtějí
přijítí a chopiti ho, aby ho učinili králem, hned
přinutil učedníky, aby vstoupili na lodičku a pla
vilí se napřed na druhou stranu k Bethsaidě, až
by rozpustil zástup. A rozpustív zástup, odešel
a uchýlil se na horu sám, aby se modlil.

1) Zástup obešed rychle jezero a překročiv (asi po
mostě) Jordán, dostal se na druhou stranu dříve než
Ježíš s učedníky.

2) Slovo Velikonoce je ve všech rukopisech (záóxa)
a překladech. Důvody některých novějších vykladačů, že
slovo toto bylo později do originálu vloženo a že slav
nost židovská, o níž je tu řeč, byl svátek stánků, nejsou
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dosti přesvědčivé, Také okolnost, že se tu tolik tisíc lidí
sešlo, svědčí o tom, že Velikonoce byly blízky,

3) Výzvě této jest třeba asi rozuměti doslovně; chce
tedy Kristus Pán, aby apoštolové použili moci zázračné,
jim udělené, a lid nasytili, Podle některých však Spasitel
chtěl tím apoštoly jen vybídnouti, aby od něho zázrak
vyprosili,

4) T. j. zkoušeje jeho víru a důvěru v svoji moc. Pán
Ježíš se obrací na Filipa, snad proto, že se jevil méně
chápavým k tajemství učení Kristova.

5) Dvě stě denárů — asi 150 franků (bývalé hodnoty).
6) U sv. Jana čteme ovóvu — příkusek, to, co se

k chlebu jedlo (to byly právě obyčejné ryby).
7) Byloť to před Velikonocemi, tedy asi začátkem

našeho dubna.
8) Israelité nosili s sebou na cestu malé košíky, kam

ukládali potřebné věci.

Rozjímání 47.

1. průprava: Představme si v duchu tento velkolepý
div Spasitelův : nasycení tolika tisíců.

2. průprava: Prosme za mocnou důvěru, že Kristus
Pán nasyti tělesně a duchovně i nás.

1. Uvažujme nejprve o tom, co zázrak předcházelo,
Podivujme se vytrvalostí zástupů a fejich oddanosti ke
Kristu Pánu ; celý den se kolem něho kupí, dychtivě
naslouchají jeho slovům, takže zapomínají na jídlo a
odpočinek, Vízme míilosrdnou a slítovnou lásku bož
ského Spasitele, Myslí nejenom na záchranu duší, ale
také na tělesné potřeby lidu, Ale jeho láska jest obe
zřetná a moudrá, Přeje si, aby sí člověk nejprve sám
pomáhal, vybízí apoštoly, aby oni lídu pomohli, chce,
aby ho o zázrak aspoň prosili a pak pří jeho uskuteč
nění pomáhali.
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a) Tolik hodín trvá tento prostý lid o hladu a žízní
při kázání Krista Pána, takové kouzlo má osoba Spa
sitelova a jeho slova. A mně zdá se to dlouho, mám-li
několik minut po mší sv. a při rozjímání býti s Kristem
Pánem a naslouchati jeho hlasu !

b) Totéž srdce plné milosrdenství a soustrasti bije
i nyní v prsou Krista Pána, I nyní má soustrast neje
nom snašimi duševními slabostmi, nýbrž jest pln
ochoty, pomoci nám v časných záležitostech ; proto
musíme k němu pohlížeti s plnou důvěrou i v těch
věcech.

c) Ovšem předpokládá a žádá Pán Ježíš, abychom
se také samí snažili a samí si pomáhali ; žádá též, aby
chom ho pokorně, ale s důvěrou o pomoc prosili.

2. Rozjímejme nyní o zázraku samém. Jest to veliký
div, k němuž bylo třeba všemohoucí tvůrčí mocí Boží,
Právě proto vymýšlejí nepřátelé víry všecky možné
způsoby, jak by tuto událost nějak přírozeně vysvětlili.
Že prý nasycení třeba bráti pouze symbolicky, nebo že
tu byl pouze dív blíženské lásky, jelikož Kristus a apo
štolé dali zástupům ze svých zásob jísti, nebo dokonce
že měli chleby a ryby někde v blízkostí už přípraveny.
Čím více nevěra zázrak popírá, tím větší a silnější musí
býti naše víra, Pozorujme, jak Kristus Pán chleby a ryby
do rukou béře, jak se modlí a je žehná, s jakou ochotou
a láskou apoštolové zástupy na skupiny dělí, pořádají,
chleby a ryby rozdělují a o pořádek se starají. Všecko
se děje v nejvzornějším pořádku, takže za krátkou dobu
všichní jsou nasycení, Povšímněme sí na konec, s jakou
štědrostí Kristus Pán v nouzí pomáhá: nejenom, že
všichni mohli jísti »kolik chtěli«, ale zbylo ještě dvanáct
košů drobtů.
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a) Vzbudme nejprve pevnou a hlubokou víru v tento
zázrak a ve všemohoucí tvůrčí moc Krista Pána, kla
nějme se jeho všemohoucnosti, podivujme se jí, a zcela
se svému svrchovanému Pánu odevzdejme,

