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Nástin rozjímání podle metody sv. Ignáce.

Před rozjímáním.

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

vání krátce na předmět rozjímání.

Rozjímání samo.

!. Úvod: mesleme se v přítomnost Boží a vykonejme
přípravnou modlitbu. Učiňme před rozjímánim 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 napraviti v budoucnosti.

4. Vůle vzbuzuje po celé rozjímání příslušná hnutí.
city nebo úkony ctností (víry, naděje, lásky, chvály. lí
tosti atd.), činí praktická, konkretní, pokorná předsevzetí,
modlí se za silu. 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
niž se rozjímání vztahuje a k Pánu Bohu. Končíme něja
kou ústní modlitbou (»Otěenáša, »Zdrávas Mariae, »Duše
Kristovaa, »Suscipe Domina).

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 poznamenalí
důležitější předsevzetí a hlavní užitek rozjímání.



Modlitba přípravná.

Všemohoucí Bože a Pane můj, věřím, že jsi zde pří
tomen, klaním se Ti v nejhlubší úctě & třebaže nejsem
hoden pro četné své hříchy Tvého pohledu, přece v dů
věře v Tvoji dobrotu předstupuji před Tebe. abych s Te
bou rozmlouval & naslouchal, co Ty mluvíš ke mně. Pane.
nauč mě konati vůli Tvou & 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, posvět mě.
tělo Kristovo, uzdrav mě,
krvi Kristova, opoj mě,
vodo z boku Kristova, obmyi mě.
umučení Kristovo, síliž mě!
0, 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
& přijíti !( Tobě přikaž mně,
s Tvými svatými ať chválím Tě
na věky věkův! Amen.

»Sume, Domine, et suscipe.<<

(Obětování sebe Bohu.)

Vezmi si, 6 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
je Tvé, nalož s tím zcela podle Své vůle. Dej mi jen lásku
"k Tobě a milost Svou, neboť ta mi stačí.



I. J ežiš kárá převrácené stanovy zákonikův
a iaríseův.

(Mt. 15, 1—20; Mk. 7, 1—23; Jan 7, l.)

Potom Ježíš chodil po Galíleii, nebot nechtěl
choditi po Judsku, poněvadž židé hleděli ho
zabiti.

Tehdy sešli se k němu iariseové a někteří ze
zákoníkův přišedše z Jerusaléma. A když uzřeli
některé z učedníků ieho, ani iedí chleby rukama
poskvrněnýma, to iest neumytýma, haněli ie. Fa
riseové totí-ž, a židé vůbec, neiedí, leč umyvše si
častěiil) ruce, držíce se podání starších. A když
přiidou z trhu,-') neiedi, leč když se dříve vykou
paií. A iest mnoho jiných věcí, které podány isou
iim, aby ie zachovávali: umývání koílíků a džbá
nův i měděnic a loži.

I tázali se ho zákonící & iaríseové a řekli:
»Proč učedníci tvoii přestupuií & nezachovávaii
podání starších? nebot neumývaii rukou svých,
když jedi chléb, ale iedí iei rukama poskvrně
nýmna. On pak odpověděv řekl iim: »Proč i vy
přestupuie-te přikázání Boží pro podání svoje ?
Neboť Bůh řekl: Cti otce i matku, &Kdo zlořeči
otci nebo matce, smrtí at umře. Vy však pravite:
Kdo by řekl otci: Dar iest to, z čeho bys mohl
míti ode mne prospěch, není povinen ctítí otce
svého nebo matku svou. A již nedopouštíte mu,
aby co činil pro otce svého nebo matku svou.
1 zrušili iste přikázání Boží pro podání svoieř)
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Pokrytci! Dobře prorokoval o vás Isaiáš řka: Lid
tento cti mne ústy, ale srdce ieiich daleko iest
ode mne!) Nadarmo však mne ctí, učíce naukám
a stanovám lidským. Neboť opustivše přikázání
Boží, držíte se podání lidského, umývání džbánův
a koilíkův, a mnoho iiných věcí podobných těmto
činíte.<<

A svolav k sobě opět zástupy, řekl jim:
»Slyšte mne všichni a rozuměite. Nic nevchází
z venčí do úst člověka, co by iei mohlo poskvrniti,
ale to, co vychází z úst člověka, to jest, co po
skvriiuie člověka. Má-li kdo uší k slyšení, slyš!<<")

A když vyšel do domu od zástupu, přistoupili
k němu učedníci ieho a řekli mu: »Víš-li, že íarí
seové, uslyševše řeč tu, se pohoršili7<< On pak
odpovídaie pravil: »Všeliké vštípení, iehož ne
vštípil Otec můj nebeský, bude vykořeněno.
Nechte jich: slepí isou to vůdcové slepých; vede-li
však slepý slepého, padnou oba do jámy.“

I tázali se ho učedníci o té průpovědi a Petr
řekl jemu: »Vylož nám to podobenství.<< I řekl
iim: »Také vy iste ieště nechápaví? Nenahlížíte-li,
že žádná věc, která z venčí vchází do člověka,
nemůže ho poskvrniti, poněvadž nevchází do ieho
srdce, nýbrž do břicha a vypouští se do stoky
vyčisťuiic všelíké pokrmy'Ia Pravil pak: »Co z úst
člověka vychází, to ide ze srdce a poskvriíuie
člověka. Neboť z nitra, ze srdce lidského vychá
zeií zlé myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva,
krádeže, lakomství, křívá svědectví, rouhání, ne
šlechetnosti, lest, nestydatostí, oko zlé, pýcha,
pošetilost. Všecky tyto věci vycházeii z nitra &
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poskvrňují člověka; neumytýma rukama však jisti
neposkvrňnje člověka.“

1) Tak podle Vulgáty (: crebro); podle řeckého
originálu (nimi?) by bylo »umyvše si pěsti rucec, t. j.
kladouce při tom pěst do dlaně.

2) Poněvadž se mají za poskvrněné pro obcování
s pohany na trhu anebo dotekem prodávaných věci.

3) Fariseové a zákoníci učili, že syn nebo dcera.
mající podporovali a živiti svoje rodiče, mohou se zpros
titi této povinnosti tím, že to. co rodičům dluží nebo dáti
maji, zasvětí jako dar Bohu nebo obětují chrámu. Poně
vadž se pak rodiče neodvažovali požadovali od dětí to.
co takovýmto způsobem bylo prohlášeno za »dara. a po
něvadž tak trpívali nouzi, byla touto zdánlivou zbož—
ností láska k rodičům rušena a čtvrté přikázání pře
stupováno.

4) Citován jest volně Isaiáš 29, 13.
5) Kristus Pán kárá tu spravedlnost pouze zevnější

a pokrytectví tariseů, ale nemluví proti postu & újmě
anebo dokonce proti ctnosti střídmosti, Ačkoliv sám
sebou pokrm neposkvrňuje člověka a nečiní ho horším
nebo lepším, může se jídlo a pití státi hříšným. když se
děje proti poslušnosti, proti zákonu Božímu nebo cir
kevnímu.

Rozjímání I.“)
!. průprava: Vízme v duchu Pána Ježíše, jak v spra

vedlivém hněvu hrozi pokryleckým fariseům a zákoníkům.
2. Průprava : Prosme za osvícení, abychom se chyb

faríseů varovali a o pravou vnitřní spravedlnost se snažili.
1. Rozdělíme si rozjímání na dva díly a budeme

v prvém uvažovati o chybách íaríseů, abychom se jich
vyvarovali, a v druhém na sebe obraceti napomenutí

') Není-lí jed-enodstavec evangelia rozveden ve více
rozjímání, je rozjímání pravidelně bez nadpisu.
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Krista Pána iariseům daná. ——První nepěkná vlastnost.
kterou iariseové a zákonicí ukazují, jest, že přehlížejíce
u druhých všecko dobré a ctnostné, všímají si toliko
zdánlivých chyb a vytýkají malicherností. Žádají dále
od druhých mnoho a jsou k nim přísní, samí k sobě však
shovívaví. Spokojují se zevnějšimi věcmi a zachová
vánim jistých lidských tradic; ano, což horší jest, pro
svoje tradice přestupuji i těžce zavazující přikázání
Boží.

a) Budeme-li se bedlivě zkoumatí, poznáme snad,
že všecky tyto chyby nějakou měrou máme i my. Jak
často přehlížíme u některého spolubratra všecka jeho
dobrou vůli, apoštolskou horlivost, dobrotu srdce, a kri
tisujeme a přísně odsuzujeme nějaké zevnější chyby.
nějakou popudlívost nebo neopatrnost, které ani nejsou
zcela dobrovolné a spíše maji důvod v nervosítě.

b) Kdykoli chceme věřící přísně napomenouti a od
nich žádáme dokonalé plnění povinností, vzpomeňme si,
zdali sami na sebe takové přísné požadavky klademe
a sami zásadami, jiným hlásanýmí, se řídíme.

c) Vizme, zdali se ještě jinde nejeví u nás mnoho
této íarísejské spravedlností: jsme snad přesni v někte
rých zevnějších předpisech nebo v jistých zvycích, jež
jsme si sami stanovili, ale máme dosti široké svědomí,
kde běží o přikázání lásky, spravedlností, o slib a zákon
čistoty; domníváme se, že máme pravou a dokonalou
zbožnost, poněvadž vykonáváme předepsané modlitby
a za věřící oběť přinášíme, ale při .tom neplnime zá
vazků, které k věřícím a bližnímu vůbec máme. Máme
tedy jistě dosti příčiny, abychom si vážná napomenutí
Krista Pána vzali k srdci.

2. Kristus Pán nazývá iarísey a zákoníky velmi
přísně »vštipením, jehož nevštípil Otec nebeský“ a
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vážně hrozí, že toto vštipeni bude vykořenčno. Praví
o nich, že inou sami nevědomí nebo slepí a že tedy
nemohou býti vůdci a učiteli iiných nevědomých. Vytýká
iim slovy prorokovými, že ctí Boha pouze ústy, ale
srdce ieiích daleko iest od něho. Pádnýmí a iasnými
slovy pak poučuje, jaká iest vlastní cena zevněiáich
pokání a zevněišich dobrých skutků vůbec; že všechno
konečně záleží na vnitřním smýšlení a úmyslu. Na konec
vypočítává jednotlivé neřesti a zlé skutky a ukazuie,
iak konečně všecky mají svůj kořen v převrácené lidské
vůli & zkaženém srdci.

a) Každá zásada, která nespočívá na pravdě Boží,
každý podnik, který se nekoná ke cti Boží, každé
iednání z politiky & ohledů lidských ie »vštipenim, iehož
nevštípil Otec nebeským Tu máme příčinu, proč často
při svých pracích a iednánich s druhými nemáme po
žehnání.

b) Jak by bylo smutné, kdyby i o nás kněžích mělo
platiti slovo, že isme »slepými vůdci slepýcha. A nebu
deme-li rozjímali & dále se v posvátných vědách vzdě
lávali, snadno bude platiti přísná výtka Spasitelova
i o nás.

o) Přehlédněme v duchu všecky modlitby, které
konati máme, a všecky náboženské i liturgické funkce,
a pteime se, s iakou sebraností se modlíme breviář,
sloužíme mši sv., 3 iakou vážností a uctivostí uWeme
sv. svátosti, konáme pohřební obřady, účastníme se
průvodů atd. Neplatí tu také někdy o nás : »Lid tento
ctí mne ústy, ale srdce daleko iest ode mne?- V čem se
máme zvláště upraviti?

d)Zásady Kristovyozemčilichpokáníchaze—
vněilích dobrých skutcích isou zcela iaané: Kristus Pán.,
Haýsůntolnrupčbpatůaqzimuahorkosnášel,
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nejhroznější smrtí kříže zemřel, jistě nezavrhuje ze
vnější pokání a dobré skutky. Ale zevnější skutky jsou
jen prostředky k cíli, musí býti spojeny s vnitřním
úmyslem; stávají se škodlivými, kde by vyššímu cíli
bránily.

e) Vnitřní smýšlení srdce jest tedy věcí nejdůleži
tější: náš prospěch v duchovním životě a náš úspěch
v apoštolské činnosti záleží zcela na míře vnitřní naší
obětavosti a lásky.

!) Můžeme na konec probratí v rozjímání jednotlivé
hříchy a neřestí, jak je Spasitel v evangeliu vypočítává :
zlé myšlenky, nešlechetnosti atd. a ptátí se, které z nich
se nějakým způsobem u nás ještě jeví a kde jest jq'ich
kořen.

ll. Kristus Pán uzdravuje dceru ženy
Kananejské.

(Mt. 15, 21—28; Mk. 1, 24-30.)

A vstav odtud, odešel & odebral se do krajin
tyrských a sidonských. A nechtěl, aby se kdo
o tom dověděl. Ale nemohl se utajiti. Neboť, hle,
žena kananejská, jejíž dcera měla ducha ne
čistého, uslyšela o něm, a vyšedši z těch končin
volala k němu řkouc: »Smíluj se nade mnou, Pane,
synu Davidův! Dcera má krutě se trápí od ducha
zléhom Byla pak to žena pohanka, rodem Syro
teníčankml) On však neodpověděl ji ani slova))
I přistoupili učedníci jeho a prosili bo řkouce:
»Propusť ji, neboť volá za námia. On pak odpo
věděv řekl: »Neisem poslán leč k zahynulým
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ovcím domu ísraelskéhoms) A vešel do domu; a
žena vešedši, padla k nohoum jeho, klaněla se mu
i prosila ho, aby vyvrhl ducha zlého z dcery jeji,
a řekla: »Pane, pomoz mila On pak odpověděv,
pravil: »Nechej, ať se prve nasytí dítky; neboť
není dobře vzíti chléb dítek a děti psíkůmač)
Ale ona odpověděl—aa řekla jemu: »Ovšem, Pane,
neboť i psíci jedí pod stolem z drobtů dítek, které
padají se stolu pánů jejich.<<5)Tu Ježíš odpověděv
řekl jí: »ó ženo, velika jest víra tvé, staniž se
tobě, jak žádéš. Pro tuto řeč jdi, duch zlý vyšel
z dcery tvém l odešla do svého domu a nalezla
divku, ana leží na loži a že duch zlý z ní byl
vyšel. 1 uzdravena jest dcera její od té hodiny.

1). Tyrus a Sidon byli ve Fenicii, kde sidleli Kana
nejci, potomci Chama a Chanaana, kteří od Israelitů byli
z Palestiny sem zatlačeni. Nazýváni byli Syrofeničany.
poněvadž Fenicie patřila k římské provincii Syrii. Název
»syn Davidůvc slyšela pohanská žena od jiných.

2) Kristus Pán schválně se chová k ženě chladně,
ano zdánlivě tvrdě, aby zkoušel a cvičil její víru, dů
věru, pokoru a vytrvalost a dal nám vzor pravé modlitby.

3) Kristus Pán měl kázati evangelium přimo jen ná
rodu vyvolenému a teprve skrze apoštoly a Církev oe
lému světu zjevenou pravdu blásati.

4) Aby pokoru ženy zkoušel, užívá Kristus Pán rčení
u židů obvyklého, kteří sebe nazývali syny Božími, po
hany psy.

5) Chce říci: »Ovšem, Pane, jsme my pohané psíci.
ale právě proto zasloužime aspoň drobtů tvých milosti;
neboť i psíci atd..
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Rozjímání 2.
I. průprava: Vizme v duchu pohanskou ženu, jak

volá : pokornou důvěrou a nezlomnou vytrvalostí ke
Kristu Pánu o pomoc.

2. průprava : Vyprosme si od Krista Pána podobnou
důvěru, pokoru o vytrvalost.

1. Episoda v evangeliu právě vyprávěná odhaluje
poněkud veliké tajemství nadpřirozeného působeni Bo
žiho a rozdělování milosti Božích. Všichni lidé mají býti
spasení milostí Kristovou a Kristus Pán iast Spasitelem
celého světa. Ale podle věčného úradku nebeského
Otce měl ieho apoštolát za jeho života býti omezen
úzkými hranicemi Palestiny. Toto omezení bylo pro ieho
apoštolské srdce iistě nemalou oběti, ale podrobil se
úplně, poněvadž to byla vůle Boží. Bůh nabízí milost a
spásu všem, ale na prvním místě volá k sobě vyvolený
národ israelský, třebaže se mu stal tolikrát nevěrným.
Teprve když Israelité milostí opovrhnou, obrací se Bůh
k pohanům. Také to chtěl Kristus Pán svou zdánlivou
tvrdosti k ženě Kananeíské naznačití. Ale i v této zdán
livé tvrdosti jeví se veliká láska, která zkouší, ale mi
losti a dobrodiní neodpírá.

a) Mysleme na příklad Krista Pána, když nám pro
zřetelnost Boží a poslušnost vykázala působení, jež se
nám zdá příliš úzkým. Vyplňme podle příkladu Mistrova
zcela svoje místo; pracujeme-li s čistým úmyslem a
velikou láskou, stane se i působení na pohled nepatrné
dalekosáhlým.

b) Pohlédneme-li na svůj život, musime asi všichni
uznati, že patříme k těm, které Pán Bůh milostmí před
cházel a zahrnoval, co zatím mnohé iiné iakoby zane
dbával. A přece, jak často ísme mu byli nevěrnil Vy
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nasuažme se aspoň nyní použít všech milostí co nejlépe,
aby nám nebyly snad vzaty a jiným dány.

c) Kristus Pán nepřestává nás milovati, i když se
k nám někdy chová zdánlivě tvrdě a něco nám odpírá;
nesmíme proto ztráceti naděje. Božský Mistr nás také
učí, jaká má býti naše láska. Jako láska k dětem ne
záleží v tom, že je laskáme a s nimi se mazlíme, tak
láska k věřícím a bližním vůbec nezáleží v tom, že jím
lichotíme a ve všem povolujeme; někdy je třeba ráz
ného zakročení i zdánlivě tvrdého slova.

2. Na kananejské ženě máme překrásný vzor pravé
a dokonalé modlitby prosebné. Ačkoliv je pohanka,
uvěřila na slova známých z lidu israelského, že Kristus
je Mesiáš a že má moc i zázračně pomáhatí, obrací se
k němu, nazývá ho synem Davidovým a se skalopevnou
důvěrou ho žádá za uzdravení dcery. Kristus Pán jí
nejprve neodpovídá, pak ji odmítá, řka, že je poslán
jen k národu ísraelskému, nakonec ji citelně pokořuje,
přirovnává-je ji jako pohanku podle rčení u Israelitů ob
vyklého k psíkoví, ale všecko to ji nezastrašuje, prosí
a modlí se vytrvale. Zvláště dojemná jest její pokora,
jevicí se v prostě a přece zároveň duchaplné odpovědi
na pokořující slova Kristova.

a) Jak nepoměrně lépe a dokonaleji bylo nám po
přáno poznati Krista a jeho učení! A přece snad často
předstupujeme před něho v svatostánku, jako bychom
ani nevěřili, že jest tam přítomen, a přednáěime mu
prosby, jako bychom v jeho nekonečnou moc a dobrotu
nedůvěřovalil

b) 1 nás zkoušívá Spasitel někdy dosti trpce. Modo
lime se za věc, která se nám zdá býti velmi důležitá,
modlíme se vroucně a dlouho. A přece zdá se, že Kris
tus Pán nás neslyší. Tu se právě musí ukázati, zdali se
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dovedeme modliti vytrvale. Mnohé milosti žádají mno
hých a opětovaných modliteb. Musíme býti přesvědčeni,
že každá modlitba bude nějak vyslyšena a odměněna,
i když se nám nedostane toho, zač jsme žádali.

c) Napodobujme zvláště dojemnou pokoru pohanské
ženy. Musíme Boha prositi za milosti a dobrodiní s pře
svědčením, že vlastně ničeho nezasluhujeme, že máme
býti spokojeni s drobty, které padají se stolu těch, již
jsou hodnější a Bohu milejší než my. A když se nám
dostane pokořujiciho slova, uznejme pokorně s kana
nejskou ženou, že jsme skutečně tak nevědomí, neši
kovni, pošetíli, špatní, za jaké nás mají. Podle příkladu
mnohých svatých je krásným cvičením v pokoře, po
hlížeti na sebe jako na »iumentum Dominic, jako na ne
rozumné zviřátko, které musí býti od druhých vedeno
a řízeno.

3. Apoštolé, kteří se za prosíci ženu přimlouvaji,
mohou nám býti vzorem, jak máme prosby věřících
Bohu přednáleti a je svými modlitbami doprovázeti.
Věřící lid to od nás očekává, ano pokládá to skoro za
hlavní náš úkol. Proto se v naše modlitby doporučuje.
Rozjímání tohoto tajemstvi dává nám příležitost se zpy
tovati, jak tuto povinnost konáme.

III. Pán J ežíš uzdravuje hluchoněmého.

(Mk. 7, 31—31)

A vyšed zase z končin Tyrských, přišel skrze
Sidon k moři Galilejskému středem končin desíti
městskýchť) I přivedli mu hluchoněmého a prosili
ho, aby vložil na něj ruku. A on pojav jej od zá
stupu v soukromí)) vložil prsty své v uši jeho a
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plivnuv dotekl se jazyka jeho, a poblednuv
k nebi, vzdechl a řekl jemu: »Eieta, to jest:
Otevři sela') A hned otevřely se uší jeho a roz
vázal se svazek jazyka jeho, i mluvil správně.
A přikázal jim, aby nikomu o tom neříkali. Ale
čím více jím přikazoval, tím více to rozhlnšovali.
I divili se nadmíru řkouce: »Dobře učinil všecky
věci; i hluchy'm dává "slyšeti a němým mluvitim

1) Kristus Pán se vrací k jezeru Genesaretskému ve
likou oklikou. chtěje touto delší cestou půvabným krajem
poskytnouti učedníkům osvěžení.

2) Různě bývá od exegetů vykládáno. proč Kristus
Pán odloučil hluchoněmého od zástupu. Nejpravděpodob
něji z téže příčiny, proč potom zakazuje rozhlašovati zá
zrak. Chtěl předejití vzrušení lidu a vyhnouti se chvále
lidské.

3) Těmito zevnějšími výkony naznačuje vnitřní nad
přirozenou sílu, již léčí, poučuje tak hluchoněmého, jenž
slovům nerozuměl, nám pak dává naučení o ceně obřadů
a předobrazuje obřady sv. svátostí. »Plivnuvc na prsty,
jimiž se pak dotkl jazyka; ne snad do tváře chorého.
jak někteří vykládali. »Vzdechlc značí buď úpěnlivou
modlitbu anebo povzdech soustrasti s nešťastníkem. Sv.
Marek uvádí slovo aramejské »efetaa. jak je měl z vy
pravování sv. Petra, očitého svědka zázraku.

Rozjímání 3.

I. průprava: Představme si pohnutlívou scénu: Kris
lvs Pán pronáší všemohoucí slovo : Efeta, otevři se,
a hluchoněmý okamžitě nabývá sluchu a počne mluvíti.

2. průprava : Prosme Krista Pána, aby nás svou mi
Iosli z duševní hluchoty a němoty vyléčil.

1. Uvažujme v prvním díle příklad Krista Pána, roz
íímejme o účinné lásce těch, kteří hluchoněmého k Spa
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aítelí přiváděíí, a povzbudme se pohledem na zástupy,
velebící božského Mistra po tomto velikém zázraku. Na
Kristu Pánu pozoruime neiprve iemnou a otcovskou
lásku k učedníkům: schválně se ubírá velikou oklikou
k jezeru Genesaretskému, aby ziednal učedníkům po
třebné zotavení. Vízme pak, iakým laskavým, ale též
moudrým lékařem ist Pán Ježíš: pro každého má sou
citné srdce, pro každého lék.; ale každého ifnak léčí:
některé uzdravuie iedíným slovem; zde léčí zevněišími
symboly a obřady, aby hluchoněmého poučil. Od těch,
kteří hluchoněmého, n—ohoucího svoii žádost slovy
přednésti, ke Kristu Pánu p'r'íváděií, učíme se, iak máme
bližním pomáhati a ie ke Kristu vésti. Pohledme pak
v duchu na iásaiící a Krista velebící zástup a raduime
se nad jeho nadšením a láskou k Spasitelí.

a) Případné a s kněžským duchem souhlasné zota
vení po vykonané práci neienom není nám zakázáno,
nýbrž iest přáním božského Spasitele. Ovšem se musí
dítí s čistým úmyslem, a hlavně musíme i při zotavení
a zábavě spoieni býti s Kristem Pánem.

b) I pro všecky naše nemoci má Kristus Pán vhodné
léky. Ovšem na něm záleží, iakým způsobem nás léčíti
chce, zdali to chce učiniti hned, anebo neiprve zkoušeti
naši trpělivost a pokoru.

c) Úlohou naší iest vésti ke Kristu zvláště ty, kteří
ho ieště neznají, anebo sami cesty k němu nenalézají.
Kolik duší ie snad ienom proto od Krista daleko, že
jsme iím ho v pravé podobě neukázali?

d) Čím více se nyní jméno Kristovo v tisku, v shro
mážděních veřeině tupí a ieho božství popírá, tím více
musíme buditi pro Krista Pána nadšení a snažítí se, aby
byl i veřeině vyznáván a veleben.
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2. Sv. Otcové a jiní duchovní spisovatelé vidí v hlu
choněmém obraz hříšníka, zvláště hřišného kněze. Stává
se hluchým a němým: hluchým k hlasu milostí Boží a
němým k Bohu, že nechce příznatí a vyznávatí svůj
hřích, němým k druhým, že je zamlklý a neodvažuje se
napomínati a povzbuzovatí tam, kde by to bylo jeho
povinností. Zvláště můžeme. při pohledu na hlucho
němého mysleti na hříchy sluchu a jazyka. Toto ta
jemství nám podává také jeden z hlavních prostředků
proti těmto hříchům a proti každému hříchu vůbec.
Třeba se vzdálíti od zástupu, to jest varovatí se přile
žitosti a srdce své od roztržítosti tohoto světa k Bohu
obrátili.

a) Uvažujme o neštěstí a smutném stavu kněze,
který se hříchem stal hluchým k milostí Boží a němým
vůči Bohu i vůči lidem. Modleme se vroucně, aby nás
Pán Bůh takového neštěstí uchránil, a vystříhejme se
všeho, co by nás mohlo na takovou cestu přivésti.

b) Nemáme snad také některou z těchto chyb slu
chu a jazyka? Neposlouchámc snad s radostí, když se
druzí kritísují a o jejich chybách mluvi? Snad sami
svým jazykem bližnímu ubližujeme; nebo se províňu
jeme aspoň prostořekostí a mnohomluvnosti? Co chceme
činiti, abychom tyto chyby napravili?

c) Oddáliti se od zástupu jest jedním z hlavních
prostředků proti těmto chybám a proti každému hříchu
vůbec. Varovati se příležitosti, vésti sebraný život,
častěji se do samoty k modlitbě uchylovati, to jest
cesta k solidní dokonalosti.

3. Celé počínání Krista Pána při uzdravení hlucho
němého jest názorným poučením, že zevnější nábožen
ské obřady nejenom nejsou zbytečné a neužitečné, ale
že mají hluboký význam; zároveň jest důtklivým na
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pomenutím, abychom konali církevní obřady a uctivosti
a zbožnosti. Roziímeime na konec 0 slovech evangelia:
»Dobře učinil všecky věcix, která by měla platiti o
každém knězi.

a) Jak často se stává, že kněz koná obřady bez
pravé vnitřní zbožnosti a uctivosti, skoro řemeslně a
bezmyšlenkovitě! A přece ísou obřady výrazem a zná—
zorněním hlubokých taíemství a zevněišim prostředkem
nezměrných milostí. S iakou úctou a zbožnosti budeme
na př. při křtu sv. vyslovovati slovo: Eieta, otevři se,
uvědomíme-li si, že křtem otvíráme ditku docela nový,
naneivýše bohatý a šťastný život nadpřirozené milosti!

b) Umiňme si tak žíti a tak dokonale den co den
všecky povinnosti konati, aby se po naší smrtí vpravdě
mohlo o nás říci: »Dobře učinil všecky věci.:

IV. Kristus Pán nasycuie zázračně čtyři tisíce
mužů))

(Mt. 15, 29—39; Mk. 3, 1—10.)

A odebrav se odtud Ježíš přišel k moři Galí
leiskému, a vystoupiv na horu posadil se tam.
1 přišli k němu ústupové mnozí, maiíce s sebou
němé, slepé, kulhavé, chromé a mnoho iiných a
položili ie k nohoum ieho. ! uzdravil ie, takže se
zástupové divili, vidouce, že němí mluví, kulhaví
chodí, slepí vidi, a velebili Boha israelského.

Ježíš pak, když s ním opět byl zástup veliký
a poněvadž neměli, co by iedli, svolav k sobě
učedníky své, řekl iim: »Litost mám nad zástu
pem. nebot hle. iiž tři dni trvaií se mnou a nemaií
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co jisti; a rozpustiti je lněné nechci, nebot roz
pustím-li je do jejich domů, zemdli na cestě;
přišli! někteří z nich 2 dalekam I odpověděli mu
učedníci jeho řkouce: »Odkud vezmeme tolik
chlebů a bude kdo moci na poušti nasytiti zástup
tak veliký'h Tu otázal se jich Ježíš: »Kolik
chlebů máte?“ Oni pak pravili: »Sedm, a několik
rybiček.<<I rozkázal zástupu, aby se rozložili na
zemi. A vzav sedm chlebů, vzdal díky, rozlomil
je a dal učedníkům svým, aby je předkládali.
Učedníci pak předkládají je zástupu. A také ně
kolik rybiček, které měli, požehnal a řekl, aby
je také předkládali. A jedli všichni a uasytili se,
a sebrali pozůstalé drobty, sedm košů plných.
Bylo pak těch, kteří jedli, asi čtyři tisíce mužů
mimo ženy a děti. A rozpustiv zástup, vstoupil na
lodičku a přišel do končin magedauských :: dal
manuthskýchž)

1) Domněnka racionalistů, že toto vypravování o dru
hém nasycení zástupů jest pouhou smyšleukou dvou evan
gelistů, nemá naprosto základu. Neni nejmenší příčiny
pochybovali o věrohodnosti sv. spisovatelů. kteří líčí udá
lost tuto jako zcela rozdílnou od zázraku dřívějšího (roz
díl v počtu chlebů, ryb, nasycených lidi, zbylých drobtů).
Ostatně Kristus Pán sám později zcela určitě připomíná
apoštolům dvoje zázračné nasycení (Mt. 16, 9—10; Mk.
8, 19—20). — (Srv. následující perikopu)

2) Asi nynější Medšdel. na západním břehu jezera
genesaretského.

Poznámka. Myšlenky a náměty k rozjímání jsou vět
šinou tytéž jako při prvém zázraku nasycení pělitisíco
vého zástupu. Poukazujeme proto na rozjímání 47. přede
šlého svazku
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V. Fariseové a sadduceové pokoušeií Krista
Pána. Kristus Pán varuie apoštoly před nimi.

(Mt. 16, 1—12; Mk. 8, 11—21.)

A tu vyšli íariseové a sadduceové a přistoupili
k němu, aby ho pokoušeli. I prosili ho a počali se
s ním .příti, žádajíce od něho, aby iim ukázal zna
mení s nebeJ) On pak odpověděv, řek iim: »Když
nastane večer, říkáte: Bude pěkně, neboť červená
se nebe; a ráno: Dnes bude nepohoda, nebot čer
vena se nebe pošmurně. Tvářnost nebe umíte
tedy posouditi, znamení časů však pamati nedo
vedete7<<2)A povzdechnuv v svém duchu, pravil:
»Proč žádá pokolení toto znameni? Pokoleni zlé
a cizoložné hledá znamení?) Amen, amen, pravím
vám, nebude dano znamení pokolení tomuto, leč
znamení proroka Jonáše.a A nechav iich, odešel
a vstoupiv na loď, plavil se na druhou stranu.

A když se plavili na druhý břeh, zapomněli
s sebou vzíti chleby; a neměli s sebou na lodi leč
ieden chléb. A přikazoval iim řka: »Hleďte a va
ruite se kvasu íariseiského a sadduceiského
i kvasu Herodovam Ale oni uvažovali u sebe
řkouce: »To proto, že isme nevzali s sebou a ne
máme chlebůM) Poznav pak to Ježíš, řekl iim:
»Co uvažuiete mezi sebou, malověrní, že nemáte
chlebů? Ještě-lí nechápete a nerozumíte? Ještě-li
mate zaslepené srdce své? Maiíce oči, nevidíte-li,
a maiíce uši, neslyšíte-li? A nepamatujete-liž se
na to, když isem rozlámal .pět chlebů pro pět tisíc
lidí, kolik košů plných drobtů iste sebralí'h: Řkou
iemu: »Dvanáct.<<»A když sedm chlebů pro čtyři
tisíce, kolik košíků drobtů iste sebrali'h Řkou
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jemu: »Sedm.oc I řekl jim: »Ktenak ještě nechá
pete, že nikoliv o chlebicb pravil jsem vám: va
rujte se kvasu iarisejského a sadducejskéboh
Tu porozuměli, že neřekl, aby se varovali kvasu
cblebů, nýbrž učení iarisejského a sadducej
skébof)

1) Domněnka racionalistů, že tu evangelisté liči tutéž
událost u Mt. 12, 38dd (srv. odst. XXII. tohoto svazku)
vypravovanou. nedá se ničím dokázati. Fariseové a saddu
ceové byli mezi sebou znepřáteleni, ale proti Kristu Pánu
se často spojovali. Žádati nové znamení s nebe po tolika
velikých a zjevných zázracích, znamenalo skutečně. po
koušeti Boha a Krista Pána.

2) Fariseové a sadduceové docela správně z přiroze
ných znamení usuzovali na jisté účinky; byla to tedy pouze
zatvrzelost, když nechtěli ze zázraků Kristových souditi na
jeho božské poslání.

3) »Cizoložnýmc nazývá Kristus Pán pokolení iariseů
a sadduceů, poněvadž porušili smlouvu s Bohem. mnohem
slavnější a světějši, než jest smlouva manželská.

4) Učedníci slyšíce slovo »kvasc, hned si vzpomínají
na kvasné chleby, které zapomněli vzíti. Zaujati touto
starostí, nemyslí na smysl slov Spasitelových, nebo si je
vykládají tak, jako by Kristus Pán je chtěl varovati. aby
nebrali chleba od fariseů a sadduceů. Podle Marka Kristus
Pán zvláště ještě připomíná »kvas Herodůwz, jenž byl ob
klopen hlavně sadduceji.

5) Slovo »kvas: bylo u židů často bráno metaforicky
pro nákazu. a také Písmo sv. užívá někdy slova v tomto
smyslu.
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Rozjímání 4.

1. průprava: Slyšme v duchu, jak Spasitel přísně
ka'rá zatvrzelost fariseů a sadduceů a vážně vytýká učed
níkům nedostatek důvěry.

2. průprava: Modleme se za ochotu, následovatí vždy
milosti Boží, a za důvěru v Boží prozřetelnost.

1. Jest téměř neuvěřítelno, že iaríseové a sadduce
ově po tolika zázracích Kristových žádají nové znamení
na potvrzení ieho poslání. Kristus Pán léčil zázračně
všecky druhy nemocí, vymítal d'ábly, křisíl mrtvé, pro
měnil vodu ve víno, nasytíl několika chleby mnoho tisíc
lidí: všecko to íeho nepřátelům nestačí, chtěií nějaké
zvláštní zázračné znamení na nebi. A nebyl to nedo
statek chápavostí, iako by nedovedli ze zázraků po
znati poslání Kristovo. Spasitel sám iim dosvědčuje, že
v iiných věcech dovedou docela dobře soudítí z účinku
na příčiny. Byla to tedy zatvrzelost. Proto se iím do
stává velmi přísného pokárání. Pán Ježíš ie nazývá
pokolením cizoložným a prohlašuie, že jim znamení tak
drze požadovaného dáno nebude.

a) Kolik důkazů všemohoucnosti a lásky dal Kristus
Pán také nám v posavadním životě! A přece iak snadno
ztrácíme důvěru, když nás Pán někdy hned nevyslyší
anebo na nás něiakou těžší zkoušku pošle. Jakoby
všecky posavadní důkazy nestačily! Chceme, aby nám
okamžitým vyslyšením proseb anebo odnětím kříže dal
nové znamení své moci a lásky.

b) Výtku Spasitelovu lariseům a sadduceům můžeme
i na sebe obrátiti. V přirozených a pozemských věcech
a záležitostech dovedeme velmi snadno a iasně posou
dítí, co je k našemu prospěchu a co bychom činiti měli;
kde však se iedná o duchovní prospěch a povinností du
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chovního života, tam si často počináme tak, jako by
chom neměli dosti chápavostí a soudnosti.

c) Přísná a ostrá jsou slova Spasitelova k iariseům
a sadduceům a vážná jest jeho hrozba. Vskutku, cizo
ložství (tak nazývá Spasitel hřích iariseů a sadduceů)
jest jedním z největších zločinů, odepření zvláštního zna
meni, t. j. odnětí zvláštních milostí, jímž Spasitel hrozi,
jedním z největších trestů. Ale ještě větším hříchem než
nevěrnost manželská jest nevěrnost kněze, který hří
chem porušuje slavnou snubní svoji smlouvu, před oltá
řem odpřisáhnutou. Proto Bůh takového kněze trestá
odnětím svých milostí.

2. Také apoštoly napomíná Kristus důtklívě a kárá
přísně. Z dvojí příčiny zasloužili učedníci takového po
kárání. Nejprve proto, že tak brzy zapomněli na veliké
dobrodiní, které jim a zástupům lidu prokázal Spasitel
zázračným nasycením. Pak proto, že příliš mnoho a
příliš úzkostlivě myslí na pozemské věci, na vezdejší
chléb.

a) Jak snadno zapomínáme i my na nesčetné dobro
diní tělesná i duševní, která nám Bůh udělil! Jak málo
za ně děkujeme a jak snadno reptáme, když nám něco
chybí! Jsme-li samí tak málo vděčni za dobrodiní Boží.
nesmíme se diviti, že nám věřící naše dobrodiní splácí
mnohdy nevděkem. Umiňme si, že budeme často, ze
jména po mši sv. a při večerní modlitbě Pánu Bohu
za přijatá dobrodiní děkovati a nikdy nereptati.

b) Nemyslíme snad i my příliš mnoho a úzkostlivě
na věci pozemské, nestaráme se příliš o statky tohoto
světa? Snad dokonce pro takové myšlenky a starosti
zanedbáváme své povinnosti a konáme nedbale mod
lítby?
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3. Ještě dva náměty k rozjímání podává nám pře
čtený úryvek evangelia. Kristus Pán praví, že nebude
židům dáno jiného znamení leč znamení Jonáše pro
roka, to jest zázrak zmrtvýchvstání. Tak veliký je tedy
zázrak vzkříšení, že všecky ostatní u srovnání s ním
skoro ani nejsou znameními. Kristus Pán dále srovnává
nauky lariseů a sadduceů s kvasem, pronikajícím a ka
zícím ponenáhlu těsto, & učí nás tak, jak nebezpečné
jsou špatně nauky a zásady, které ponenáhlu v srdce
vnikají.

a) Vzpomeňme si tedy, jak veliký zázrak a jaký
mocný důkaz sv. víry máme ve zmrtvýchvstání Páně
a ohnovme se ve víře, která je takovým způsobem
potvrzena.

b) Varujme se úzkostlivě zásad tohoto světa, které,
jsouce na pohled mnohdy nevinné, tím jístěji ponenáhlu
připravují o pravého církevního ducha.