b) Modlitbou před rozdáváním chlebů a žehnáním
dává nám Kristus Pán příklad a pokyn, jak se máme
před jídlem a po jídle modlití a pokrmy žehnati. S jakou
sebraností a zbožností konáme tuto modlitbu? Modlitba
u stolu není jenom povinnou vděčností k Dárci všeho
dobra, nýbrž modlitbou tou si vyprošujeme také, aby to,
co požíváme, sloužilo nám k zdraví a síle,

c) Jsme přísluhovatelí Kristovými jako apoštolové,
Jeho jménem udílíme svátosti, jeho jménem máme lídu
pomáhati i v tělesných potřebách. S jakou ochotou,
láskou, hbitostí to číníme? Zachováváme dále v svých
pracích a v své službě krásný a přesný pořádek, jehož
příklad v tomto tajemství vidíme?

d) Kristus Pán nedá se štědrostí překonatí a dává
vždy více, než jsme žádali a než potřebujeme, Proto
nemáme ani samí býti k Němu skoupí, nýbrž velko
myslní,

3. Zázračné toto nasycení jest podle sv, Otců také
obrazem sv. přijímání i můžeme jednotlivé okolnosti
tohoto zázraku obrátíti na hostinu eucharistickou. Na
konec pak sí zase povšimněme hluboké pokory Krista
Pána, který ihned se od lídu odděluje a do samoty
ubírá, jakmile zpozoroval, že ho lid chce veřejně oslavití,

a) Uvažujme, kolik tisíců sytí denně Kristus Pán
eucharistickým chlebem, jaký jest to chléb, který dává,
jaká je to milost, že můžeme při rozdávání tohoto
chleba Kristu sloužiti, a jak štědrým se ukazuje Pán
právě v této svátosti. Děkujme mu za velikou milost
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této svátosti a obnovme se ve věrném plnění povinností
pří jejím rozdávání.

b) Vykonáme-lí větší a důležitější dílo, jest nejlépe,
uchýliti se z víru světa do samoty k modlitbě,

XXXIX, Ježíš kráčí po hladině jezerní,

(Mt, 14, 23—36; Mk, 6, 47—56; Jan 6, 16—21.)

Když pak byl večer, byl tam samoten; a učed
níci jeho sestoupili k moři. A vstoupívše na lod,
plavili se přes moře do Kafarnaum.

A již se setmělo, a Ježíš ještě nepřišel k ním.
Moře však se zdvihalo, ježto vál vítr veliký.
Lodička vak zmítala se uprostřed moře vlnamí;
neboť byl vítr protivný. A jsa sám na zemí viděl
je, ani se plaví s těžkostí. Když tedy upluli así
dvacetpět nebo třicet honů, o čtvrtém bdění noč
ním“) příšel k nim jda po moří a chtěl je minouti.“)
Ale oni spatřívše jej, an jde po moři, domnívali
se, že jest to strašidlo a uleknuvše se, vzkříkli
strachem: »Strašidlo jest to'« Nebof všíchní ho
viděli a poděsili se.) A promluvil k ním hned
Ježíš řka: »Budte dobré mysli; jáť jsem to, ne
bojte se!l« Tu chtěli ho vzítí na loď.

Odpověděv pak Petr, řekl: »Pane, jsí-lí to ty,
rozkaž mi, ať jdu k tobě po vodě.« A on řekl:
»Pojď.« I sestoupil Petr z lodičky a šel po vodě,
aby přišel k Ježíšoví. Vida však vítr silný, bál se,
a počav tonouti') vzkříknul řka: »Pane, zachraň
mne!« A hned vztáhnuv Ježíš ruku, uchopil jej
a řekl jemu: »Malověrný, proč jsí pochyboval?«
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A jakmile vstoupil na lodičku, přestal vítr. Ti
pak, kteří bylí na lodičce, přístoupivše, poklo
níli se mu řkouce: »Jistě Syn Boží jsí ty.«“) A
hned loď byla u země, do které se ubírali. A mno
hem více děsíli se a žaslí u sebe, neboť nepovážili
o chlebech; byloť zajisté srdce jejích zaslepeno.“)

A přeplavívše se příšli do krajiny Genesaret
ské a přistáli. A když vyšli z lodi, hned jej poznali
muží toho místa. I rozeslali po veškeré té krajině
a proběhli ji a přívedlí a počalí nosítí na ložích
všecky, kteří byli nemocní, kde slyšeli, že jest.
A kdekolí vcházel, do vesníc nebo do dvorů nebo
do měst, kladli nemocné na ulice a prosili ho,
aby se směli dotknouti alespoň třepení roucha
jeho; a všíchni, kteří se ho dotekli, bylí uzdravení.