VI. Kristus Pán uzdravuje v Bethsaidě slepého
a přislihuje pak sv. Petru primát.

(Mt. 16, 13—19; Mk. 8, 22—29; Lk. 9, 18—20.)

1 přišli do Bethsaídyf) A přivedli k němu slepce
& prosili ho, aby se ho dotekl. A on ujav slepce
za ruku, vyvedl jej z městečka, a plivnuv na oči
jeho, vložil naň ruce své a tázal se ho, zdali co
vidí. I pohlédl vzhůru a řekl: »Vidím lidí jako stro
my chodítLa') Na to vložil opět ruce na jeho oči
! prohlédl a byl uzdraven, tak že viděl všecko
jasné?) A poslal jej domů řka: »Jdí do domu svého,
a vejdeš-li do městečka, nikomu otom nepovidej.—
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l vyšel Ježíš a učedníci jeho do městeček
Caesaree Fílipovy.') [ stalo se, když oe modlil
o samotě na cestě, byli s ním učedníci jeho.
1 otázal se učedníků svých řka: »Kým praví lidé
býti mne, Syna člověka?“ A oni odpověděvše
řekli jemu: »Jedni Janem Křtitelem, a jiní Eli
ášem, jiní Jeremíašem, jiní pak jedním ze starých
proroků, který vstal z mrtvýchď) l řekl jím Ježíš:
»Vy pak, kým mne býti pravíteh A Simon Petr
odpověděv, řekl jemu: »Ty jsi Kristus, Syn Boha
živého..:

A Ježíš odvětív řekl: »Blahoslavený jsi, Ši
mone, synu JonašůvP) Neboť tělo a krev nezjevílo
toho tobě,7) nýbrž Otec můj, jenž jest v nebesích.
A já pravím tobě: Ty jsi Petr (t. j. skála), a na
té skále vzdělám Církev svou, a brány pekelné
jí nepřemohou. A tobě dám klíče království ne
beského, a cokoli svážeš na zemi, bude svázáno
i na nebi; a cokoli rozvážeš na zemi, bude rozvá
záno i na nebims) Tu přikázal učedníkům svým
přísně, aby nikomu neřikali, že On jest Kristus.

1) Pravděpodobně nemíní se tu Bethsaida u Kaíar

naum, nýbrž Bethsaida Juliina na severovýchodě jezera
Genesaretského.

2) Viděl lidi pouze v neurčitých obrysech, takže je
mohl jenom : pohybů rozeznávati od stromů. Z toho, že
slepec může srovnávali lidi se stromy, třeba souditi, že
nebyl od narození slepým.

3) Kristus Pán uzdravuje slepého pouenáhlu, snad
že víra jeho nebyla 3 počátku dosti pevná, nebo aby ho
zkoušel; chtěl tím také dáti naučení, že se i slepota
duchovní léčivá jen ponenáhlu.
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4) Tetrarcha Filip rozšířil a upravil malou ves Pa
neas na úpatí Hermonu u pramenů Jordánu v město
a nazval je na počest císaře Caesareí (Filipovou na roz
díl od jiných měst téhož jména).

5) Domnívali se tedy lid, že Jan Křtitel nebo některý
z jmenovaných proroků vstal z mrtvých.

6) Z odpovědi Spasitelovy na vyznání Petrovo třeba
souditi, že Petr svými slovy nevyznal pouze mesiášství,
nýbrž i božství Kristovo.

7) T. j. tvoje přirozené poznání.

8) Těmito slovy přislíbuje Kristus Pán sv. Petru
prvenství neboli nejvyšší pravomoc v Církvi. Má býti
skalou, která dá budově Církve jednotu, sílu a trvání,
dostane klíče, které v Starém zákoně, u židů i u jiných
východních národů vůbec byly symbolem nejvyšší moci, má
svazovati a rozvazovati, to jest zákony dávati nebo rušiti
a vykonávati v celé Církvi soudní moc. Toto přislíbení
vypravuje jen Matouš; Marek a Lukáš ho nemají. Ale
text jest jistě autentický. Nalézá se ve všech rukopisech
: překladech a od 2. století jest nesčíslněkráte citován.
Za života apoštolů by se byl nikdo neodvážil v evange
liích něco změniti; po smrti apoštolů byly opisy evangelií
už v tolika exemplářích rozšířeny, že byla interpolace
absolutně nemožná. Že se Marek a Lukáš, kteří i jinde
opomíjejí mnohé věcí od Matouše vypravované, o tomto
přislíbení nezmiňují, nečiní obtíže; zvláště když na ji
ných místech píší jasně o privilegovaném postavení Pe
trově, ano přímo i o jeho primátu a neomylnosti (Lk. 22,
31—32). U sv. Marka jest ještě zvláštní příčina, proč se
o tomto přislíbení nezmiňuje. Sepsal! své evangelium
podle kázání sv. Petra, který ze skromnosti o tomto ve
likém vyznamenání v svých kázáních pomlčel.
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Rozjímání 5.

Pán Ježíš uzdravuje slepého v Bethsaidě.

I. průprava: Vizme v duchu Krista Pa'na, vzkla'daií
ciho na slepce ruce.

2. průprava : Modleme se, aby nás Kristus Pán : du
ševní slepoty vyléčil.

1. Osud tohoto ubohého slepce byl velmi nešťastný,
zvláště proto, že podle všeho pozbyl zraku teprve po
zději. Slepý od narození tak necítí neštěstí svého, po—
něvadž nepoznal, jak velké dobrodiní jest zrak. Ten,
kdo dříve viděl, pociťuje slepotu ovšem velmi trpce.
Živá soustrast s "nešťastným slepcem a upřímný dík
Pánu Bohu, že nám dal a zachoval zdravé smysly,
budou jistě prvními city v tomto rozjímání. Sv. Otcové
a duchovní spisovatelé srovnávají tuto tělesnou slepotu
se slepotou duchovní těch, kteří pravdu Boží a svůj
stav nepoznávají. Toto přirovnání poskytne nám také
všelicos, co budeme moci obrátíti na sebe.

a) Všichni pokládali bychom jistě za hrozné ne
štěstí, kdybychom jednoho dne náhle oslepli. A přece,
pomyslíme-li na spáchané hříchy, musíme doznatí, že
by to byl daleko menší a nepatrnější trest, než jaký
bychom zasloužili. Jak musíme : celého srdce Bohu
děkovatí, že nám posud zdravé smysly zachoval, když
tento slepec a s nim ve světě tisíce jiných, snad mno
hem spravedlivějších než my, tímto trpkým křížem bylo
navštíveno. A jak se musíme aspoň nyní vynasnažíti,
žití tak, aby nás snad Pán Bůh takovým způsobem
nepotrestall .

b) Můžeme a musíme všichni děkovatí Pánu Bohu,
že nejsme raněni duševní slepotou nevěrců a hříšníků,
kteří pravdu Boží a jeho vůli neznají & znáti nechtějí.

3
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Ale nějakou duševní slepotu nalememe snad i u sebe.
Klameme se totiž velmi snadno o pravém stavu své
duše a svého života. Ctižádost a nerozvážnou prudkost
máme za horlivost, smyslnou náklonnost za duchovní
lásku, pohodlnost omlouváme potřebnou starosti o zdraví
atd. Musíme se tudíž pilně pozorovati, všímati si, co
druzí o nás soudí a co nám vytýkají, hlavně mnoho se
o nadpřirozené světlo modlíti.

2. Světlo, které všemohoucí silou božského Spasitele
vniklo zase do mrtvého zraku slepého ubožáka, jest
obrazem světla mnohem drahocennějlíbo, nadpřiroze
ného, kterým Bůh naši duševní slepotu léčí. Někdy nás
Bůh osvěcuie svou milostí přimo, jindy, a to zpravidla.,
dostává se nám nadpřirozeného světla čtením Písma sv.
a jiných duchovních knih, rozjimánim, modlitbou, sv.
svátostmi, zejména sv. přijímáním, radou a poučením
duchovních vůdců. Uvažujme, jak těchto prostředků
užíváme a co činiti chceme.

a) Věnujeme nějakou určitou dobu duchovní četbě,
zvláště čtení Písma sv., a snažíme se. čerpati z duchov
ního čtení co možná největší užitek?

b) Konáme svědomitě rozjímání a jiné kněžské mod
litby? Věimáme si bedlivě vsech vnuknutí, jichž se nám
při tom dostává?

c) Prosiváme při sv. přijímání a při dikůčiněni za
osvícení? Předkládáme svoje pochybnosti :: nejasností
ve vroucí modlitbě Pánu Ježilí?

d) Naše zpovědi by neměly býti pouhým vyzná
váním hříchů, nýbrž měli bychom ve zpovědníku míti
zkušeného rádce, který nám ukazuje pravou cestu a
pravé prostředky. Slova jeho bychom měli považovati
za hlas s nebo.
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e) Zpytuime se vůbec, jak si hlasu milosti Boží vii
máme u zdali nepřichází netečnosti naší mnohá milost
nazmar. '

3. Vykladačí Písma sv. a duchovní spisovatelé praví,
že Pán Ježíš také proto uzdravovat slepce ponenáblu,
aby nás poučil, že nelze pravidelně ani v duchovním
životě, ani v apoštolském působení dosíci všeho na
iednou, nýbrž že třeba postupovatí pomalu.

a) Bývá zejména chybou začátečníků v duchovním
životě, že chtějí najednou a hned dosíci vysokého stupně
dokonalostí. Jakmile se íim něco podaří, domnívaií se,
že už velmi pokročilí, a když pak zase klesnou, bývají
velmi sklíčeni. Musíme věděti, že všeho naiednou do
sáhnouti nelze a že toho ani Pán Bůh nežádá. Ani Bůh
neuděluie všech milostí najednou. Nedivme se tedy,
když někdy i po delší době zase padneme, použíime
pádu ku pokoření a zdokonalení.

b) Nechtěime ani v pastoraci dosíci všeho hned
naíednou a iakýmsí násilím. I zde milost Boží působí
ponenáhlu., často i po dlouhé námaze vidíme málo
ovoce. Ale nezdolná trpělivost a vytrvalá modlitba ve
dou iistě k cili.

Rozjímání 6.

Pán Ježiš slibuje Petrovi prvenství v Církvi.

]. průprava : Představme si úchvatnou scénu : Sv.
Petr nadšeně vyznává božství Kristovo a Kristus Pán
mu slibuje slavnostně prvenství v Církvi.

2. průprava : Prosme za nadšeni, úctu a lásku k Cir
kvi a k apoštolskému Stolci,

1. Po více než dvouletém veřejném působení .
obcování s učedníky chtěl se iim Kristus Pán cinnostně
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zíeviti jako Syn Boží. Úmyslem a přáním ieho bylo,
aby učedníci samí mesiášství a božství jeho vyznalí.
Proto se iích ptá neiprve, co lidé o něm soudí, a pak,
zač ho považuií oni sami. 2 odpovědí učedníků vidíme,
jaká nevědomost vládla ieště u lidu o poslání Kristově
a iaké klamné poimy lid o něm měl. A nyní, po dvou
tisících letech, kolik ie ieště lidi, kteří Krista neznají,
anebo maii o něm docela klamné názory! Příčiny takové
nevědomosti isou konečně tytéž iako u vrstevníků
Kristových: nedbalost a netečnost v hledání a pozná
vání Krista, nezřízené vášně, zvláště pýcha. Ostatně
se nedivme, že tolik lidí Krista nezná, když i my po tak
dlouhém obcování s ním a tolika přijatých milostech
ieště ho dosti dobře nepoznáváme, anebo nemáme ieho
pravého ducha.

a) V odpovědi učedníků můžeme síneiprve všimnoutí
okolnosti, že nesděluíí Kristu Pánu příhan a spíláni,
které iistč od mnohých o Spasiteli slyšeli. Nazývaliť
ho mnozi podvodníkem a svůdcem lidu, dokonce p'ia
nem. Je to příklad pro nás, že si nemáme všimati toho,
co lidé zlého o někom mluví, a také mu toho nedonášeti.

b) Zármutkem a lítostí musí býti naplněno naše
srdce, uvážíme-li, iak i za našich dob tolik milionů lidí
Krista nezná, anebo má o něm zcela mylné pojmy.
I dnes ho mnozí maií za podvodníka, jíní za slabo
myslného blouznivce, iiní připouštěií, že byl velikým
mudrcem, ale božství ieho popírají. Naší úlohou jest,
Krista ukazovati a hlásati; proto máme odstraňovati
v srdcích lidských hlavně dvě příčiny nevědomosti
o Kristu: netečnost a pýchu.

c) Netečnost a skrytá pýcha jsou snad i u nás při
činou, že ieště dosti dobře Krista neznáme, že s ním
dosti důvěrně neobcuieme, že nemáme teho pravého
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ducha, ducha apoštolské horlivosti, poddaiností, ne
zištnosti.

2. Na otázku Kristovu vystupuie odhodlaně z řady
apoštolů sv. Petr a mužně vyznává božství Kristovo. že
apoštol slovy: »Ty ísi Kristus, Syn Boha žívéhm: vyznal
neienom meaíášství, ale i božství Kristovo, vysvítá
z neobyčeiné chvály, již se mu za vyznání od Spasitele
dostalo, a z toho, že Kristus Pán víru ieho přičítá zvlášt
nímu zievení Božímu. Že Kristus ie Mosiášem, vyznali
už dříve i jiní apoštolové. Z odpovědí Kristovy pozná
váme, že víra a zvláště rozhodné a radostné vyznávání
víry isou darem a účinkem milostí Boží.

a) Napodobuime mužnou rozhodnost a radostnou
ochotu sv. Petra, kde se jedná o to, Krista před světem
vyznati, záímů ieho a ieho sv. Církve háiíti, pro něho
něco zdatného působiti.

b) Nezapomeňme nikdy na to, že víra a zvláště také
neohrožené a radostné vyznávání viry isou vzácným
darem a velikou milosti Boží. Musíme se mnoho modlili,
abychom si víru zachovali, v ní se stále upevňovali, ale
zvláště, abychom podle viry žili, na všecko ve světle
víry pohlíželi a ve všem prozřetelnost Boží viděli.

c) Vzbud'me pevnou víru v základní článek víry,
ieiž tu sv. Petr vyznává, v božství Kristovo. Můžeme
iedno slovo vyznání Petrova po druhém v rozjímání
probirati. »Ty isia, neienom na čas a v čase učiněn, ale
od věků a svou podstatou a na všecky věky Syn Boží.
»KristuSa t. i. pomazaný Páně, Mosiáš, kterého věkové
a národové očekávali, který přišel spasit celý svět,
iemuž dána ist veškerá moc na zemi i na nebi. »Syn
Božíc, druhá božská osoba, pravý, nekonečný věčný
Bůh, neivyšší spraveth a láska sama. »Bohaživéhoc,
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: něhož veškeren náš život vychází a v němž iednou
život věčné blaženosti žiti máme.

3. Slova Krista Pána jsou zakládaiící listinou Církve
Boží. Spasitel slavnostně prohlašuie, že tato Církev ic
zbudována na nerozborné skále, že potrvá až do konce
věků a že žádný nepřítel ii nepřemúže. Ustanovule
skalou, t. i. nejvyšší autoritou sv. Petra a ieho nástupce,
iimž udílí veškerou moc v Církvi.

a) Prvním citem, ieiž tato úvaha o založení Církve
a přislíbení prvenství v nás vzbudí, bude jistě upřímná
radost a vroucí vděčnost, že se nám dostalo milosti,
býti údy, ano sluhy této Církve, Kristem založená. Jistě
se zase obnovíme v dětinné úctě a vřelé lásce k této
Církvi Kristově.

b) Když nás pohled na množství a sílu nepřátel
Církve činí malomyslnými, anebo snad i pochybnosti
v duši vznikají, vzpomeňme si na to, že Církev naše ie
udělána na skále a že ani brány pekelné proti ní nic
nemohou.

c) Uvažujme iednotlivá slova přislíbení Kristova a
víme, jak veliká moc ie papeži dána. Obnovme se
v své úctě a oddanosti k apoštolskému Stolci. Ra
duime se, že i nám ie něco z té moci dáno; ale buďme
si vědomi, že veškerá naše moc je závislá na moci apo
ětolskě a má býti vykonávána v poslušnosti k ní.

VII. Kristus Pán předpovídá svoie utrpení.

(Mt. 10, 38—39; 16, 20—28; Mk. 8, 30—39;
Lk. 9, 21—21)

Od té chvíle počal Ježíš nkazovati učedníkům
svým, že musí iíti do Jernaalěma a mnoho trpěti
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a zavržen bvti od starších a zákouíkův ! vele
kněží a býti usmrcen :: třetího due vstáti
z mrtvých. A mluvil ta slova zievněfl I poial ho
Petr stranou a počal mu domlouvati řka: »Odstup
to od tebe,') Pane, to se ti nestane.“ Ale on
obrátív se a pohleděv na své učedníky, přísně
přikázal Petrovi, řka: »Jdi mi s očí satanel Po
horšeuím ísi mí: neboť nemáš na zřeteli věcí Bo
žích, uvbrž lídskěmň

A přivolav k sobě zástup í učedníky své, řekl
všem: »Cbce-li kdo za mnou přiřítí, zapři sebe
sám a vezmi kříž svůi každodenně a následui
mne. Kdo neběře kříže svého a nenásleduie mne,
není mne hoden. Neboť kdo by chtěl život svůi
zachovati a nalezne iei, ztratí iei, kdo by však
ztratil život svůi pro mne a pro evangelium, za
chová iei. Neboť co prospěíe člověku, byť celý
svět získal. ale sám sebe zahubil a na duši škodu
trpěl? Anebo iakou dá člověk vyměuu za duši
svou7') Neboť kdo se bude stvděti za mne a za
slova má v tomto pokolení cizoložněm a hříšném,
za toho bude se styděti také Syn člověka, když
příide v slávě své a Otcově a svatých andělů a
odolatí iednomu každému podle skutků ieho.
Amen, pravím vám vpravdě: Jsou tu někteří
z přítomných, kteří neokusí smrti, dokavad ne
uzří království Božího a Syna člověka přicházetl
v moci v království iehoý)

1) Kristus Pán zde po prvé iasně předpovídá své
umučení; od té doby myšlenka tato se v evangeliu vraci
často. Že přes to učedníci slov ieho nechápali a jim n'e
věřili, dá se vysvětliti z bludných názorů 0 Mesiáši a
z toho, že nevěříme a uedbáme toho, co ie nám nemilé.
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»Musilc Kristus tak trpěti a zemříti, poněvadž to byla
vůle Otce, aby tím způsobem lidstvo vykoupil.