1) Hon (stadium) — 185 metrů. Čtvrté bdění jest doba
od tří do šesti hodin, Z toho, že učedníci od večera až
do rána z délky jezera (— 40 honů, tedy 7% km) upluli
pouze 25—30 honů (4% až 5%4km), lze souditi, jak moc
nému větru bylo se jim opírati,

2) Jakoby nechtěl k učedníkům jíti
3) Viděli sice Ježíše, ale nepoznávali ho.
4) Jakmile sv. Petr pozbyl důvěry, dopustil Kristus

Pán, že počal tonouti,
5) Není jisto, zdali slovy těmito vyznávají božství

Kristovo, nebo pouze mesiášství jeho.
6) Nepoznali ani z velikého zázraku nasycení tisíců

dobře moc Krista Pána.

Rozjímání 48.

1. průprava: Slyšme sv. Petra, pravicího ke Kristu
Pánu: »Pane, jsi-li to ty, rozkaž mi, ať jdu Rktobě po
podě,« | |
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2. průprava: Prosme za neomezenou důvěru k bož
skému Spasiteli,

1. Noční tato namahavá plavba učedníků jest obra
zem obtíží a námah našeho života, Třeba i nám opírati
se mocnému protívnému větru, pokušením vnitřním a
překážkám zevnějším, a zdá se nám po dlouhém bojí
a úsílovné námaze, že jsme nepokročili a níčeho nedo
sáhli. Božský Mistr jakoby nás opustil nebo se o nás
nestaral, Ale třeba nám v takových nesnázích napo
dobovatí učedníky, plavící se po jezeře: zachovatí sí
důvěru v Krista Pána, ale napnoutí také všecky příro
zené síly, Kristus Pán jest blízko nás a brzy nám zjeví
svoji moc, jako ji zjevil zázračným způsobem na jezeře
genesaretském,

a) Učedníci řídí se tu zlatým pravidlem, které po
zdějí mistr duchovního života, sv. Ignác z Loyoly, vy
jádřil slovy: »Napnouti všecky vlastní síly tak, jakoby
všecko záleželo jen na naší námaze, ale při tom důvě
řovati neomezeně v pomoc Boží, jakoby všecko zále
želo jen na Pánu Bohu.« Tak jistě nejlépe všecky obtíže
I femůžeme a cíle dosáhneme,

b) Musíme býti přesvědčení, že i v době bezútěš
nosti a opuštěnosti Kristus Pán nás vidí, na nás myslí
a o nás se stará, Vzpomeňme si tedy v takových úzkos
tech na slova evangelia ; »A jsa sám na zemí, viděl je,
ani se plaví s těžkostí,«

c) Jako není nic, co tak ukazuje lidskou slabost,
jako závislost člověka na živlech přírody, tak se nám
ničím názorněji nejeví všemohoucnost Boží jako mocí,
kterou ovládá síly přírodní, Proto důvěřujme vždy a ve
všem v tuto nekonečnou moc Páně, Ten, který je Pá
nem zákonů přírody a kráčí po hladině mořské, neměl

by dosti síly v naších nesnázích nám pomoci?
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2, Kristus Pán přichází, aby učedníkům přispěl ku
pomoci. Aby vzbudil jejich důvěru, ukazuje zázračným
způsobem svoji moc, Ale učedníci nepoznávají Mistra,
Jomnívají se dokonce, že vidí strašidlo ; proto se děsí,
Ale jedno milé slovo z laskavých rtů Spasitelových :
»Jáť jsem to, nebojte se«, stačí, aby srdce jejich bylo
naplněno velikou útěchou a radostí,

a) Takovým klamům podléháme v duchovním životě
i my. Tam, kde k nám mluví Pán Ježíš a jeho milost,
domníváme se viděti přeludy, naopak svoje osobní
vrtochy a výtvory obrazotvornosti máme za výraz vůle
Boží, Jest nám tedy velmí třeba naučiti se »rozezná
vání duchů« a mnoho se za osvícení modliti, abychom
klamům nepodlehlí.

b) Vězme, že Pán Ježíš sice vždy jistě příjde, aby
nás posílil a nám pomohl, ale ne vždy v takové podobě
a takovým způsobem, jak to čekáme, Často přichází
k nám Pán Ježíš tím, že nám pošle nějaký kříž anebo
nějaké pokoření.

c) »Jáf jsem fo, nebojte se.« Tato slova uslyšíme
jistě často ze svatostánku, budeme-li se k svátostnému
Spasiteli často a vroucně modliti. Zůstaneme-li mu věrní,
uslyšíme je jednou pří smrti, a pak na věčnosti, až se
objevíme před věčným Soudcem,