2) V řeckém originále: Toho tě chraniž Bůh.
3) Sv. Petr, nechtěie věřiti slovům Krista Pána a pře

mlouvaie ho, aby se nevydával na utrpení a smrt a tim
se vlastně opřel vůli Boží, zasluhoval přísné výtky, a to
tím více, že právě před tím božské poslání Kristovo i ieho
božství tak jasně poznal a vyznal. »Satanema nazývá Spa
sitel Petra, ne snad proto, že by byl iednal z vnuknutí
ďábla, ale poněvadž se snaží Krista Pána od vykupitel
ského díla odvrátiti, jako kdysi zlý duch na poušti.
Ostatně satan znamená tolik, jako odpůrce nebo poku
šitel vůbec.

4) Kristus Pán zde míní následování své životem do
konalosti (»Kdo chce za mnou přiiitia), ale i život křes—
ta.-nský vůbec (»řekl všema). Obě vyžaduíe statečného
sebezáporu, ieiž Kristus Pán přirovnává k nešení kříže:
muselit odsouzeni k této potupné a bolestné smrtí nésti
svůi kříž na popraviště. Život, který jest třeba sebezá
porem zachovati, iest věčný život duše.

5) Který příchod Syna člověka a jeho království zde
Kristus rozumí, o tom isou různá mínění vykladačů.
Pravděpodobněji nemyslí Kristus Pán ani na poslední
soud. ani na svoje proměnění na hoře, ani na zmrtvých
vstání a nanebevstoupení, ani na založení a první vystou
peni Církve, nýbrž na moc, iiž zjevil při zkáze Jeru
saléma.

Rozjímání 7.

1. průprava: Slyšme vážná slova Krista Pána: »Kdo
chce za mnou přijíti, vezmt kříž svúi a následui mne !a

2. průprava : Prosme za milost, abychom s láskou
nesli kříž za Kristem Pánem.

l. Kristus Pán by býval mohl svět vykoupili jedním
vnitřním aktem poslušnodi, ale podle vůle Boží měl
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zemříti neipotupněiší smrtí kříže a vytrpětí bolesti, iimž
není rovných. Bůh chtěl tím názorně ukázati zlobu hří
chu, velikost své lásky, nutnost pokání a sebezáporu.
Jako se u Krista Pána idea kříže a utrpení stala středem
všeho myšlení a toužení a od této doby prostupuie
všecky ieho řeči a napomínání, tak má býti i u nás
myšlenka na kříž a na sebezápor centrální ideou vnitř
ního života. Třeba ovšem tomuto velikému taiemstvi
kříže a utrpení rozuměti a věřiti v ně. Příčiny, proč
mnozí ho nechápaii a v ně nevěří, isou tytéž iako
u apoštolů: isou příliš zaujati pozemskými, čistě líd
sky'mi názory a nechtěií uvažovat o tom a věřití v to,
co ie ieiich přirozeností nepříjemné.

a) Poděkuime z celého srdce Kristu Pánu, že nás
vykoupil nevýslovnýmí bolestmi a potupnou smr'tí. Uva
žujme, iak veliká iest zloba hříchu, iak nepochopitelná
láska Boží k nám a iak musíme sami trpětí, abychom se
hříchu vyvarovali a lásku Boží láskou odplatili.

b) Jest myšlenka utrpení a kříže centrální ideou na
šeho vnitřního života? Jsme přesvědčeni, že musíme
něco trpěti, chceme-li svoie hříchy odčinití, nových
hříchů se varovatí a Kristu Pánu svoií lásku ukázati?
Ještě více musí trpětí ten, kdo chce apoštolsky půso
biti, duše ke Kristu vésti a za hříchy světa pokání
činiti.

c) Musíme-lí si říci, že taiemství kříže a utrpení
ieště dosti neznáme, pteíme se, které jsou toho příčiny.
Snad vězíme ieště příliš v zásadách a názorech tohoto
světa, který ovšem touží jenom po pohodlí, cti a bo
hatství a o utrpení nechce ničeho slyšeti? Anebo ne
chceme pravdě o potřebě sebezáporu zcela uvěřití, ba
ani o ní vážně uvažovatí, poněvadž ie nám nepříjemná?
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2. Sv. Petr, alyáe milovaného Mistra mluvíti o těž
kém utrpení a potupné smrti, které ho čekají, snaží se
ho v ukvapené horlivosti odvrátiti od této myšlenky.
Ale Kristus Pán ho velmi ostře kárá. Z tohoto výjevu
se můžeme mnohému učiti. Na Petrovi vidime, které
chyby se máme varovati. Kristus Pán nám ukazuje, co
se mu u jeho sluhů nejvíce nelíbí: vyhýbati se kříží a
raditi dokonce druhým, aby kráčeli širokou cestou po
hodlného života. Spasitel nás také uči, že máme s apo
štolskou svobodou a otevřenosti i svoje přátele a duše
nám milé pevně, ano i ostře napominati, je-lí toho třeba.

a) Na Petrovi se nám nelíbí jeho vrtkavost. Před
chvílí vyznal s pevnou vírou a s nadšením božství Krista
Pána a nyní nechce uvěřiti jeho slovům. Nestálost a
měnivost bývá u nás velikou překážkou duchovního
života a úspěšného působení. Neodstupujme proto od
toho, co jsme s milostí Boží a po zralé úvaze jednou za
správné uznali a si předsevzali. Nyní si v rozjímání
zvláště umíňme, že chceme předsevzetí v něm učiněná
zachovati.

b) Vyznávaje božství Kristovo, následoval Petr hlasu
milosti Boží, odrazuje Spasitele od cesty kříže, řídil se
hlasem přírody. Přirozenost se leká obtíží a touží po
pohodlí. Řiďme se v svých soudech a ve všem svém
jednání vždy hlasem milosti a neposlouchejme svůdného
hlasu přirozenosti.

c) I my bychom zasloužili ostrého názvu »poku
Bitelea z úst Kristových, kdybychom se vyhýbali Híži,
zvláště kdybychom svěřené duše příkladem nebo i slo
vem sváděli s cesty následování Kristova, s cesty
křížové.



Kristus Pia předpovídá svoie utrpoat. 43

d) Pohledme na příklad otevřenosti a rozhodností
božského Mistra, když jest nám těžko, přísně napome
nouti nebo trestati ty, kteří přirostli k srdci našemu.

3. Ve vážném a důtklívém naučení, jež Kristus Pan
navazuje na důtku sv. Petru udělenou, můžeme rozjímatí
zvláště dvě věty: »Kdo chce přijíti za mnou, v_i
kříž svůj.“ »Co prospěje člověku, kdyby celý svět získal,
ale na duši škodu trpěl.—

a) Uvažujme, že každý křesťan musi trpěti a kříž za
Kristem nésti (»řekl všemaj; ten, kdo chce dokonaleji
Krista Pána následovatí, (»kdo chce za mnou přijítíox),
musí býti připraven na větší oběti a kříže.

b) Máme nes'ti kříž svůj podle slov Kristových
»každodenněa, Obnovme se tedy v ochotě, nésti oby
čejné, denní kříže, které jsou spojeny s denní prací, du
chovními cvičeními, obcováním s druhými.

c) Nestačí kříž jen nésti, třeba Krista následovati.
Nestačí s odevzdaností trpěti, třeba kříž nésti : lasky
ke Kristu Panu. Jest to nejlepší prostředek, jak mu
můžeme svoji lásku ukázat a jeho lásku si zjednat.

d) Těm, kdož se za kříž nestydí, nýbrž ukřižovaného
Krista Pána vyznají a jeho kříž nesou, slibuje Spasitel
velikou odměnu. Uvidí Krista Pána v jeho slávě a
budou účastni jeho království.

e) Pohodlnější jest ovšem, setřásti se sebe jho kříže
Kristova a užívati tohoto světa. Ale co pomůže získati
celý svět, trpí-ll duše škodu? A co jsou všecka dobra
světa proti milosti Boží a životu věčnému?
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VIII. Proměnění Krista Pána.

(Mt. 17, 1—13; Mk. 9, 1—12; Lk. 9, 28—36.)

Stalo se pak za šest dní po těchto slovech,
Ježíš pojal Petra a Jakuba a Jana, bratra jeho
a vyšel a vedl je samotné na horu vysokou sou
kromí, aby se modliLl) A když se modlil, proměnil
se před nimi. A stal se vzhled jeho obličeje ji
ným, i zastkvěla se tvář jeho jako slunce; a byla
učiněna roucha jeho bílá a skvouci velmi jako
snih, jakých bělič na zemi vybiliti nemůže. A aj,
dva muži, Mojžíš a Eliáš, ukázali se jim ve slávě
a mluvili s Ježíšem; a mluvili o jeho sk—onáni,
které měl vyplniti v Jerusaléměf) Petr pak a ti,
kteří byli s ním, byli obtiženi spánkemf) Vzbn
divše se však, viděli slávu jeho a dva muže,
kteří stáli s nim.

l stalo se, když byli na odchodu od něho,
Petr promluvil a řekl Ježíšovi: »Mistře a Pane,
dobře jest nám tu býti; chceš-li, udělejme tři
stánky, tobě jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovi
jeden.“ Nevědělt co mluvi, neboť byli hrůzou jatif)

Když pak to ještě mluvil, hle, povstal oblak
světlý a zastínil je.“) ! báli se, když vcházeli do
oblaku. A aj, hlas přišel s oblaku řkonci: »Tento
jest Syn můj milý, v němž se mi (dobře) zalíbilo,
toho poslouchejte.<< A jak se ten hlas stal a
učedníci ho uslyšeli, padli na tvář a báli se
velmi. I přistoupil Ježíš a dotknuv se jich pravil:
»Vstaňte, nebojte se.<<A pozdvihnuvše očí svých
a hned se rozhlédnuvše kolem, neviděli nikoho
leč Ježíše u sebe a shledali ho samotna.
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A když sestupovali 3 hry, přikázal jim Ježíš
řka: »Nepovídejte nikomu o tom, co jste viděli,
dokud Syn člověka nevstane z mrtvých.:') A onl
mlčeli & nepověděli o těch dnech nikomu ničeho
z toho, co byli viděli, a podrželi slovo to u sebe;
ač se ptali mezi sebou, co by to znamenalo: »až
vstane z mrtvých. I otázali se ho učedníci
řkouce: »Proč tedy říkají zákoníci, že prve má
přijiti Eliáš7a7) On pak odpověděv řekl jim:
»Eliáš přijde a napraví všecko. Ale pravím vám,
že Eliáš už přišel, a nepoznali ho, nýbrž učinili
mu, co se jim zlíbilo, jakož psáno jest o něm.
Tak i Syn člověka bude trpěti od nich.“ Tu po
rozuměli učedníci, že jim to pravil o Janu
Křtiteli.“j

1) Matouš a Marek, čitajíce dni plné, píší, že se pro
měnění stalo za šest dní po předpovědění umučení Páně,
Lukáš, čitaje také večer před tim & ráno po posledním
dnu, praví »asi za osm dnía. Kristus Pán vzal za svědky
své oslavy tři sobě zvláště milé učedníky, kteří měli býti
později v zahradě Gethsemanské svědky jeho utrpení,
aby je ve víře a v ochotě, nésti kříž, utvrdil. Už od dob
Origenových a Eusebiových označuje tradice ehoru Tábor
(562 m, 10 km na východ od Nazareta) za místo pro
měněni. Protidůvody některých novějších exegetů nejsou
dosti pádné.

2) Kristus Pán podržel při proměnění svoje tělo
i jeho podobu, ale tělo bylo ozářeno zvláštním nadpřiro
zeným leskem a světlem. Mojžíš a Eliáš zjevili se jako
představitelé »zákona :: prorokůc, Eliáš ve vlastním těle,
poněvadž byl za živa do nebe vzat. Mojžíš buď v těle
vlastním, na tu dobu vzkříseném, anebo pravděpodobněji
v těle přijatém, jako se zjevují andělé.
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3) Poněvadž podle Lukáše 9, 37 (anásledujícího dne.
kdy sestoupili s horya) Kristus Pán sešel s hory teprve
rano, stalo se pravděpodobně proměnění v noci; tím se
vysvětluje ospalost apoštolů.

4) Petr, oslněn jsa nebeskou slávou, vyslovuje přání.
aby Kristus Pán s Eliášem, Mojžíšem & apoštoly tam
zůstal stále v tomto stavu. Přání bylo nerozumné. neboť
tak by Kristus nemohl vyplniti svého mesiánského poslání
podle vůle Otcovy.

5) Oblak, znameni přítomnosti Boží, zastínil Krista
Pána, Mojžíše i Eliáše.

6) Oslavení Kristovo mělo zůstati lidu tajno, aby ho
snad při svých klamných názorech o Mesiáši neprohlásil
za světského krále.

7) Učedníci nemohli pochopiti. že by Syn Boží mohl
a měl zemříti, a proto nechápali jeho zmrtvýchvstání.
Mimo to měl podle židovské tradice, jim známé, před
zmrtvýchvstáním přijíti na svět Eliáš; ten se sice na
okamžik zjevil. ale na zemi se ještě neobjevil.

8) Kristus Pán nejprve mluví o svém druhém při
chodu k poslednímu soudu a potvrzuje tradici židovskou,
že Eliáš tehda skutečně přijde, aby »napravil všecko<.
t. j. hlavně židy ke Kristu obrátil. Potom však poučuje
apoštoly, že před prvním příchodem Mesiáše na tento
svět Eliáš přišel. ale ve smyslu obrazném, totiž v Janu
Křtiteli.

Rozjímání 8.

1. průprava : Vizme před sebou Krista Pána :: slávě
proměnění.

2. průprava : Prosme za milost, abychom : tohoto
tajemstvi hodně mnoho čerpali k svému povzbuzení ::
posileni.

1. Při proměnění Krista Pána zjevila se na nějaký
čas jeho vnitřní blaženost a sláva, které po celý život
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íval, také na venek. Tohoto oslavení se Kristu Pánu
;alo, když byl na hoře pohřížen v modlitbu. Svědky
oslavy učinil tři apoštoly, které zvláště miloval a

%měli býti později také svědky jeho utrpení a sami
ho pro Krista trpěti. Než se jim útěchy : oslovení
ia Pána dostalo, museli vykonati obtížný výstup na
1. To vše je obrazem duchovní útěchy, které Bůh
Lmněkdy popřává. Udílívá ji při vroucí modlitbě,
všem duším, nýbrž těm, které zvláště miluje a které
»raviti chce na utrpení. Také na horu duchovní útě

třeba jest vystupovati obtížnou cestou věrného
iní denních namáhavých povinnosti.

a) Často i svědomitá a sehraná modlitba zůstává
útěchy; ale mnohdy bývá příčinou, že se nám při

llitbě útěchy nedostává, naše líknavost a roztržitost.

b) Uděluje-lí nám Bůh útěchu, jest to jistě znamením
» lásky. Ale bývá to těž předzvěstí, že pošle nějaký
':nebo nějakou oběť žádati bude; na to musime býti
vraveni.

c) Nezapomínejme, že nejlepší přípravou na takové
lostnění jest vytrvalá věrnost v denních povin
tech kněžského a duchovního života.

2. Pohledme na Krista Pána v jeho slávě a pře
ném lesku. Jest to ten, jenž jest král všech věků
lřed dějin pokolení lidského. To jest naznačeno zje
ím Eliáše a Mojžíše, kteří představuji zákon a pro
7. Jest to milý Syn Boží, v němž se Otci tak zali

a kterému dal moc nad celým světem a všemi
:i; proto ho musí každý poslouchati. Při tom je to
ze ze všech nejpokornější: ačkoli po celý život po
ll slávy a blaženosti, nyní na Táboře projevená,
ýval ji : pokory. Myolome též na to, že ne i nám
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dostane jednou podobné slávy a že také naše tělo po
vzkříšení bude tak skvělé a odavené.

a) Podivuime se slávě a velebností svého Spasitele,
raduime se z ní, klaiime se svému oslavenému Králi.
Děkuime za to, že ten, který jest Král věků a střed
celých dějin, nás povolal k své zvláštní službě a ie
zvláštním způsobem náš Král a Pán.

b) Uvažuime slova Bohem Otcem z oblaku o Synu
Božím pronesená. Kristus Pán iest skutečný Syn Boží,
na němž spočívá zalíbení Otce nebeského a kterého
všichni musí poslouchati. Obnovme se ve víře, úctě a
poslušnosti ke Kristu Pánu. Chvála tato, o Spasitelí
pronesená, měla by v jistém smyslu platiti o každém
věrném sluhoví Božím. Měl by býti zvláštním způsobem
dítkem Božím, Otec nebeský měl by míti na něm zalí
bení; měl by tak žití a .iednati, aby ho duše mu svěřené
rády poslouchaly.

c) Podivuime se pokoře Krista Pána, s iakou za
života svou oslavu a blaženost skrýval, a umiňme si
skrývati také svoie vlohy a nebeské dary.

d) Vzbud'me při pohledu na oslavenou postavu Krista
Pána naděií, že i naše tělo bude iednou oslaveno, a
posiluime se touto naděií zvláště při různých tělesných
nedostatcích a utrpeních.

3. Sv. Petr byl při pohledu na proměnění Páně na
phíěn takovou radostí a útěchou, že chtěl stále zůstati
na hoře proměněni. Přání to bylo nerozumné, jak samo
evangelium praví (»nevědělt, co mluvía). Kristus Pán
a jeho učedníci měli ještě snášetí svízele a utrpení oby
čelného života. Proto vede Spasitel učedníky hned zase
dolů a nechce ani, aby o ieho oslavě mluvili. Apoštolé
nerozuměií dobře slovům Mistrovým, bylat' ieiich víra
ieště nedokonalá a ieiícb poznání temné.
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a) Sladká útěcha bývá i u nás jenom výjimkou a
bylo by také pošetile, žádati si, aby trvala stále. Bůh
nám ji dopřává, aby nás posílil v boji denního života.
Po milých hodinách na Táboře třeba za sostoupiti do
všedního ruchu světa.

b) Nejistota a nechápath mottolů jsou obrazem
temnoty, která nás obk10puje, dokud na této zemi pu
tujeme. Víra je ovšem světlem, které daleko převyšuje
í nejlepší poznání lidské. Ale zůstáváme přece v temno
tě, tajemství věčná nejsou nám odhalena. Právě proto
musíme toužítí po vlasti věčné, kde budeme nazínati
nekonečně Pravdě tváří v tvář.

IX. Uzdravení posedlého hocha náměsíčnika.

(Mt. 17, 14—20; Mk. 9, 13—28; Lk. 9, 37—44.)

Stalo se pak následujícího dne, když sestou
pili s hory a přišel k svým učedníkům, uzřel zá
stup veliký kolem nich a zákoníky, ani se hádají
s nim. A hned veškeren lid spatřiv Ježíše užasl
a polekal se a běžíce k němu, vítali hol) I otázal
se jich: »Co se hádáte mezi sebou?“ A hle, jeden
člověk ze zástupu přistoupil k němu a klaněje
se mu zvolal řka: »Mistře a Pane, přivedl jsem
k tobě syna svého; prosím tě, vzhlédní na něho
a smiluj se nad ním, nebot mám jediného. Neboť
jest náměsíčný a zle se trápí; .padát často do
ohně a často do vody. A má ducha němého,
a ten jej uchvacuje, i křičí z nenadání a kdekoliv
jej uchopí, poráží ho a lomcuje jím, takže sliní
a skřipe zuby a schne; a stěží od něho odchází
vysilnje ho. 1 přivedl jsem jej tvým učedníkům
4
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a poprosil je, aby ho vyvrhlí, ale nemohli ho
uzdravitiš') Ježíš pak odpovídaje řekl: »ó poko
lení nevěřicí a převrácené, dokavad mám býti
s vámi? dokavad vás mám trpěti? Příved sem
syna svého.<<“)I přivedli ho. A když přicházel
a duch zlý jej spatřil, ihned jej porazil a zalom
coval jim; a on padl na zem a válel se a slinil.
A otázal se otce jeho: »Jak dávno jest tomu,
co se mu to stalo?“ On pak řekl: »Od dětinstvi.
A často vrhl jej i do ohně a do vody, aby jej
zahubil. Ale můžeš-li co, pomoz nám a měj sli
tování.<< Ježíš však řekl mu: »Můžeš-li věřiti,
všecko jest možno věřicimu.<<A hned otec toho
hocha zvolav pravil se slzami: »Věřim, Pane,
pomoz nedůvěře mé!<<“)

A tu Ježíš, vida, že lid se sbíháf') přikázal
přísně duchu nečistému, řka jemu: »Duchu hlu
chý a němý, já rozkazuji tobě, vyjdi z něho,
a již nevcházej.<< I vzkřikl a zalomcovav jím ve
lice, vyšel z něho duch zlý. A učiněn jest jako
mrtvý, takže mnozi pravili, že zemřel. Ale Ježíš
vzav jej za ruku, pozdvihl jej, a vstal; i byl
uzdraven hoch od té chvíle; a odevzdal jej otci
jeho. A .všickni žasli a divili se velikosti božské.

Když pak vešel do domu, přistoupili k Ježí
šovi učedníci jeho a tazali se ho v soukromí:
„Proč nemohli jsme ho my vymítnouti'h A on
řekl jim: »Pro nevěru svou!) Amen, zajisté pra
vím vám: Budete-li míti viru jako zrno hořčičné,
řeknete této hoře: Přejdi odtud tamto, a přejde,
a nic nebude vam nemožnoi) Takovýhle rod') ne
může. se ničím vymítati leč modlitbou :: postem.—
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1) Poněvadž učedníci nemohli uzdraviti posedlého
hocha, počali asi zákoníci a někteří ze zástupu reptati
proti nim a proti Kristu Pánu samému, druzí však jich
hájili; i vznikla hádka. Nenadálý příchod a vznešený
zjev Spasitelův jedny polekal, druhé naplnil radostí.

2) Hoch byl stižen padoucnicí, na jejíž záchvaty měly
vliv fáse měsiční. Při tom však byl také posedlý zlým
duchem. Posedlost se buď připojila k přirozené nemoci.
anebo byla tato nemoc účinkem zlého ducha.

3) Slova platí hlavně o zákonících a těch ze zástupu,
kteří reptali a pochybovali o moci Ježíšově.

4) Věří a vyznává viru, ale pochybuje, zdali je pravá
a dosti silná; proto prosí za pomoc své víře.

5) Kristus Pán nechtěl, aby ho lid prohlásil za krále;
proto hned chorého uzdravuje a brzy odchází.

6) T. i. pro nedostatek důvěry, že by mohli z moci
Kristovy mocného ďábla vymítnouti.

7) I jediný a nejmenší skutek viry má velikou moc,
jestliže víra je pravá a pevná. Rčení o »přenesení horyc
bylo asi u Israelitů příslovečné na označení veliké obtíže.

8) T. j. zlý duch takové síly a moci.

Rozjímání 9.

1. průprava : Představme si výjev pod horou Tábo
rem : vznešený zjev Krista Pána, ubohého bacha na zemi
se svíjejicího a zástup kolem stojící.

2. průprava : Prosme za milost, abychom moc a
dobrotu Krista Pa'na lépe poznali.

1. Jaký to kontrast dvou událostí sobě tak bliz
kých: proměnění na hoře Tábor a ubožáka zlým du
chem zmítaného uprostřed bouřicího a příciho se zá
stupu! Scéna na úpatí hory sběhlá jest obrazem života
bez Krista, kde vládne nepokoj. rozepře, hřích, ne
štěstí. Na posedlém hochu můžeme zvláětě uvažovati
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dva následky břichu: Hřicb činí člověka otrokem a
vrhá ho i v neštěstí časná. A kdo by při slovech otce
tohoto hocha, že se ho zlý duch už »od dětinstvíc
zmocnil, nemyslel na nešťastné hochy, kteří už v útlém
mládí propadli nečisté vášni! Moci a milosti Krista
Pána byl hoch uzdraven, ale zůstává něiaký čas ne
hybný a iako mrtvý. Můžeme tu mysleti na to, iak
vášeň dlouhý čas ochromuie činnost, i když už byla ze
srdce vypuzena; ale můžeme také uvažovati, že ten,
kdo se hříchu vzdal, má býti iako mrtvý pro tento svět.

a) Neklid, spor, hřích se svými časnými následky
iest údělem světa, který nechce znáti Krista. Děkuime
Pánu Bohu, že nás povolal a vyvedl ven z tohoto světa,
ale dbeime, abychom nikdy neopustili horu proměněni
kněžského života &nepřidali se k bouřícímu a svářícimu
se zástupu.

b) Duševní otroctví & časně tresty isou už zde na
zemi následkem každého těůého hříchu. Zvláštním
způsobem a zvýšenou mírou ieví se u kněze, který se
oddal těžkému hříchu: stává se v pravém smyslu ieho
otrokem, nemá ani klidu, ani požehnání. Prosme Pána
Boha, aby nás chránil takového neštěstí a znovu se
obnovme v rozhodně nenávisti proti kddému hříchu.

c) Jeden následek hříchu se ievivá u kněze zvláště
nápadně: Nešťastnik ztráci energii k úspěšnému půso
beni, iest pro apoštobký život iako mrtvý. Budiž nám
to novou pohnutkou, varovati se úzkostlivě všeho, co
by !: hříchu vésti mohlo. Když isme iednou hříšný svět
opustili, žiime jako lidé, kteří světu a iebo rozkošem
úplně odumřeli a isou pro tento svět úplně mrtvi.

d) Vzpomeňme si při pohledu na posedlého hocha.
jenž ie už od dětinstvi v moci ďáblově, na tolik hochů,
liž od dětství zlé višní propadlým. Vzbuďme :: nimi
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soustrast, modleme se za ně a nmíňme si, že vynalo
žíme vše, abychom v mladých duších nevinnost za
chovali.

2. Učedníci, ač obdrželi od Krista Pána dar uzdra
vovati nemocné, nemohli hocha uzdraviti. Nebyl! s nimi
Ježíš, který by je povzbuzoval a jim pomáhal. Neměli
dosti víry a důvěry, iak iim sám Pán Ježíš vytýká;
myslelít, že vymýtiti tak mocného zlého ducha inst dílo
přiliš odvážné a veliké, na něž ieiích síly nestačí. Ko
nečně nepoužili dvou nutných prostředrů, bez nichž
většího dila apoštolského vykonatí nelze: modlitby &
mrtvení.

a) Jedna z hlavních příčin, proč se nám nějaké dilo
apoštolské nedaří, iest, že není s námi Ježíš. Myslíme
málo na něho, neisme si dosti vědomí, že ien jeho mocí
něco vykonáme, a nemáme dosti čistý úmysl, konatí
vše ienom pro Krista Pána.

b) Právě proto nemáme dosti odvahy, díla se cho
piti, a dosti důvěry, že se nám vydaří. Musíme si uvě
domiti, že to neisme my, nýbrž milost Boží, která pů
sobí, a žádné dílo se nám nebude zdátí příliš smělým.

c) »Takovýhle rod se nemůže ničím vymitati leč
modlitbou a postemm Na tato slova Spasitelova si vzpo
meňme, když musime komatí dilo zvláštní důležitosti a
značněiších obtíží. Přípoime k vroucí modlitbě nějaké
pokání nebo něiakou oběť za ieho zdar.

3. Jest nápadno, iak právě v tomto taiemství Kristus
Pán zdůrazňuíe potřebu víry a iak velebí ieií moc.
Rozhodnou a pevnou víru žádá od otce chorého hocha,
vytýká nedostatek viry učedníkům, zvláště kárá pro
nevěru zákoníky a lid; praví, že věřicímu iest všecko
možno, a už nejmenšímu stupni víry přípimie zázračnou
sílu. Otec hocha náměsíčnika nám dává krásný příklad
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viry, kterou s pláčem vyznává; ie nám též příkladem,
že nemáme důvěřovatí sami sobě, ale vždy Boha prositi,
aby naši víru a naši ctnost posiloval.

a) Znovu a znovu musime tento první a neipotřeb
nější základ duchovního života, sv. viru, sami u sebe
obnovovati a posilovati, a též u věřících na prvním
místě o to dbáti, aby víra jejich byla pevná a živá.

b) »Pane, věřím, ale pomoz nedůvěře mé !: Touto
krátkou modlitbou dáveime i my častěii výraz své víře
a zároveň své pokoře.

X. Pán Ježíš znovu předpovídá své utrpení.
Platí daň chrámovou.

(Mt. 17, 21—26; Mk. 9, 29—31; Lk. 9, 44—45.)

A vyšedše odtud šli dále skrze Galileií, a ne
chtěl, aby se o tom někdo dověděl. A všickni
žasli a divili se velikostí božské. A když se
všickni divili všem věcem, které činil, učil Ježíš
učedníky své a řekl jim: »Vy složte ve svém
srdci řeči tyto: Syn člověka bude vydán v ruce
lidské, a zabiií ho, a bude zabit, a třetího dne
vstane z mrtvých.—=<Ale oni neporozuměli slovu
tomu, a bylo zakryto před nimi, aby ho nepo
chopili, a báli se ho otázati se o tom slově.
I zarmoutili se velice.*)

A když přišel do Kaiarnaa, přistoupili k Pe
trovi ti, kteří vybírali daň chrámovou a řekli:
»Což Mistr váš neplati daně chrámovéh ] řekl:
»Plati.<<2)A když přišel domů, předstihl ho Ježíš
řka: »Co se ti zdá, Simone? Od koho berou krá
lové pozemští clo nebo daň? Od synů svých, či
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od cizíchh A on řekl: »Od cizich.: [ řekl mu
Ježiš: »Synové tedy jsou svobodní. Abychom
však nepohoršilí jich, jdi k moři a vrhni udici,
a tu rybu, která se chytí nejprve, vezmi a otevru
ústa jeji, nalezneš stater; ten vezmi a dej jim za
mne i za sebe..::')

1) Pán Ježíš nyní častěji mluví o svém utrpení, aby
přesvědčil učedníky, že tu jde o skutečnost, ne o pouhé
obrazně rčení. a aby ukázal. že jde o utrpení a smrt
dobrovolnou. Učedníci sice nechápou ještě plně, ale přece
počínají jíž věřili; proto se velice zarmoutilí.

2) Za dob Kristových byla všem Israelítům. kteří
dosáhli dvacátého roku. ukládána náboženská daň, již
zvláštní zřízencí v měsících únoru a březnu vymáhalí.
Neodvažujíce se žádatí přímo Krista Pána, obrací se na
Petra, o němž věděli, že požívá zvláštní důvěry Místrovy.
Daň obnášela půl hebrejského síklu nebo dvě řecké
drachmy (asi 1—50ir předváleč.).

3) Poněvadž se tu jedná o daň náboženskou a Kristus
Pán praví, že jako syn králův není povinen ji platiti.
prohlašuje se těmito slovy za Syna Božího. Ježto svého
božství ještě veřejně neprohlásíl. platí daň, aby nepo
horšíl vvmahačů daně a lidu. Stater je mince řecká.
mající čtyři drachmy.

Rozjímání 10.

Pán Ježiš platí daň za Petra.

]. průprava : Slyšme Krista Pána, poučuiiciho sv.
Petra : rSynove' království jsou tedy svobodní..

2. průprava: Prosme ze lepší poznání moci a dá
stojnosti Krista Pána a jeho náměstka v jeho Církvi.

!. Kristus Pán sice slavnostně prohlašuje, že jako
Syn Boží neni povinen dani chrámovou, ale uznává jeji
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oprávněnost. Je vůle Boží, aby se i v této věci zákonitá
autorita uznávala a předepsané poplatky odváděly,
zvláště kde se iedná 0 příspěvky na chrám a věci kultu.
[ toto podrobeni a tento poplatek ie v poslední řadě
uznáním svrchované moci Boží, od níž veškerá autorita
vycházi. Třeba Spasitel nebyl povinen daní, přece ii
plati, aby zřízenců, neznaiicich ieho důstoinosti, nepo
horáíl.

a) Podrobeni světské autoritě a placení zákonitých
daní nemá se diti z donucení a s odporem; oboii iest
mravní povinností a plněním vůle Boží.

b) My kněží můžeme při této chrámové dani
zvláště mysleti na svoii povinnost, starati se o potřeby
chrámové a o ozdobu domu Božího. Bylo by iistě špat
ným znamením, kdybychm se starali o výzdobu vlast
ního příbytku, ale starost o výzdobu svatyně ponechali
věřícím.

c) Mysleme také na daň mnohem důležitěiši a po
třebnější, iiž dlužíme samému Bohu, Pánu nebes i země
a všech věcí. Platíme tuto daň, když dokonale konáme
vůlí Boží a trpělivě snášíme všechno, co prozřetelnost
Boží na nás posílá. No—ime se, když ide o dobrý
skutek, mrtveni, pokoření, snadno vymlouvati, že k tomu
neisme povinni. Kdo chce na druhé apoštoldq působíti,
musi mnohdy něiaké dobré dilo vykonati nebo něco
nepříjemného na se vzití ne proto, že by byl k tomu
vázán, ale aby věřících nepohoráil.

2. l v tomto taiemství ievi se Kristus Pán v celé
kráse své ctnosti a v plné velebnosti své velikosti a
moci. Podivuime se ieho apoštoHré chudobě: nemá ani
nepatrné mince, aby mohl zaplatiti daň za sebe a za
Petra. Tuto chudobu vzal na sebe docela dobrovolně;
vždyť ied věemohoucím a vřevědoucim Pánem viebo
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mira. Vi dopodrobna, co Petr s vymahači daně chrá
mové mluvil, a zázračně si ziednává peníz na daň
potřebný. Ukazuie všemohoucnost, která tvoří a i ne
rozumným tvorům porouči. Jako iínde častěji, působí
i zde Kristus Pán zázrak ne přímo pouhým svým slo
vem nebo pokynem, nýbrž používá Petra rybáře za
nástroi.

a) Pozoruime tento vzácný příklad apoštolské chu
doby a pteime se, iaká ieet naše chudoba apoštohká:
nereptáme-lí, schází-li nám něco, netoužíme-lí po bo
hatství, používáme-lí svých příimů podle předpisů cír
kevních a v duchu Kristovy chudoby, zachováváme-li
v svém životě apoštolskou prostotu a iednoduchost.

b) Uvědoměme si, že Sloužíme Pánu a Králi vče
vědoucimn a všemohoucimu. Žádná špatná myšlenka,
žádný křivý úmysl nezůstane před ním utaíen. Ale náš
Pán a Král má také všecky naše nesnáze a utrpení a
má v své všemohoucnosti prostředky, všemu odpomoci.

c) I v časných věcech a hmotných potřebách mu
síme se k němu s plnou důvěrou obracetí. Bude-lí naše
důvěra dosti silná a bude-lí toho třeba, dovede i nám
Pán takřka : úst polapené ryby ziednat-i potřebně
hmotné prostředky.

d) 1 nás používá Kristus Pán za nástroie při rozdá
vání milostí a za prostředníky svých velikých cílů. Dě
kuime z celého srdce za toto veliké vyznamenání, ale
snažme se, abychom byli nástroií a prostředníky oo
neílepěimi.

3. Ve vyznamenání, iehož se sv. Petru dostává, že
totiž Kristus Pán za něho platí daří chrámovou, vidi
sv. Otcové a vykladači Písma právem znamení, že chce
Petra povolati k velikému úkolu svého náměstníctvi a
k řízení své Církve. Tim pak, že Petr iako nástroi pů
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sobí při zázraku vylovení ryby, nesoucí v ústech minci,
jest naznačeno, že díla a podniky Petra a jeho nástupců
nejsou osobními dily jen jich samých, nýbrž spíše díly
Krístovýmí, jenž v nich žije a působí. 1 Petr a jeho ná
stupci jsou jenom slabými nástroji ve všemohoucí ruce
Kristově. Slabost Petrova se jeví i v tomto tajemstvi
v jeho nedůslednosti : před chvílí slavnostně vyznal bož
ství Kristovo a nyní se domnívá, že je Spasitel vázán
platit daň chrámovou jako obyčejný Israelita.

a) Zastyd'me se nejprve nad svou vlastní nedůsled
nosti. Jak často máme velmí jasno v zásadách a v the
oríi, ale v applíkací a praksi jsme velmi líknaví.

b) Obnovme se v úctě a poslušnosti k tomu, který
je právoplatným nástupcem sv. Petra, od Krista Pána
tak vyznamenaného.

c) Pří všem, co sv. Otec podniká a nařizuje, mysle
me si vždycky, že to není jen podnik nebo nařízení
papeže samého, nýbrž spíše dílo a rozkaz Kristův, jehož
jménem jedná a jehož je nástrojem.

XI. Spor učedníků o prvenství. Pán Ježíš na
pomíná k pokoře a varuje před pohoršením.

(Mt. 18, 1—14; Mk. 9, 32—49; Lk. 9, 46—50.)