3. S velikou důvěrou a mocnou láskou ke Kristu
Pánu volá sv. Petr: »Pane, jsi-lí to ty, rozkaž mi, af
jdu k tobě po vodě.« A Pán Ježíš v odměnu za tuto
důvěru a lásku působí svou mocí, že Petr také může
kráčeti po hladině, Jakmile se však počne apoštol
viklati v důvěře, klesá, a ruka Mistrova musí ho po
zdvíhnouti, Učíme se tu, jak potřebná jest neomezená
důvěra; poznáváme také, že Kristus Pán dopouští ně
kdy, abychom tonulí, ale nikdy nedopustí, abychom za
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hynuli. Celé tajemství a zvláště tato scéna s Petrem
je podle sv. Otců obrazem osudů lodičky Petrovy, sv.
Církve.

a) Obracejme se s podobnou důvěrou a láskou
k Spasiteli a nebojme se žádati i velikých věcí. »Jsí-li
to ty, Pane, rozkaž mi, af se mi toto stane,«

b) Hlavní příčina, proč v obtížích a pokušeních kle
sáme, jest vždycky nedostatek důvěry. Buďme jistí, že
ruka Páně pevně nás drží a že jenom malomyslnost
naše jest vinna, jestliže se z ní vymkneme,

c) Když jsme pro svoji malomyslnost skutečně klesli,
obnovme se znovu v pevné důvěře; Bůh dopustí sice,
abychom klesli, ale zahynouti nám nedá,

d) Na konec můžeme celé tajemství a zvláště tuto
scénu obrátit na osudy Církve svaté a uvažovati, jak
se tu podivuhodně jevila prozřetelnost a moc Boží a jak
důležitá a potřebná jest neomezená důvěra v Krista
Pána těch, již Církev spravují.

XL. Pán Ježíš přislibuje nejsvětější Svátost
oltářní.

(Jan 6, 22—72.)

Druhého dne lid, který stál za mořem, zvěděl,
že nebylo tam jiné lodi, leč jen jedna, a že Ježíš
nevstoupil s učedníky svými na tuto loď, nýbrž
že učedníci jeho samí odpluli. Jiné však lodí pří
pluly z Tiberiady blízko k tomu místu, kde byli
jedli chléb, když byl Pán díky učinil. Když tedy
lid víděl, že tam Ježíše není ani učedníků jeho,
vstoupili na lodi a dostali se do Katarnaum, hle
dajíce Ježíše,
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A nalezše ho za mořem, řekli jemu: »Mistře,
kdy jsi sem příšel?« Ježíš odpověděl jim a řekl:
»Amen, amen, pravím vám: Hledáte mne ne proto,
že jste vidělí divy, nýbrž že jste jedli z chlebů
a nasytíli se.') Pracujte nikolí o pokrm pomíjející,
nýbrž o pokrm, který zůstává k životu věčnému,
kterýž vám dá Syn člověka; neboť toho potvrdil
Otec Bůh.« I řekli jemu: »Co máme činiti, aby
chom konali díla Boží?« Ježíš odpověděl a řekl
jim: »To jest dílo Boží, abyste věřili v toho, jehož
on poslal.«*)

Tu řeklí jemu: »Které znamení tedy číníš ty,
abychom je viděli a ti věřili? Co konáš? Otcové
naší jedlí mannu na pouští, jakož jest psáno:
Chléb s nebe dal jsí jim k jídlu.«*) Tedy řekl jim
Ježíš: »Amen, amen, pravím vám: Nikoliv Mojžíš
dal vám chléb s nebe, nýbrž Otec můj dává vám
pravý chléb s nebe. Neboť chléb Boží jest ten,
který sestupuje s nebe a dává život světu.«
I řekli mu židé: »Pane, stále nám dávej ten
chléb.« A Ježíš řekl jim: »Já jsem chléb života;
kdo přichází ke mně, nebude lačnětí, a kdo věří
ve mne, nebude žízniti nikdy, Avšak řekl jsem
vám, že jste mne 1 viděli, ale nevěříte, Všecko,
co mi dává Otec, přijde ke mně, a toho, kdo ke
mně příjde, nevyvrhnu ven. Neboť jsem sestoupil
s nebe, nikolív abych činil vůli svou, nýbrž vůlí
toho, jenž mne poslal, Toto pak jest vůle toho,
jenž mne poslal, Otce, abych neztratil níc z toho,
co mí dal, nýbrž abych to vzkřísíl v den poslední.
Neboť to jest vůle Otce mého, který mne poslal,
aby každý, kdo vídí Syna a věří v něho, měl
život věčný; a já ho vzkřísím v den poslední,«)
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I reptalí židé na něho, že řekl: »Já jsem chléb,
který s nebe sestoupíl,« a pravílí: »Není-liž to
Ježíš, syn Josetův, jehož otce i matku známe?
Kterak tedy praví: S nebe jsem sestoupil?« Ježíš
tedy odpověděl a řekl jim: »Nereptejte vespolek.
Nikdo nemůže příjíti ke mně, nepřitáhne-lí ho
Otec, který mne poslal; a já ho vzkřísím v den
poslední.) Jest psáno v prorocích:“) A budou
všickní poučování od Boha. Každý, kdo uslyšel
od Otce a se naučil, přichází ke mně, Nepravím
tím, že by byl kdo viděl Otce, leč jen ten, jenž
jest od Boha: ten víděl Otce.) Amen, amen,
pravím vám: Kdo věří ve mne, má život věčný.