Pňpadla pak učedníkům myšlenka, kdo by
z nich byl větší. A když byli v domě, Ježíš, vida
myšlenky srdce jejich, tázal se jich: »O čem jste
se na cestě hádali?<< Oni však mlčeli; neboť se
byli na cestě mezi sebou hádali, kdo z nich je
větší. I posadil se a povolav dvanácte, řekl jím:
„Chce-li kdo býti prvním, bude ze všech posled
ním a služebníkem všech.—x*)
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A Ježíš, zavolav pachole a vzav ie, postavil
ie vedle sebe uprostřed nich. A obiav ie řekl
iim: »Amen, pravím vám, neobrátíte-lí se a ne
budete-li iako maličcí, neveidete do království
nebeského. Kdo se tedy poníží iako pachole toto,
ten iest větším v království nebeském. A kdo
přiime jedno z takovýchto pacholat ve iménu
mém, mne přijímá, a kdo mne přiime, nepřijímá
mne, nýbrž toho, který mne poslali) Neboť kdo
iest menší mezi vámi všemi, ten iest větší.“

1 promluvil Jan k němu a řekl: »Mistře, vi
děli isme kohosi ve iménu tvém vymítaiicího
duchy zlé; i bránili isme mu, poněvadž nechodí
s námi.“ A Ježíš řekl k němu: »Nebraňte mu,
neboť není nikoho, ienž by činil divy ve iménu
mém a mohl snadno zle mluviti o mně. Neboť
kdo není proti vám, jest pro vás. Vždyť nikdo,
kdo by vám dal pití číši vody studené ve iménu
mém, protože iste moii učedníci, neztratí od
měny své.a')

„A kdo by pohoršil iednoho : maličkých
těchto, kteří ve mne věří, tomu bylo by lépe,
aby žernov osličí ovázal se o hrdlo ieho a on
uvržen byl do hlubokosti mořské. Běda světu
pro pohoršení, ale běda člověku tomu, skrze
něhož pohoršení přicházíla')

»A pohoršuie-li tě ruka tvá, utní ii a vrhni
od sebe; lépe iest tobě, veiiti do života věčného
bezrukému, než maiicimu obě ruce uvržena býti
do pekla v oheň neuhasitelný, kde červ ieiich
neumírá a oheň nehasne. A iestli noha tvá tě
pohoršnie, utni ii; lépe iest ti veiiti do života
věčného kulhavému, než abys maie obě nohy,
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uvržen byl do pekla v oheň neuhasitelný, kde
červ .ieiich neumírá a oheň neuhasne. A iestli
oko tvé tě pohoršuie, vylup ie a »vrhní od sebe;
lépe iest ti iednookému veiíti do života a krá
lovství Božího, než abys maie obě .oči, uvržen
byl do pekelného ohně, kde červ ieiich neumírá
a oheň neuhasneň) Budeť zaiisté každý osolen
ohněm a všeliká obě! se osoli') Dobrá věc iest
sůl; stane-li se však sůl neslanou, čim ii osolíte?
Mějte v sobě sůl a zachováveite pokoi mezi
sebou.a7)

»Vizte, abyste nepohrdali některým z těchto
maličkých. Neboť pravím vám, že andělé ieiich
v nebesích stále patří na tvář Otce mého, ienž
iest v nebesích. Plřišelťzaiisté Syn člověka, aby
spasil, co bylo zahynulo. Co se vám zdá? Kdyby
měl někdo sto ovec, a zabloudila by iedna z nich,
zda nenechá devadesátideviti na horách, a ne
ide-li hledati' té, která zabloudila? A podaří-li
se mu ii nalézti, amen, pravím vám, že se raduie
nad ní více než nad devadesáti devíti, které ne
zabloudily. Tak také není vůle Otce vašeho, ienž
iest v nebesích, aby _zahynul ieden z těchto ma
ličkýchf)

1) Učedníci si stále ještě představuji království Kri
stovo jako říši více světskou. v které jsou různé čestné
úřady. Přislibeni prvenství Petrovi učiněné v nich budi
touhu po čestném místě. Poněvadž se učedníci skutečně
chtěli sami Krista Pána zeptati, kdo z nich bude větší
a jen ze studu se odmlčeli. mohl sv. Matouš podle pravdy
napsati, že »učednici přistoupili k Ježíšovi a řekli: »Kdo
iest větši v království nebeském?c
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2) Pacholetem rozumi Kristus Pán nejprve skutečné
dítko, potom každého, kdo pokoru dítka napodobuje.
Přijímati : ujmouti se, dobrodiní prokázati. Ve jménu
mém, t. i. podle vůle mě, z lásky ke mně, pro můj
příklad.

3) Při slovech »ve jménu mému vzpomene si sv. Jan
na člověka, který ve jménu Kristově vymítal zlé duchy.
Kristus Pán poučuje učedníky, že hlavní věc jest, že se
činí dobro a nezáleží na tom, kdo je činí. Když Kristus
Pán každý hlt vody ve jménu jeho podané odměňuje,
tím více schvaluje a odměňuje dílo toho, kdo ve jménu
jeho moc vykonává.

4) Žernov osličí, t. j. těžký kámen mlýnský. který
byl osly v pohyb uváděn. »Nutno jest, aby pohoršení
přicházela: — při zkaženosti povahy lidské.

5) Kristus Pán opakuje poučení o pohoršení, které
dříve dal (Mt. 5, 29 ss.) Slova o červu neumírajícim
a ohni neuhasínajícím jsou vzata z Isaiáše 66, 24 a na
značují se jimi vnitřní i zevnějši muka zavržených.

6) Kristus Pán naráží na předpis z druhé knihy
Mojžíšovy (2, 13), podle něhož oběť Bohu přinesená
měla býti osolena. Z různých výkladů obtížného tohoto
místa uvádíme zvláště dva. Podle jedněch chtěl Spasitel
říci: Jako oběť starozákonní musila býti osolena, tak
každý, kdo chce býti bohumilou obětí, musí býti osolen
soli utrpení a sebezáporu. Podle jiných: tak každý
zavržený bude v oběť spravedlnosti Boží osolen ohněm,
který ho mučí, neztravuje, nýbrž na věky ho v mukách
zachovává.

7) Zde solí se rozumí nauka Kristova.

8) Kristus Pán povzbuzuje učedníky. ujímati se
maličkých, dvěma důvody: jejich andělé strážní, požíva
jíce už sami blaženosti nebeské, snaží se jim blaženost
tuto zjednati. a Spasitel touží velice po jejich záchraně
a spáse, poněvadž jest zvláště ohrožena.
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Rozjímání 11.

Pán Ježiš učí pokoře.

1. průprava: Slyšme Krista Pána ukazujiciho na
pachole se slovy : »Nebudele-Ii jako maličcí, nenajdete do
království nebeského.:

2. průprava : Vyprosme si milost, abychom pokorou
pachole toto napodobovali.

1. V této episodě ze života apoštolů vidíme nebez
pečí, ale i ubohost a směšnost ctižádosti. V mysl apo
štolů, kteří dosud žili v ústraní a po cti pozemské ne
toužili, vnikne naiednou touha po poctách a vyzname
nánich; počnou o tom mluvíti a dokonce se přiti. A to
zcela v blízkosti neipokorněišího svého Mistra, z iehož
úst už tolik o pokoře slyšeli &na němž tak krásný pří
klad pokory viděli. Proto jim Spasitel ukazuje svoii
nelibost a svůi zármutek. Zahanbuie ie svou otázkou
a velmi vážně ie napominá k pokoře. Jak ctižádost již
sama v sobě iest směšná, ubohá a škodlivá, poznáváme
z toho, že apoštolé na otázku Kristovu mlčí: stydí se
za své ctižádostivé myšlenky a řeči.

a) J est nutno, abychom se měli před touto vášní na
pozoru. Po dlouhé době klidu naiednou se ctižádost
vetře do našich myšlenek a touh. Podaří se nám něiaké
větší dílo, uprázdní se nějaké čestné místo, dostane se
nám něiaké pochvaly a vyznamenání, a to stačí roz
dmychati ctižádost a ješitnost.

b) Ani dlouhé obcování s Kristem Pánem, ani po
ln'očilý duchovní život nezabezpečuie nás proti tomuto
pokušení a této vášni. Ba právě duše ideálněií založené
snáze této vášni podléhají. Jost nám tedy třeba stálé
ostražitosti.



Spor učedníků o prvenství. 63

c) Uvažujme dva následky nebo dva tresty ctižá
dosti a ješitnosti: Zarmucujeme pokorné srdce Páně,
připravujíce se o hojnější jeho milosti, činíme se mali
chernými a směšnými v očích druhých. Často myšlenka:
což kdyby se druzí dověděli, po čem toužíš? odvrátí
nás od iešitně a ctižádostivé touhy.

2. Kristus Pán velmi případně a názorně staví za
příklad pokory malé dítko. Člověk pokorný má míti
skutečně vlastnosti, které u dítka pozorujeme a které
se nám na něm líbí; ale to, co ditku je dáno samou
přirozenosti a čeho si není ani vědoma, musí si pokorná
duše získati usilovnou snahou a musí to býti skutečnou
nadpřirozenou ctností. Ditko nečiní nijakých nároků na
pocty & netouží po velikých věcech. Jest spokojeno,
může-li si někde v koutku hráti, žije pro přítomný den,
nestará se mnoho o budoucnost. Oddává se s důvěrou
těm, kteří ho vedou, a řídí se pokorně jejich vůli.
Dostane-li se mu výtky, zakaboni se nebo zapláče, ale
brzo zapomene; při pochvale se usměje, ale nekochá se
v ni. Nevšímá si na druhých jejich vad a chyb. To vše
obracejme na sebe a zpytujme se, v jakém stupni máme
my tyto známky pokory a co nám ještě chybí.

a) Jsme spokojeni s místem nám určeným, konáme
bedlivě svoje denní povinnosti bez touhy po věcech na
venek velikých a bez ctižádostivých plánů?

b) Jsme oddáni plnou důvěrou těm, které Bůh místo
sebe ustanovil, aby nás řídili, vykonáváme jejich při.
kazy a pokyny ochotně bez reptání?

c) Snad se v nás hned všecko bouři, když se nám
dostane spravedlivé výtky, a na dlouho býváme roz
trpčeni; naopak stoupá nám snad chvála hned do hlavy,
znovu a znovu se k ní v myšlenkách vracíme a se v ni
kocháme? Mysleme na to, že bychom za své mnohé
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hříchy zasloužilí mnohem více a ostřejších výtek, než
se nám jich skutečně dostává; uvažujme též, jak malé
ceny jest každé uznání lidské, jak chvála bývá často
jenom poklonou a irásí, nebo náplastí na naší ješitnost.

d) 1 v tom chceme napodobovatí prosté dítko, že si
nebudeme všímatí chyb svých spolubližních a spolubratří,
leč pokud nám to náš úřad káže, neřku-lí je ostře kri
tísovatí.

3. Kristus Pán naznačuje ve svém napomenutí apo
štolům také odměnu pokory a poníženosti a udává jeden
prostředek, jak lze ctností této dosíci. Ten, kdo se po
korou stává menším, maličkým, bude vpravdě větším.
Velká bude jeho čest a sláva v nebi; ale již zde na
zemi povolává Bůh k velikým a čestným úkolům právě
duše pokorné. Jako Kristus Pán objímá toto malé dítko
a zvláštní lásku mu ukazuje, jako to, co kdo dítku pro
káže v jeho jménu, považuje za učiněno samu sobě, tak
duši pokornou zvláště něžně miluje a zvláště odměňuje
to, co pro ní z lásky lidé činí. Proto jest také jedním
z nejúčinnějších prostředků pokory, snížovati se k dít
kám, k prostým opuštěným duším a pracovali pro ně.

a) Přmědčme se o tom, že právě pokora jest nej
lepší a nejkratší cesta k pravé cti a že se právě ctí
žádostí nejvíce o úctu a vážnost připravujeme.

b) Mocnou pohnutkou k pokoře bude nám jistě
myšlenka: Kristus Pán lne k duším pokorným zvláštní
láskou a zvláště je omílostňuje; také si jich všichni
dobří lidé váží, rádi jsou jim k službám, a co pro ně
konají, je Kristu Pánu zvláště milé a velmi to odměňuje.

c) Užívejme pilně prootřeďm k pokoře, Kristem Pá—
nem doporučeného: ujímejme se horlivě dítek, opuště
ných a pohrdanýdí lidí; nejenom když příjemným zc—
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rněiškem & milou přitulností vábí, ale i když ieiích ziev
| nectnosti odpuzuiíl

Rozjímání 12.

O pohoršení.

1. průprava : Slyšme přísná slova Krista Pána : »Běda
člověku lomu, skrze něhož pohoršení pochází !&

2. průprava : Prosme Pána Boha, abychom nikdy
nikoho nepohoršili a příležitostí k hříchu jako jedu se
varovali.

1. Sama věčná Pravda nás učí, že při slabosti a 11m
ženosti lidské musí přicházeti pohoršení. Nedivme se
tedy, iestlíže se ještě po dlouhém boji proti nařízeným
vášnim dostavuii pokušení a iestliže přese všecko naše
úsilí v duchovní správě hříchy n zlořády nevymizeií.
Ale velmi přísné isou slova Krista Pána, jima nás vy
bízí, všeho se varovatí, co by nám bylo pohoršením.
Kdyby nám něco bylo milé a potřebné jako očí nebo
ruce neb nohy, musíme se toho naprosto vzdáti, iestliže
nás to pohoršuie. Jednát se o věčnou spásu; jinak nás
čekaií hrozné tresty věčné. Červ, který neumírá, oheň,
který neuhasíná, jsou tak velikým neštěstím, že žádná
oběť nesmi býti příliš těžká, abychom se ho uvarovali.

&) Nepozbýveime tudíž nikdy myslí, i když zakou
šime mnoho pokušení a vidime mnoho pohoršení. Sám
Spasitel předpověděl, že. pohmšení vždycky budou, eno
že iest třeba, aby pohoršení přicházela.

b) Ale zásadu: Pohoriuie-li tě oko tvě. vylup ie &
vrhni od sebe, musime věřícím otevřeně hlisnti : sami
se podle ní přísně řidití. Pteime se, lak se ti v duchovní
správě, zeiménn ve zpovědnici řídíme; zvláště přemý
šleime, nemáme-li sami něiakou blízkou příležitost, která

5
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nás od kněůkého ideálu oddaluje a k hříchu svádí a již
musíme odstraniti, nebo se jí vyhnoutí.

c) Bude také užitečno, uvažovatí o velikosti a hrůze
věčných muk podle slov Spasitelových, o červu neumíra
jícím a ohni neuhasínajicím. Už zde na zemi působí vý
čitky svědomí kruté vnitřní utrpení a bolest ohněm způ
sobená patří k největším bolestem tělesným. Jak hrozná
budou tedy muka, která spravedlnost Boží nekajícím
hříšníkům připravila! Dokud jsme nevydechli posledniho
dechu, nejsme nikdy úplně jisti, nečekají-lí věčné tresty
! nas.

2. Hrozný bude tedy osud toho, kdo pohoršení a
pokušení podlehne a v nekajícností zemře. Hroznější
však osud toho, kdo se stal pohoršením jiným. Největší
trest čeká toho, který pohoršil a svedl k těáiému hříchu
nevinné dítko. Názorně liči Kristus Pán jeho trest. Má
býti vyloučen ze společností lidské, zahynouti potupnou
a krutou smrtí, a to tak, aby i jeho hrob zůstal neznám
a zapomenut. Hrozný to jistě osud! Ale tento časný
trest jest pouze slabým obrazem věčného a jest proti
němu vlastně dobrodiním.

a) Modleme se nejprve, rozjímajíce tento děsivý
obraz, aby nás Pán Bůh uchránil neštěstí, že bychom
snad sami někdy nevinnost k hříchu svedli. Kdyby se
někdo v minulém životě byl podobným způsobem pro
hřešil, necht vzbudí nejhlubší lítost, zapláče nad osu-d
ným pochybenim a umíní si, napraviti vše tím větší
horlivostí v práci na záchraně nevinných duší.

b) Doufáme, že aspoň nyní nikdo nám nemůže vy
tknouti, že bychom přímo pohoršovali někoho z malíč
kých. Ale zpytujme se, zdali snad nepřímo nejsme vinni.
že někteří upadají do hříchu nebo v něm zůstávají,
nebo aspoň na cestě křesťanského a ctnostněho života
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nepokračuií — snad tím, že se nepřípravuieme dobře na
katechesi, nebo že se nestaráme dosti, aby dítky co
možná brzo a pak hodně často přijímali tělo Páně.

c) Snad jsme už skoro přivykli tomu, téměř mlčky
se dívati, iak naše katolické dětí isou nyní ve školách
o viru, zbožnost a křesťanskou mravnost olupovány;
také katoličtí rodiče to namnoze už nesou s iakousi tu
pou resignací. A přece se tu právě iedná o- pohoršení,
iemuž Kristus Pán takovými krutými tresty hrozí. Třeba
tedy rodiče : netečnosti burcovati, třeba proti tomu-to
pohoršování maličkých všemi dovolenými prostředky
boiovati.

3. Nestačí, abychom samí maličkých nepohoršovali,
ani nepřímo ne, a abychom proti jejich pohoršování ne
ohroženě vystupovali, nýbrž třeba positivně s velikou
horlivosti o ieiich spáse pracovati. Kristus Pán uvádí
pro to dva důvody. Každé dítko má anděla strážného,
který, požívaie už sám věčné blaženosti, snaží se duši
dítka k této blaženosti přivésti. A Kristus Pán, který
se uiímá zvláště opuštěných a ohrožených duší, velmi
touží po spáse maličkých.

a) Myšlenka, že vedle ditka stoií jeho anděl strážný,
který o ně pečuie a všemi prostředky se snaží od hří
chu ho odvrátití a v milosti zachovati, bude nám iístě
povzbuzením, abychom se uiímali duší ditek s podobnou
horlivostí.

b) Vědomí, že spása právě těchto duší Kristu Pánu
zvláště na srdci leží, bude nám k tomu novou mocnou
pohnutkou.

v.
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XII. Kristus Pán ide Samařim k slavnosti
stánků.

(Mt. 19, 1; Mk. 10, l; Lk. 9, 51—56; Jan 7, 2—10.)

Byla pak blízko slavnost židovská, stánkůf)
I řekli mu bratří jeho: »Odebeř se odtud a jdi
do Judska, aby také učedníci tvoji viděli tvé
skutky, které činiš, vždyť nikdo nečiní nic
v skrytě, chce-li býti na jevě. Činíš-li tyto věci,
zjev se světum Nevěřili totiž v něho ani bratři
jehoš')

Ježíš tedy řekl jim: »Cas můj ještě nepřišel,
ale čas váš jest vždycky pohotově. Vás nemůže
svět nenáviděti, mne však nenávidí, nebot já
vydávám o něm svědectví, že skutkové jeho jsou
zlí. Vy jděte na tu slavnost, já' nepůjdu na slav
nost tuto, neboť čas můj se ještě nenaplnil.<< To
pověděv sám zůstal v Galileji.“)

Stalo se pak, když se naplňovaly dny, kdy
měl býti vzat do nebe, předsevzal si pevně,“l že
půjde do Jerusaléma. Když pak bratři jeho ode
šli, tehdy vstav odebral se i on 2 Galileje do
krajin judských Zajordánskem na slavnost, nikoli
zjevně, nýbrž jako v skrytě.“j I poslal posly před
sebou do jednoho místa samařského, aby mu
připravili. A nepřijali ho, poněvadž se bral do
Jerusalémaf) Uzřevše to učedníci jeho Jakub a
Jan, pravili: »Pane, chceš-lí, abychom řekli, by
oheň sestoupil s nebe a je zahubil'h: Ale on
obrátiv se pokáral je řka: »Nevíte, čí ducha jste.
Syn člověka nepřišel duší zahubit, nýbrž spasit“
I odešli do jiného městečka.
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1) Slavnost stánků se konala po vinobraní (koncem
září) s velikou okázalosti a projevy radosti. Na památku
čtyřicetiletého pobytu pod stany na poušti bydleli židé
vtěch dnech pod stánky.

2) »Bratříc,t . ).jpříbuzni, vybízejí Krista Pána, aby
svoje poslání dokázal v Jerusalémě před stoupenci svými
tam se zdržujícími. Sami čekali Mesiáše světského a
v mesiášstvi Krista Pána nevěřili.

3) Praví Kristus Pán, že nepůjde na slavnost, to jest,
že nepůjde nyní na přání příbuzných, a to proto, že jeho
čas, slavně do Jerusaléma vejiti a tam trpěti i zemříti.
ještě nepřišel. Čas jejich, kteří čekali světské království
mesiánské, »jest vždycky pohotověa, mohou jíti do Jeru
saléma kdykoliv.

4) Ve Vulgatě: »íaciem suam firmavit, ut iret in
Jerusalema. s tváří pevně k Jerusalěmu obrácenou tam
šel.

5) Kristus Pán nešel do Jerusaléma. aby se zúčastnil
radostné a hlučné slavnosti, nýbrž aby tam židům své
učení předložil, a nešel s obyčejnými průvody poutníků.
nýbrž pouze s několika učedníky.