Já jsem chléb žívota. Otcové vaší jedli na
pouští mannu, a zemřelí. To jest chléb s nebe
sestupující: aby, jí-li kdo z něho, nezemřel. Já
jsem chléb žívý, jenž s nebe sestoupil. Bude-li
kdo jísti z chleba toho, žítí bude na věky. A
chléb, který já dám, tělo mé jest za život světa.«“)

Tu se hádali židé vespolek řkouce: »Kterak
tento může dáti nám tělo své k jídlu?« Proto
řekl jím Ježíš: »Amen, amen, pravím vám, ne
budete-li jísti těla Syna člověka a píti krev jeho,
nebudete míti v sobě žívota. Kdo jí mé tělo a píje
mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v den
poslední. Neboť tělo mé právě jest pokrm a krev
má právě jest nápoj. Kdo jí mé tělo a píje mou
krev, zůstává ve mně a já v něm.) Jako mne
poslal živý Otec a já živ jsem pro Otce, tak 1 ten,
kdo jí mne, žív bude pro mne. Toto jest chléb,
jenž s nebe sestoupil, ne jako otcové vaší jedli
a zemřelí. Kdo jí chléb tento, žív bude na věky.«
To pověděl uče v synagoze v Kafarnaum,
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Tu mnozí z učedníků jeho uslyševše to řekli:
»Tivrdá jest ta řeč; kdo jí může poslouchat?« Ale
Ježíš, věda sám u sebe, že učedníci jeho na to
reptají, řekl jim: »To-lí vás pohoršuje? Což tedy,
když uzříte Syna člověka, an vstupuje, kde byl
dříve? Duch jest to, jenž oživuje, tělo nic nepro
spívá. Ta slova však, která jsem já mluvil vám,
jsou duch a život. Ale jsou někteří mezí vámi,
kteří nevěří.«'*) Vědělť zajisté Ježíš od počátku,
kdo jsou nevěřící, a kdo jest ten, jenž ho zradí.
I pravíl: »Proto jsem vám řekl, že nikdo nemůže
příjítí ke mně, není-li mu dáno od Otce mého.«

Od té doby mnozí z učedníků jeho odešli zpět
a už s ním nechodili. Řekl tedy ke dvanácti:
»Chcete-líž i vy odejítí?« Šimon Peir odpověděl
mu: »Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova
života věčného a my jsme uvěřili a poznali, že ty
jsí Kristus, Syn Boží.« Odpověděl jim Ježíš: »Zdají
nevyvolil jsem vás dvanácte? A jeden z vás jest
ďábel.« Pravil to o Jidášoví, synu Šimona iškariot
ského; neboťf to byl ten, jenž ho měl zraditi, ač
byl jedním ze dvanácti.

1) T. j. nedbáte o nadpřirozený účel a nadpřirozenou
sílu mých divů, nýbrž hledíte pouze na hmotný prospěch,
který z nich máte.

2) Tato slova Kristus Pán už asi pronesl v synagoze,
kde měl celou tuto řeč ; přítomníbyli nejenom židé, při
šedší právě z druhého břehu jezera, nýbrž i jiní, fari
seové a zákoníci. Že v druhé části řeči (v. 48: »Já jsem
chléb živý«) Pán Ježíš mluví o nejsv. Svátosti oltářní, je
dnes všeobecným míněním exegetů katolických, V prvé
části rozumí podle mnohých vykladačů Kristus Pán po
krmem nebo chlebem víru v sebe a svoje učení, Třeba
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»pracovati« o tomto chlebě, t, j. víra a život podle ní
vyžaduje námahy.

3) Židé chtějí, aby se Kristus Pán prokázal Mesiá
šem takovým, jakého oni žádají, a aby to ukázal něja
kým podobným způsobem, jako bylo zázračné nasycení
mannou na poušti,

4) Kristus Pán zdůrazňuje nutnost víry v sebe a svoje
učení, nutnost milostí a Božího vyvolení, ale zároveň
také ujišťuje, že se své strany nikoho nezavrhne, ale
každému dá život věčný, zůstane-li mu věrným,

5) Jenom ten může tajemství Boží chápatí a v Krista
Pána uvěřiti, komu je dána milost od Otce.