6) Poněvadž šel do chrámu jerusalěmského. kdežto
Samaritáné uctívali Boha na hoře Garizim.

Rozjímání 13.

1. průprava: Slyšme Krista Pána: »Nevite, či ducha
iste. Syn člověka nepřišel duši zahubit, nýbrž spasit“

2. průprava : Prosme za lepší poznání pravého ducha
Kristova.

1. Kristus Pán nenalézá u vlastních příbuzných
uznání a důvěry. Vytýkají mu nedůslednost, že se
a jedné strany prohlašuje za Mesiáše, ale o druhé sti'any
stále žije v skrytě a nevystupuje na venek. Pokoušejí
ho, aby svoji moc a svoje skutky ukazoval okázale. Ale
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sami nevěří v jeho mesiénské poslání a nemají vůbec
porozumění pro vykupitelský úkol Kristův, ěekajíco
pouze obnovení světské říše israelské. Vidíme tu v mno
hém obraz poměru příbuzných ke knězi a můžeme i jinak
včelícos na sebe obrátítí.

a) Mnohdy příbuzní, nemajíce dosti živé víry, nemají
ani pravého pojmu o kněžství a jeho svatých povin
nostech í žádají věcí, které se s důstojnosti kněžskou
nebo s povinnostmi kněžskými nedají srovnati. Tu třeba
rozhodně je odmitnouti, i kdyby se proto měli rozhněvati.

b) »Zjev se světa“, tak někdy příbuzní a přátelé po—
koušejí, tak nám našeptévá mnohdy i vlastní ctižádost.
Touha po chvále lidské, po popularitě už mnohdy svedla
kněze k činům, které byly nad jeho sílu, nebo na škodu
vlastního tichého působení kněžského; jindy kazí aspoň
ješitné a ctižádostivé úmysly cenu našich dobrých skutků
a připravují nás o část odměny věčné.

c) Kněz, který chce žití vpravdě duchovní a doko
nalý život, musí býti na to připraven, že ani u těch,
kteří mu velmi blízko stojí, nenalezne porozumění, že
ho prohlásí za výstředního a přepjatého. Ale to ho ne
smí odstrašítí, aby na cestě dokonalosti nesetrval a
stále dále nekréčel.

2. Kristus Pán měl v úmyslu jíti do Jerusaléma
k slavnosti, ale příbuzným prohlašuje: »Já nepůjdu na
slavnost tutoa, to jest, nepůjdu nyní s vámi, ač si toho
přejete, nýbrž půjdu, až se naplní čas od věčné-ho Otce
určený a poněvadž to bude jeho vůle. »Čas jeho: je
doba, kdy má počítí jeho utrpení. Utrpení musilo přijíti
už proto, že každý, kdo světu neohroženě jeho hříchy
vytýká, býva nenáviděn a musí trpěti.

a) Pastorélní opatrnost a kněžské důstojnost někdy
žádá, abychom něco nařídili nebo dovolili, ale ne hned
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na naléhání poddaných nebo věřících, nýbrž teprve po
čase a samostatně, aby bylo vidno, že toho nekonáme
: povolnosti nebo ze slabosti, nýbrž : věcných a důle
žitých důvodů.

b) I nyni má Kristus Pán »svůj času, kdy nějakou
milost chce uděliti, nějakému našemu dílu požehnatl,
nějakou naši prosbu vyslyšeti. Nebuďme tudiž netrpěli
vými a nechtějme, aby se Kristus Pán jaksi přizpůso
boval našim přáním a náhledům. Odevzdejme se i v té
věci úplně jeho moudré a svaté prozřetelnosti.

c) Zakusíme-li také něco z nenávisti zlého světa,
vzpomeňme si na slova Krista Pána: »Mne svět ne
návidí, nebot já vydávám o něm svědectví, že skutkové
jeho jsou zlí.“ Konáme-li věrně dilo Kristovo, jest i
tento osud Kristův naším údělem. Kdyby nás svět mi
loval, museli bychom se báti, že nenásledujeme věrně
Krista.

3. »S tváři pevně k Jerusalému obrácenou-: kráčí
Kristus Pán odhodlaně tam, kde ho čeká utrpení a smrt.
Na cestě se mu dostává citelného pokoření od Sama
ritánů, kteří ho z národnostní stranickostí nechtějí při
jmouti a pohostiti, poněvadž neuctivá Boha jako oni
na hoře Garizím, nýbrž v chrámě jerusalémském. Kristus
Pán nejenom se nad tím nehorši, nýbrž ukazuje velikou
lásku a mírnost a ostře napomíná své apoštoly, kteří
se chtějí nad nelaskavýml Samaritány pomstíti.

a) »Faclem suam iirmavit, ut iret in Jerusalmor
To by mělo býti heslem celého našeho života. Zrak
náš měl by stálo býti upřen na věčný cíl, nebeský Jeru
salém, a s rozhodností měli bychom jiti tam, kde nás
čeká utrpení, žádá-li toho vůle Boží.

b) Na Samařských vidime příklad národnostní stra
níci-mstí, která vidí u svého národa jenom přednosti u
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práva, druhým národům úspěchů a dobra nepřeie. Kněz
má míti pravou nadpřirozenou lásku k svému národu
a ukazovatí ii hlavně usilovnou snahou o mravní a ná
boženské povznesení národa, ale lest také ieho povin
no'stí, bolovati proti národnostní stranickostí, která tolik
zlého tropí.

c) Snad i nás napadá někdy přání, aby Bůh tento
hříšný a nepřátelský svět zničil, aby ty, kteří se nám
protíví, ztrestal; anebo aspoň chceme dosíci všeho na
jednou a iakýmsí násilím. To by nebyl pravý duch Kris
tův, který »nepřiěel duši zahubit, nýbrž spasíts, a výtka
Spasitelova: »nevíte, čího ducha istec, by"platil-ai o nás.

XIII. Co žádá Kristus od svých následovníků.
Vyslání učedníků.

(Mt. 8, 19—22; 10, 15, 16, 40—42; 11, 20—30;
Lk. 9, 57—62; 10, 1—24.)

Stalo se .pak, když se brali cestou, ieden záko
ník přístoupiv k němu řekl: »Mistře, budu tě
následovati, kamkoli půideš.<< I dí mu Ježíš:
»Lišky maií doupata, a ptáci nebešti hnízda, ale
Syn člověka') nemá, kam by hlavy položil.<<

K iínému však pravil: »Poiď za mnoula On
pak řekl: »Pane, dovol mi prve odeiíti a pocho
vati otce mého.: A Ježíš pravil: »Nech ať mrtvíŽ)
pochovávaií své mrtvé, ty však idi a zvěstui
království Boží.—

! řekl jiný: »Budu tě následovati Pane; dříve
však ml dovol rozloučíti se s těmi, kteří isou
v domě měmxč') A Ježíš řekl k němu: »Nikdo,
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kdo položil ruku svou ke pluhu a ohlíží se nazpět,
není způsobilý ke království BožímuJ)

Potom Pán vyvolil ještě jiných sedmdesát
dva?) a poslal je po dvou, před sebou do každého
města i místa, kam hodlal sám při-jíti.

I pravil k nim?) »Žeň sice mnohá jest, ale
dělníků málo. Proste tedy Pána žní, aby poslal
dělníky na žeň svou. Jdětež; aj, já posílám vás
jako ovce mezi vlky. Buďte tedy opatrní jako
hadové7) &!prosti jako holubice. Nenoste s sebou
měšce, ani mošnyf) ani obuvi a nikoho na cestě
nepozdravujte. Do kteréhokoli domu vejdete,
napřed řekněte: Pokoj domu tomuto! A bude-lí
tam syn pokoje, spočine na něm pokoj váš, pak-li
ne, vrátí se k vám?) V tom domě pak zůstávejte,
jedouce a pijice, co mají: neboť hoden jest dělník
mzdy své. Nepřecházejte z domu do domu.“')
A do kteréhokoli domu vejdete a „přijmouvás,
jezte, co vám předloží, a uzdravujte nemocné,
kteří jsou v něm a rcete jim: Přibližilo se k vám
království Boží. Do kterého města však vejdete,
a nepřijmou vás, tam vyjděte na ulice jeho a
rcete: I prach, který se nám na nohou .přichytil
z města vašeho, stírá-me vám;“) to však vězte,
že se přiblížilo království Boží. Amen, pravím
vám, že .lehčeji bude zemi sodomské a gomorské
v den soudný než městu tomum

Tehdy počal vytýkatí městům, v nichž se
událo nejvíce divů jeho, že nečinili pokání. »Běda
tobě, Korozain,") běda tobě, Bethsaidol Neboť
kdyby se v Tyru a Sido-nubyly udály divy, které
se děly ve vás, byly by dávno v žíni a popela
učinily .pokání.“) Avšak pravím. vám: Tyru &
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Sidonu bude lehčeii v den soudný nežli vám.
A ty, Kaiarnaum, zda budeš povýšeno až do
nebe?“) Až do propasti seideš; neboť kdyby
v Sodomě byly se udály divy, které se děly
v tobě, byla by zůstala až podnes. Avšak pravim
vám, zemi sodomské bude lehčeii _vden soudný
nežli tOběm

»Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne
přiiímá, přijímá toho, který mne poslal. Kdo při
iímá proroka ve iménu proroka, obdrží odplatu
proroka,"") & kdo přiiímá spravedlivého ve jménu
spravedlivého, obdrží odplatu spravedlivého.
A kdokoli by podal píti iednomu z maličkých
těchto číši vody studené toliko ve jménu učed
níka, amen, pravím vám, neztratí odplaty své!
Kdo vás slyší, mne slyší, a kdo vámi pohrdá,
mnou pohrdá, kdo však mnou pohrdá, pohrdá
tím, ienž mne poslal.<<

Navrátilo se pak těch sedmdesát dva s rado
stí řkouce: »Pane, také zlí duchové se nám pod
dávají ve iménu tvémm I řekl iim: »Víděl isem
satana iako blesk padatí s nebeťo) Ai, dal isem
vám moc šlapati na hady a na štíry a na veškerou
sílu nepřítele, a nic vám neuškodí. Avšak z toho
se neraduite, že duchové se vám poddávaií,
n rbrž radujte se, že iména vaše napsána isou
v nebesích.—

V tu hodinu zaplesal v Duchu svatémi'l :: pro
mluvív, řekl: »Velebím tebe, Otče, Pane nebe
i země, že isl skryl tyto věci před moudrými
a opatruými a zjevil iai ie maličkým. Ano, Otče,
že tak se zalíbilo tobě. Všecko iest mi dáno od
Otce mého &nikdo nezná Syna, leč jedině Otec,
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aniž kdo zná Otce, leč Syn, a komu by chtěl Syn
zjevithlaj

A obrátiv se k učedníkům svým, pravil:
„Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidite. Neboť
pravím vám, že mnozí proroci a králové přáli si
viděti, co vy vidíte, a neviděli, a slyšeti, co vy
slyšíte, a neslyšeli.“ _

»Pojďte ke mně všichni, kteří se lopotite a
jste obtíženi, a já vás občerstvim. Vezměte jho
mě na sebe &učte se ode mne, neboť jsem tichý
& pokorný srdcem: a naleznete pokoj duším
svým. Neboť jho mé jest sladké a břímě mé jest
lehkčmlg)

!) Kristus Pán volí tento název (vzatý 2 Dan. 7, 13)
na označeni mesiánskě důstojnosti. poněvadž se nechtěl
lidu ještě přímo jako Mesiáš zjeviti. ale přece těm. kteří
proroctví Danielovo znali. dostatečně svoje posláni na
značiti.

2) »Mrtvýmia nazývá Spasitel lidi světské, nedbajici
hlasu Božího a své spásy.

3) V některých rukopisech Vulgaty: renuntiare his.
quae domí sunt :: uspořádati doma svoje věci.

4) Jako se oráč nesmi ohlížeti, aby nevyoral křivé
brázdy, tak se nesmí ten, kdo se rozhodl následovati
Krista Pána, vraceti k tomu. co ve světě opustil Odco
vědi dané těmto třem žádajlcim následovati Krista. isou
důtklivým poučením, že sluhovi Páně jest třeba apoštol
ské nezištnosti a chudoby. že hlasu Božího jest třeba
následovati bez odkladu a že službě Boží a apoštolskému
povolání sluší dáti přednost před každou náklonností
pozemskou a každou starostí o světské věci. Povinné
lásky k rodičům tím Spasitel nezakazuje. Ostatně, jak
známo. bylo i v St. zákoně osobám Bohu zasvěceným
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(vete—knězi,Nazírejcům) zakázáno na př. přibližovati se
k mrtvole i vlastniho otce a matky.

5) Totiž mimo apoštoly již dříve vyvolené. V ně
kterých rukopisech se mluví o sedmdesáti učednících.
Význam tohoto počtu se vykládá různě; všeobecně se
má zato, že rozdílem mezi 12 apoštoly & 72 učedníky
jsou naznačeny hierarchické stupně Církve Kristovy.

6) Napomenutí daná učedníkům jsou podobná na
pomenutim už dříve apoštolům daným (viz odst. XXXVII.
předešl. svazku těchto Rozjímání); Kristus' Pán v nich
klade učedníkům na srdce apoštolskou chudobu. jedno
duchost a prostotm pastorální opatrnost. mirumílovnost.
a rozhodnost.

7) Rčení je příslovečné. Had. který se tiše plazi,
svinovánim v kotouč poranitelné části těla ukrývá a hbitě
nepříteli uniká. je obrazem opatrnosti.

8) T. j. neberte s sebou ani peněz (do měšce) ani
pokrmů (do mošny).

9) »Synu pokoje:, t. j. člověku mírumilovněmu, bude
pozdrav a požehnání učedníků k užitku; jinak se vrátí
k nim, t. j. zůstane bez užitku. Učedníci nemají na cestě
»pozdravovatia, t. j. mají se celou duši věnovati svému
apoštolskému poslání a neztráceti času zbytečnými bo
vory. Na Východě pozdravy jsou dlouhé & obřadně. _

10) Nemají hledati domu. kde by bylo více pohodlí
a jídla.

11) T. j. nechceme s vámi už nic míti.
12) Korozain. malé město v St. zákoně ani nepři

pomínané, 3 km severně od Kafarnaum (nyní Keraze).
13) Židé, postice se a činíce pokání. odívalí se hru.

bým žíněným oděvem a sypalí na hlavu popel.
14) T. j. nemysli si. že tvůj nynější blahobyt bude

stále více stoupati.
15) Kdo. proroka »přijmec, t. j. kdo uzná ho a bude

podporovati, obdrží odplatu podobnou odplatě prorokově.
16) Podle některých poukazuje tu Spasitel, chtěje
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pokárati ješitnost učedntkův, na pád pyšných andělů
v ráji; pravděpodobněji chce jen říci, že svou vševědouc
nosti viděl pád a pokoření ďáblů. které učedníci vy
mitali.

17) Zaradoval se radostí Duchem svatým vnuknutou.
18) Tajemstvi nejsv. Trojice znají jenom božské

osoby samy a ti, kterým to zjeví.
19) Jhem rozumi se zde zákon Kristův.

Rozjímání 14.

Podmínky a odměna apoštolského povolání.
I. průprava : Představme si, jak tři Israelíté žádají

býti přijala za učedníky Kristovy a jak Kristus Pán jím
vážně oznamuje přísné podmínky apoštolského života.

2. průprava: Modleme se, abychom podmínky a
odměnu apoštolského povoláni lépe poznali.

L') »Proste Pána žní, aby poslal dělníky na vinici
svouu: Apoštolské povolání jest veliká milost, proto je
třeba za povolání mnoho se modliti. Jsou i jiné pro
středky, jimiž můžeme a musíme povoláni buditi a pod
porovati, ale hlavnim jest modlitba. Mnoho milosti a síly,
a tudíž mnoho modlitby jest třeba k apoštolskému po
voláni zvláště proto, že podmínky jeho jsou těžké &
oběti, jichž žádá, veliké. Apoštolský pracovník má ná
sledovati s úplnou indiiierenci :: oddanosti Krista Pána,
»kamkoli půjdex, a pracovati všude. kde toho spása
duši vyžaduje. Apoštolskému dilu má se věnovati celou
duši. takže ani nikoho na cestě pozdravovatl nemá.
t. 1. má se varovati všech poměrů, přátelství a roz.
hovorů, které s jeho apoštolským cilem nesouvisí. Zále

') Toto rozjímání má pouze dva díly (podmínky,
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žítostmi světskými nemá se zabývati; ano často žádá
ieho vznešený cíl a všeobecná apoštolská láska, aby
opustil vlastní rodiče, anebo nevěnoval se iím tak, jak
to může ten, kterému není svěřen apoštolský úkol zá
chrany tolika duší. Má se konečně před Kristem Pá
no— státi malíčkým: tak bude mu Spasitel svěřovati
veliká tajemství, skrytá moudrým a opatrným tohoto
světa, aby ie hlásal věřícím.

a) 1 naše povolání iest výsledkem modlitby. Komu
máme po Bohu za ně děkovatí? Snad modlitbám a obě
tem zbožné matky, snad vroucim prosbám některého
horlivého kněze. Nezapomíneime sami na to, že nei
potřebněíším a neiúčinněiším prostředkem, aby kněžská
povolání rostla, iest vroucí a vytrvalá modlitba.

b) Pravý apoštol musí svého Mistra následovatí
»kamkolí idea. Působení světského kněze iest ovšem
pravidelně omezeno na diecesí; ale zde má býti índiiie
rentním ke všem působištím a řídíti se při změně místa
ne vlastnimi choutkamí nebo dokonce zíštností, pohodl
nosti, ctížádostí, nýbrž iedíně poslušnosti a prospěchem
duší.

c) Neisou snad iisté poměry a iístá přátelství na
úkor našemu kněžskému působeni? Neztrácíme aspoň
mnoho času zbytečnými návštěvami a neužíltečnýmí
hovory?

d) Nebo překáží snad přílišná starost o věci tohoto
světa našemu apoštolátu, působí nám mrzutosti :: lest
věřícimu lidu pohoršením?

e) Slova Krista Pána: »Nech ať mrtví pochovávali
mrtvé své; ty však ldi a zvěstui království Božia, a
»Nikdo, kdo položil ruku svou ke pluhu a ohlíží se
nazpět, není způsobilý ke království Božímua doslovně
plní zvláště apoštolské řády. Třeba opustíti rodiče a
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ienom zřídka a z velmi vážných důvodů lze ie navštiviti.
Ale i u světského kněze musí láska k rodičům a starost
o ně býti úplně podřízena velikému apoštolskému cíli
a všeobecně apoštolské lásce.

i) Jenom tehda, staneme-li se pokorou maličkýmí
před Bohem, otevře Bůh srdce naše pro nebeská ta
iemstvi a dá ném milost, abychom ie dobře hlásali.