6) Is. 54, 13,
7) To dodává, aby nemysleli židé, že možno viděti

Boha přirozenýma očima,
8) Tím se naznačuje, že chléb eucharistický bude

také skutečnou obětí smírnou za svět.
9) Těmi slovy nepřikazuje Kristus Pán, že i malé

dítky musí přijímati; neboť slova ta jsou řečena k do
spělým. Ani se tu nepříkazuje přijímání pod obojí; něco
dále sám Kristus Pán zřejmě praví: »Kdo jí chléb tento,
živ bude na věky.«

10) Kristus Pán poukazuje na tajemství svého vzkří
šení a nanebevstoupení, aby židy ve víře v tajemství
Eucharistie utvrdil, Slovy »Duch jest to, jenž oživuje«,
nechce říci, že přítomnost jeho v nejsv, Svátosti jest
pouze symbolická, nýbrž udává důvod, proč požívání
jeho těla může dávati věčný život: poněvadž jeho tělo
jest hypostasně spojeno s božstvím.

Rozjimání 49.
Kristus chléb živý.

1. průprava: Slyšme slova Krista Pána: »Toť jest
dilo Boží, abyste věřili v toho, jehož on poslal.«

2. průprava : Prosme za osvícení a silu, abychom dila
Boží stále konali.
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1. Na židech máme nepěkný příklad hmotařského
a pozemského smýšlení, Myslí hlavně na hmotné blaho,
na pokrm a nápoj; při samém zázraku nasycení tisíců
nevšímají sí nadpřirozeného účelu divu, ale pohlížejí
naň jako na prostředek k zachování hmotného života,
Také se nemohou stále vzdáti zamilované představy o
říší mesiánské jako o světském panství, chtějí, aby se
Kristus Pán prokázal takovým světovládcem, a samí mu
chtějí předpisovat, jaké znamení by měl učiniti. Vážnými
a přísnými slovy napomíná proto Kristus Pán židy, aby
se snažili o pravý nadpřirozený pokrm, o věcí duchovní,
aby vší silou pracovali o díle Božím.

a) Musíme příznatí, že se něco z tohoto hmotařství
jeví i u nás, Nemyslíme-lí příliš na hmotné potřeby,
nestaráme-lí se příliš o zdraví, netočí-li se též naše
rozmluvy velmí často o hmotné záležitosti? Vezměme
sí tedy í my napomenutí Krista Pána k srdcí.

b) Pracovati na díle Božím jest naším zvláštním
úkolem, v němž musíme všem ostatním svítití dobrým
příkladem, Nezapomeňme, že třeba pracovati, »operari«,
že dílo spásy a dílo apoštolské vyžaduje veliké bedli
vostí a skutečné námahy,

c) Po tolika důkazech lásky Boží a milosrdenství,
jichž jsme zakusili, máme ještě tak málo důvěry a če
káme také jaksi nová znamení na důkaz, že Bůh
upřímně chce naší spásu ; a také bychom někdy nej
raději Pánu Bohu sami předpisovalí, co by pro nás měl
vykonati.

2, První »dílo Boží«, o které musíme usilovatí, jest
pevná víra v Ježíše Krista, původce a pramen nadpří
rozeného života; Kristus Pán velmí vhodně přirovnává
sebe a svoji nauku živé pramenité vodě a ujišťuje slav
nostně, že ten, kdo z této vody píje, to fest kdo v něho
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a v jeho nauku věří, nebude žízniti na věky. Uvažujme
tedy, jak pomíjející jest všecko to, co svět skýtá k uko
jení žízně naší duše ; ptejme se, čímže jest to, že stále
ještě žízníme a jsme nespokojení, ačkoliv máme Krista
Pána, pramen vody žívé, tak blízko,

a) Že víra v Krista Pána a jeho učení jest prvním
nezbytným základem veškerého křesťanského a duchov
ního života, víme všichni dobře a je to hlavním před
mětem našeho kázání. Ale pozorujeme-lí bedlivě svůj
život, poznáme, že není tato víra ještě nade všecko
pevná a tak intensivní, aby pronikala veškero naše cí
tění a konání, S jakou vroucí zbožností bychom sloužili
vždycky mši sv., s jak čistým úmyslem bychom vždy
ve všem hledali Ježíše, kdybychom mělí takovou hlu
bokou a živou víru! Modleme se za rozmnožení a posí
lení této sv. víry,

b) Uvažujme o slovech božské moudrostí: »Kdo
věří ve mne, nebude žízniti na věky.« Vizme všecko to,
co svět nám nabízí na ukojení žízně duše naší: umění,
vědění, slávu a popularitu, nejrůznější požitky; uva
žujme potom, jak bídné a nepatrné jest všecko to u
srovnání s vírou, milostí a láskou Ježíše Krista, A přece
po tolika úvahách a trpkých zkušenostech hledáme stále
ještě v pozemských věcech útěchu a upokojení.

c) Ptáme-li se, proč je ještě v erdci našem tolik
neklidu a v životě tolik nespokojenosti, musíme vyznati,
že stále ještě srdce své rozdělujeme, místo abychom
zcela přilnuli k Tomu, jenž působí, že kdo v něho
věří, nežízní nikdy,

3. Zastavme se v svém rozjímání na několik oka
mžíků u hlubokého tajemství věčného předurčení k mí
losti, které nám zde Kristus Pán zjevuje, Jsou to hlavně
tří pravdy, které tu hlásá: 1. Jenom ten může příjíti
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ke Kristu a dosáhnouti cíle věčného, koho přitáhne
Otec, kdo uslyší a se naučí od Otce, koho »dává Otec
Synu« ; 2. jest rozhodná vůle Otce, aby každý, kdo
v Syna uvěřil, měl život věčný ; 3. a konečně jest to
slavné přislíbení Spasitelovo, že nikoho, kdo k němu
příjde, nevyvrhne ven. Každá z těchto pravd skýtá
mnoho látky k vážným úvahám.

a) Obnovme se v hluboké pokoře, klanějme se ne
konečné mocí a moudrosti Boží, uvažujíce toto tajemství
věčného předurčení. Zdaž je možno, abychom si, i na
okamžik jen, na sobě zakládali nebo se dokonce pro
své předností pyšně povznášeli, když víme, že jest nám
naprosto nemožno, učiniti i nejmenší věc k spáse, ne
přitáhne-lí nás Otec svou všemohoucí a naprosto neza
slouženou milostí?

b) Jako nás tato pravda musí naplnití spasitelnou
bázní, tak budou nám velkou útěchou slova Kristova,
že jest rozhodná vůle Otce, aby Syn ničeho neztratil
z toho, co mu dal, a že Syn nikoho nevyvrhne ven, kdo
k němu příjde, Stačí tedy, abychom s pokornou důvěrou
ke Kristu Pánu přišli a u něho zůstávali, a můžeme
pevně doufati, že budeme míti žívot věčný a že Spa
sitel vzkřísí nás v den nejposlednější.

Rozjímání 50.

Účinky Eucharistie.

1. průprava: Slyšme v duchu slova Krista Pána:
»Kdo ji mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já
v něm.«

2. průprava: Prosrme, aby nám denní sv. přijímání
přinášelo co nejhojnější užitek.
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1. Kristus Pán vyznačuje v přislíbení nejsv. Svátosti
oltářní mistrným způsobem tři hlavní účinky sv, přijí
mání. Eucharistie jest nejužší spojení s Kristem Pánem
pod způsobami chleba a vína a fak nejúčinnější výraz
a prostředek lásky ke Kristu Pánu. Eucharistie roz
množuje milost posvěcující a dává všecky milosti,
potřebné k zachování a vzrůstu nadpřirozeného života,
Eucharistie jest zárukou věčné blaženosti a vzkříšení
našeho těla. Bude užitečno, abychom to, o čem tak
často věřícím mluvíme, sami prostě, ale důkladně uvá
žili. Způsob spojení a sjednocení s Kristem Pánem pří
sv. přijímání jest tak úzký a intimní, že sí užšího a
intimnějšího zde na zemi nelze představiti, Jest obrazem
a napodobením samého hypostasného spojení druhé
božské osoby s lidskou přirozeností v Kristu Pánu, ano
samé soupodstatné jednoty božských osob v nejsv. Tro
jicí. Jenom nekonečná moudrost Boží mohla takový
podivuhodný způsob vymysliti a jenom všemohoucnost
jeho mohla jej provésti. Pohnutkou tohoto podivuhodného
díla byla láska Boží, láska Krista Pána k nám. Euchari
stie jest jeden z největších důkazů lásky Krista Pána,
sv, přijímání jest nejlepším výrazem a nejúčinnějším
prostředkem lásky ke Kristu.

a) Když rozjímáme o životě Krista Pána, ozývá se
často v srdci touha : Kéž bych býval mohl také já viděti
a provázeti Krista Pána, S touhou myslíme na okamžik,
až jednou po smrti uvidíme milého Spasitele. A přece
v sv. přijímání je spojení s Kristem Pánem užší, než
kdybychom ho toliko očima viděli. Jenom proto zůstává
me v tomto tak svatém okamžiku často chladni, že dosti
o tomto prvém a základním účinku sv. příjimání ne
přemýšlíme.
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b) Toto úzké spojení s Kristem Pánem jest pouze
prostředkem, cílem jest láska Kristova. V lásce ode
vzdáváme samí sebe v sv. přijímání svému Mistru,
Příteli, Lékaři, Otci; ale především ukazuje Pán Ježíš
svojí nekonečnou lásku k nám: dává se nám všecek
v pravé přátelské lásce a sdílí se s námi o všecka
svoje dobra. Uvažujme, co krásného a velikého má
v sobě mocná láska lidská : láska otce, matky, věrného
přítele, vzpomeňme si na všecka dobra, kterých se nám
dostalo v životě láskou ; pak uvažme, že všecka tato
stvořená láska jest slabým stínem protí božské lásce
Krista Pána a že všecko, co skýtá, jest nic proti dobrům
lásky Spasitelovy. Pak se vážně zkoumejme, proč jsme
po tolika svatých přijímáních tak málo pokročilí v lásce
k Spasiteli,

2, Láska ke Kristu Pánu líší se od každé lásky lidské
a pozemské také tím, že dává duší úplně nový život,
Principem tohoto života jest posvěcující milost Boží.
Celá naše přirozenost jest jí povznášena do nového řádu
a stává se v pravém smyslu účastnou života božského.

Ale posvěcující milost není ani jedinou složkou nad
přirozeného života, ani jediným důkazem lásky božské.
Pomocnýmí mílostmi osvícení a nadpřirozené síly působí
Bůh na duši téměř ustavičně ; milosti pomocné ji chrání
a sílí, aby z posvěcující milosti nevypadla, a uschopňuje
ji, aby nadpřírozenými skutky stále více v životě této
lásky rostla. Všecky tyto dary dostáváme pří sv. přijí
mání ; rozmnožení posvěcující milosti, sílu proti hříchu
a příležitostem k němu, osvícení a pomoc k nadpřiroze
ným dobrým skutkům.

a) Jaká by byla asi přijímání kněze, který byaní
nežil habituelně v milostí Boží ? Každé sv. přijímání
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hodného kněze jest stupněm k větší milosti posvěcující
a krokem k větší slávě,

b) Při svém apoštolském úkolu máme jistě více ne
bezpečí pro vnitřní a duchovní žívot než obyčejní kře
sťfané; ale nikdy se nemůže státi, aby nám chyběla síla
odolatí jim, jenom když naše svatá přijímání jsou hodná
a zbožná,

c) Zachovati sí milost posvěcující, vyvarovati se
hříchu, jest už veliká věc, Ale Kristus Pán nám skýtá
pří sv. příjímání ještě více. Toto sv. tajemství poskytuje
nám tolik síly, tolik odvahy, že každý den může býti
nejen pln záslužných nadpřirozených skutků, ale že
můžeme s pomocí Boží vykonati i díla veliká,

3, Rozmnožení milosti a tolik pomáhajících milostí
jsou jistě vzácnými dary lásky Krista Pána, Ale možno
přece řící, že by všecky tyto dary vlastně neměly pro
más pravé ceny, kdyby k ním nepřístoupil ještě jeden,
nejdrahocennější dar, milost konečného vytrvání, A
právě to slibuje Kristus Pán těm, kteří přijímají nej
světější Svátost oltářní : vytrvají až do konce a do
sáhnou blaženosti věčné : »Kdo jí chléb tento, živ bude
na věky.« Někdy tuto radostnou nadějí na nekonečnou
blaženost, jíž má duše naše v nebi požívati, kalí po
někud myšlenka, že se má duše odloučiti od tohoto
viditelného světa, v němž jest tolik krásného a od vlast
ního těla, které ném bylo věrným průvodcem a ná
strojem tolika dobrých skutků. I tu skýtá nám sv. víra
velikou útěchu, Viditelný tento svět bude pří soudném
dní v oslavené způsobě obnoven a těla naše budou
vzkříšena oslavená a s dušemí našimi na věky spojena,
A právě Eucharistie jest zárukou tohoto slavného vzkří
šení. Tak úzkým spojením s oslaveným a nejsvětějším
tělem Kristovým naše tělo se posvěcuje a je jaksi před
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označeno (praesignatum) k slávě věčné a dostává právo
na ní« Kdo jí mé tělo a píje mou krev, má život věčný
a já ho vzkřísím v den poslední,«

a) Jakou útěchou musí nás naplnití myšlenka a fak
musíme za to Kristu Pánu děkovati, že nám dal v sv.
přijímání tak snadný prostředek konečného vytrvání a
tak jistou cestu k blaženosti věčné! S jakou vroucí
zbožností a s jakou radostnou nadějí budeme se vždy
pří sv. přijímání modlití slova: Corpus Dominí N. J.
Christi custodiat etc.

b) Velikou útěchou bude nám také zvláště ve všech
tělesných nemocích a obtížích myšlenka, že toto naše
tělo povstane jednou k životu v oslavené způsobě a že
slavné vzkříšení toto jest právě účinkem sv. přijímání,
Ale s jakou uctivostí musíme pohlížetí na tělo, a s jakou
úzkostlivostí varovatí se každé poskvrny těla, které se
denně posvěcuje dotekem nejčístšího těla Kristova !
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