2. V tom ie už první odměna kněžství. Smíme viděti
a slyšeti to, co si »mnozí proroci a králově přáli viděti
a slyšetí, a neviděli ani neuslyšelía. Jiné naše vyzname
nání iest v tom, že zastupuieme samého Krista Pána
a isme nadání ieho pravomocí. Kdo nás slyší, slyší sa
mého Krista Pána, kdo námi pohrdá, pohrdá Kristem
samým. A kdo nás příiimé, nás se zastává a dobrodiní
nám uděluie, toho Kristus Pán zrovna tak odměňuie,
iako by ieho samého přijal, jeho vlastní práva zastával
a iemu samému něco dobrého prokázal. Laskavé a
útěchy plné slova Krista Pána: »Poidte ke mně všichni,
kteří se lopotíte a iste obtiženi a já vás občerstvíma,
plati na prvním místě o těch, kteří pro Krista apoštoluii.
Kněžský apoštolský úřad iest při všech obtížích a ne
malých obětech »íhem sladkým a břemenem lehkým<<.

a) Raduime se z toho, že nám iest dáno lépe a hlou
běií než iíným poznávati taiemstvi Boží, vnikeime do
nich stále lépe, roziímeime o nich často, poučuíme
o nich dobře duše svěřené.

b) Stoiíme na místě Kristově a máme skutečně část
lebo moci. Proto při vší pokoře a při všem vědomi
vlastni slabosti můžeme a musíme vystupovati s apo
štolskou různosti a neohrožeností.

c) Věrnému katolickému lidu bude listě povzbuze—
ním a radosti, ukážeme-li mu, že úcta, iiž knězi vzdává.
a dobrodiní, iež knězi prokazuie, hou Kristu Pánu
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zvláště milé, a že je odměňuie tak, iako by byly pro
kazovány iemu samému. Přiiímeime ie tedy jako úctu
a dary Kristu Pánu vzdávané; sami pak ukazuime
svým duchovním vůdcům a představeným stejnou lásku
a úctu.

d) Při všech obtížích a obětech kněžského života
buďtež nám útěchou slova Krista Pána, že ího ieho
inst sladké, a posilou ieho příslibení, že občerství ty,
kdož se lopotí a isou obtiženi.

Rozjímání 15.

Podmínky a odplata apoštolského působeni.

1. průprava : Posloucheime uctivě slova božského
Mistra.

2. průprava : Vyprosme si ctnosti k apoštolátu potřeb
né, abychom odplaty apoštolátu hodni byli.

1. Již v své odpovědi třem Israelitům, žádajícim si
následovati Ježíše, ale ieště iasněii při rozeslání učed
níků, naznačil Kristus Pán základní podmínky a hlavní
ctnosti apoštolského pracovníka. Spasitel, vyvolív vedle
dvanácti apoštolů dvaasedmdesát učedníků, předobra
zuie hierarchické zřízení své Církve a naznačuje, že
se apoštolská činnost v jeho Církvi musí díti v duchu
podřízenosti a poslušnosti. Vysílaie učedníky po dvou,
pro-ievuie přání, aby si jeho sluhové navzájem pomáhali
a se milovali. Velmi důtklivě klade učedníkům na srdce
apoštolskou nezištnost a chudobu. Mají si být! vědomi,
že jejich Pán a Mistr »neměl, kam by hlavy položila;
nemají s sebou nositi ani peněz, ani pokrmů, ani obuvi;
maii jisti to, co se iím předloží, nemají pro větší pohodlí
nebo k iidlu přecházeti z domu do domu. Konečně
ie varuie před iešitností. Nemají se ze svých úspěchů
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příliš radovali. Podle některých exegetů poukazuje do
konce na odstrašující příklad padlých andělů.

a) Apoštolský kněz musí býti věrným a poslušným
synem Církve a její hierarchie. Jenom dílo v duchu po
slušnosti konané má požehnání a úspěch.

b) Vzájemná I&ka a pomoc kněží, zvláště kněží na
témže místě působících, velmi ulehčuje jejich námahy,
ie věřícím ke vzdělání a svolává Boží požehnání. Závist
a vzájemná nevraživost naopak často všecko kazí.

c) Obnovme se při tomto rozjímání zase v duchu
pravé apoštolské nezištnosti a chudoby. Buďme spoko
jení, máme-li to, co je potřebno k životu a přiměřeno
stavu, netužme po ničem více, udělujme rádi z toho,
co máme, chudým a na účely církevní, neměňme místo
toliko pro pohodlí nebo lepší zaopatření, žijme s apo
štolskou jednoduchostí.

d) Upřímně radosti z úspěchů nám Kristus Pán ne
zakazuje. Ale všecko dobré, co působíme, musíme na
prvním místě připísovati Bohu, nikdy nesmíme hledati
při své práci sebe, nýbrž čest Boží. Nemusíme si snad
vytýkati, že ješitnosti a ctižádostí mnohé dobré dílo
pokazíme? Pak nebude neužitečno vzpomenout si někdy
na hrozivý obraz satana s nebe jako blesk se řítícího.

2. Vedle těchto základních podminek apoštolátu
označuje Spasitel také jasně ctnosti, které má sluha
jeho ukazovati při díle apoštolském samém. Jest to
a jedné strany holubičí prostata a veliká mírumilovnost,
a druhé strany opatrnost a ráznost. Apoštolský kněz
nezná obojetného a tak zvaného politického jednání;
úkolem jeho jest všude hlásatí mír a pokoj Kristův. Ale
při tom je opatrný: nevěří hned každému, zvláště ne
úlisným slovům nepřátel Církve, nevydává se bez vážné
příčiny v nebezpečí, nečiní a nemluvi nic, čím by si

6
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zadal, anebo uvedl učení Kristovo a jeho Církev v ne
vážnost. Musí býti též rozhodný tam, kde se jedná
o zájmy Kristovy a spásu duši; zvláště musí ukazovati
ráznost vůči těm, kdo se Kristu protíví.

a) Obojaké a neupřímně jednáni snad na chvíli a
zdánlivě prospěje, ale jen prostotou Kristem doporučo
vanou získáme skutečný a trvalý úspěch.

b) Můžeme si upřímně říci, že všude šíříme mír a
pokoj Kristův ? Jak daleko by od tohoto rozkazu a
přání byl kněz, který by sám byl příčinou nesvárů,
dokonce mezi vlastními spolubratry!

c) Ptejme se, jak zachováváme Kristův příkaz
pastorální opatrnosti: nepřízpůsobuieme-li se snadno
zásadám nepřátelského světa, nevěříme-li mu lehce,
nevydáváme-li se v nebezpečí, nezadáváme-li si svým
jednáním a svými slovy.

d) Podobně se zpytujme, jsme-li dosti rozhodní a
rázni vůči hříšníkům a nepřátelům Církve a v hieni
zájmů Kristových.

3. Kristus Pán naznačuje svým učedníkům aspoň
něco z odplaty apoštolátu. Už zde na zemi nebude se
jim třeba báti hladu a nouze, nebot »hoden jest dělník
mzdy svéa. Útěchou jest jim vědomi, že jdou tam, kam
on sám hodlá příjití, že tedy připravují cestu a srdce
pro Pána. Smějí se také radovati nad úspěchy; ale nej
větší jejich odplatou jest, že »jména jejich napsána jsou
v nebesíchc.

a) Nestarejme se příliš úzkostlivě o budoucnost a
o hmotné zaopatření; Bůh jest dobrý chlebodárce a
postará se dobře o ty, kteří se namáhají v jeho službě.

b) Všech těchto útěch a odplat apočtolátu dostane
se i nám, budeme-lí horlivě pro Krista a Církev praco
vatt. Těšiti nás bude vědomi, že připravujeme cestu a
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srdce Pánu, těšití nás budou úspěchy apoštolské čin
ností, především však naděje, že jména naše jsou zlatým
písmem v nebi zaznamenána.

XIV. Milosrdný Samaritán.

(Lk. 10, 25—374

A hle, jeden zákoník vstal, aby ho pokoušell)
a řekl: »Mistře, co musim činiti, abych dosáhl
života věčného'hc On pak řekl jemu: »Co jest
psáno v zákoně? Kterak čteš'h A on odpověděv
řekl: »Mílovati budeš Pána Boha svého z celého
srdce svého a z celé duše své a ze vší sily své
i ze vší mysli své, a bližního jako sebe samého.<<
I řekl jemu: »Dobře jsi odpověděl. To čiň a živ
budeš.<< Ale on, chtěje se ospravedlniti, řekl
k Ježíšovi: »A kdo jest můj bližníhi)

I ujal se Ježíš slova a řekl: »Člověk jeden šel
z Jerusaléma do Jericha3) a upadl mezi lotry,
kteří ho nejen oloupili, nýbrž i zranili, a odešli,
polomrtvěho nechavše. I přihodilo se, že kněz
jeden šel tou cestou a uzřev jej pominul. Podobně
i levita přibyv k tomu místa a nzřev jej, pominul.
Samaritán však jeden') konaje cestu přišel k ně
mu a spatřív ho pohnul se mílosrdenstvím. I při
stoupil k němu a ovázal jeho rány, nalív na ně
oleje a vína?) a vloživ jej na své hovádko dovedl
ho do hospody a měl o něj péči. A druhého dne
vyňav dva denáry“) dal je hospodskému a řekl:
Měj o něj péči, a co nad to vynaložíš, nahradím
ti až se budu vraceti. Kdo z těch tří zda se tobě,
že byl bližním tomu, jenž upadl mezi lotryh
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A on řekl: »Ten, jenž mu prokázal milosrden
ství.: [ řekl mu Ježíš: deti a čiň i ty podobném

]) Chtěl totiž odpovědi Krista Pána použiti k tomu.
aby mu mohl něco vytknouti.

2) Jasnou a určitou odpovědi Kristus Pán ukázal.
že otázka zákonikova byla vlastně neužitečná. Proto se
zákoník chce nějak omluviti a táže se, kdo je bližním.
Židé viděli bližní v svých krajanech, někteří dokonce
toliko v přátelích a spravedlivých.

3) Podle všeho pronesl Kristus Pán toto podobenství
na cestě do Jerusaléma blízko Jericha. Z kontextu je
vidno, že člověk ten byl žid.

4) Tedy z kmene. s nímž židé žili v nepřátelství.
5) Smišeniny oleje a vína bylo tehdá častěji užíváno

na léčení ran.
6) Denár (asi 075 fr předválečných) byl tehdá oby

čeinou mzdou denní.

Rozjímání 16.

I. průprava : Vizme Samaritána, skláněiicího se se
souslrastnou láskou k raněnému Israelitovi.

2. průprava : Prosme za rozmnožení lásky bliženske'.

1. Kristus Pán nás zcela iasně a určitě poučuje, že
!: spáse i dokonalosti stačí vlastně ienom iedna věc,
ale také, že tato věc jest naprosto potřebná: láska
k Bohu, o niž txt spoim & z níž sama sebou vyplývá
láska k bližnímu. Jest tedy vlastně naši iedinou, ale
naprosto potřebnou úlohou, milovati Boha a stále více
v lásce k Bohu růsti. Prostředky k tomu lsou: často
uvažovati o dobrodiních Božích, pozorovati velikost a
látku &všecky iiné vlastnosti Boží, iež se v tvorech od
radí, ltudovati stále lépe život a srdce Krista Pána
: co neldůvěměli s nim obccvati modlitbou & sv. přiti
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minim. Bude-li v srdci našem mocnáAláska k Bohu,
vypuči tam sám sebou květ pravé lasky bliženské.
Neboť láska k bližnímu náleží k témuž dmhu ctnosti
iako láska Boží, jak to zde Kristus Pán naznačuje a jak
to učí katolická theologie. Miluiemet bližního proto, že
iest z Boha a Boží, a aby se k Bohu zase vrátil. Tak
vznešená iest ctnost pravé křesťanské lásky bliženské!

a) Uvědoměme si zase důkladně, že základem ce
lého křesťanského života a vši dokonalosti iest láska
k Bohu. Všecky prostředky spisy a dokonalosti, mod
litby, mrtveni, apoštolské práce byly by bez významu
a nevedly by k cíli, kdyby v srdci nebylo lásky Boží.
Umiňme si, že budeme této božské ctnosti co neivice
dbanJivi.

b) Uvažuime o cestách a prostředcích, jak bychom
lásku Boží v srdci rozmnožili a v ní stále rostli; častou
vzpomínkou a dikem za tolik dobrodiní Božích, tim, že
v tvorech, zvláště pak v duších lidských pozorujeme
stopy Boží velikosti, krásy a lásky, zejména pak, že
o životě a ctnostech Krista Pána a o všem, co pro nás
vykonal, často roziimáme, a s nim co neivroucněii
obcuieme, zvláště při návštěvách neisv. Svátosti a při
mši svaté.

c) Vzbudme velikou touhu po pravé nadpřirozené
lásce křesťanské k bližnímu. Myšlenka, iak úzce tato
ctnost iest spoiena s láskou Boží, ano že vlastně patří
k témuž druhu ctnosti, jako láska k Bohu, přesvědčí nás
zatisté o ieii nutnosti a povzbudí, abychom se o ni co
neivice snažili.

2. Božský Mistr nám v své parabole ukazuje té!
hlavni vlastností pravé křesťanské lásky k bližnímu.
Máme milovati bližního jako sami sebe. Neni to ovšem
_možno v téže intensitč; ale jako sami na sebe téměř—



& Zivot Krista Pána podle čtyř evangelií.

stále myslíme, tak máme co nejčastěji mysleti na bližní
a jejich dobro; jako sobě vše dobré přejeme a vše zlé
od sebe odvrátiti chceme, tak to máme přátí bližním.
Láska naše má býti všeobecná, neomezujici se toliko na
jisté lidi nebo třídy; nadpřirozené, nespočivajici jen na
přirozených přednostech bližního; a činná, jevici se
v skutcích. Všecky tyto vlastnosti lásky ukazuje Spasitel
názorně na milosrdném Samaritánu, který pomáhá
s takovou láskou neznámému a k nepřátelskému kmeni
náležejicimu Israelítovi.

a) Myslíme skutečně často na potřeby a dobra svých
bližnich, zvláště těch, kteří jsou naši péči svěření ? Pře
jeme jim zcela upřímně a ze srdce všecko dobré, jako
sobě samým ?

b) Nečinime snad rozdílů v lásce podle stavů, tříd.,
národnosti, anebo nejsou to pouze jisté zevnějši vlast
nosti a přednosti, proč někomu sympatií věnujeme?
Ovšem, může a smí míti láska stupně a také přirozené
vlastnosti mohou býti částečnou pohnutkou k ní: ale
milovati musime pro Boha všecky a hlavní pohnutka
musí býti nadpřirozená.

c) Konečně se ptejme, jak ukazujeme svou lásku
skutky, zejména k chudým a trpícím mezi svými vě
řicimi.

3. Milosrdný Samaritán jest obrazem božského Spa
sitele a obrazem Kristova kněze. Kolik je duši, které na
cestě života, nepřítelem byvše přepadeny, ztrácejí nad
přirozená dobra a život milosti! Svět jde chladně kolem
nich, ale pomoci jim nechce a nemůže. Kněz se jich má
v soustrastné lásce ujmouti, nalití do ran oleje útěchy
a vína božské pravdy a nadpřirozené milosti. Ale nemá
jich potom opustiti, nýbrž dále se o ně starati, aby na
dobré cestě vytrvaly a pokračovaly.
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a) Přehlédněme řady svých svěřenců :: vizme, kde
jsou mezi nimi zraněné a oloupené duše, kterým bychom
měli pomoci.

b) Zpytuime se, s iakou milosrdnou láskou vlévime
do jejich ran olej a víno ve zpovědnici, při návštěvě
nemocných, v soukromých rozmluvách; a zdali je potom
neztrácime s oči, misto abychom ie dále vedli : o ně
se starali.

XV. Maria a Marta.

(Lk. 10, 38—42.)

Stalo se pak, když putovali, že vešel do led
noho městečka. a žena iedna, iménem Marta,
přijala ie do domu svéhoč) A to měla sestru, ímé
nem Marii, kteráž posadivši se k nohoum Páně,
poslouchala slova ieho. Ale Marta zabírala se
hoinou obsluhou; přistoupivši pak k němu pra
vila: »Pane, nedbáš-li toho, že sestra má nechala
mne samu sloužiti? Řekni ii tedy, at mi pomůže.“
A Ježíš odpověděv řekl ii: „Murto, Marto, pečli
vá ici a znepokoiuieš se v mnoha věcech; ale
jednoho iest zapotřebí. Maria neilepší stránku
vyvolíla, která nebude odňata od ní.:')

1) Podle všeobecného názoru stala se událost tato
na cestě Ježíšově ]: slavnosti ierusalémské v městečku
Bethanii.

2) Vyjma několika málo Otců. rozuměl! vykladači
„jedním potřebným: vesměs starost o spásu & doko
nalost, naslouchání slovu Božímu a konání vůle Boží.
Obsluha Marty byla dobrá a chvály hodná, ale počínání
Marie bylo lepší: neboť dílo Marty ie pomíieiící a více
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pro tento svět, dílo Marie má cenu trvalou (»nebude
odňato od ní:).

Rozjímání 17.

1. průprava: Vizme v duchu Marti u nohou Ježíšo
vých a Martu pečující, aby Mistra co nejlépe obsloužila.

2. průprava : Modleme se, abychom se z toho laiem
ství naučili pravému ceněni života činného a roziímavého.

1. Tato scéna patři jistě k nejpůvabnějším a k nej
krásnějším výjevům ze života Krista Pána. Vidíme tu,
že Kristus Pán má pravé lidské srdce, které je při
stupno něžnému přátelství, že jeho dokonalost a svatost
nemá nic strohého, odpuzujícího, výstředního: přizpů
sobuje se v dobrých věcech svému okolí, účastní se
v radostech a strastech svých přátel, zasedá s nimi ke
skromné hostině. Úcta, pokora a láska, s níž obě sestry
i bratr Lazar přijímajíPána Ježíše, je nám vzor—, jak
máme Spasitele přijímati, když zavítá do srdce našeho.

o V'
&) Obnovme se v duvere k svému božskému Mistru,

který nemá nic odpuzujícího, přiliš přísného a tvrdého,
nýbrž jest tak milý a přívětivý. Napodobujme jeho do
konalost a svatost, nebuďme zasmušili a chladní, spo
jujme co největší vnitřní svědomitost s přívětivosti a
laskavostí na venek.

b) Vzdévejme vroucí diky za to, že jest nám dáno,
denně příjímati božského Spasitele. Snažme se mu při
pravití příbytek co možná nejčistší a přijímejme ho
s podobnou pokorou, úctou, láskou &radostí jako zbožné
sestry Lazarovy.

2. Na Martě máme vzor života činného. Zivot činný,
život tělesné nebo duševní práce jest v sobě dobrý, ano

potřebný. Proto Kristus Pán nokii-á Martu proto, že 5?
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starala o domácí práce a o pohostční jeho, nepraví, že
María vyvolila stránku dobrou, Marta špatnou, nýbrž
jen, že si María zvolila stránku lepší. Zivot činný má
nebezpečí a úskalí, na ně nás Kristus Pan upozorňuje
a o nich poučuje. levnější činnost snadno se stává ner
vosní, netrpělivou, horečnou: bereme si příliš mnoho
věcí, chtěli bychom všecko najednou udělati, počínáme
novou věc dříve než jsme dokončili jednu, pracuj-emo
povrchně, neklidně, bez pořádku. Proto kárá Pán Ježíš
mírně Martu: »znepc-kojuješ se v mnoha věcech—x.Při
zevnějších pracích a zaměstnáních snadno se zapomíná
na modlitbu anebo aspoň se důležitost její dosti necení.
Proto upozorňuje Kristus Pán Martu na »jedno po
třebném Život činný snadno svádí k tomu, posuzovati
druhé a horšiti se nad nimi, když se nám zdá, že dosti
nepracují a všecko nám ponechávají, jako Marta posu
zovala Marii a horšíla se nad ní.

a) Je-lí chybou naši pohodlnost, vymlouváme-ll se
snadno, že to »beztoho nic nepomůžea, že »svět se ne
obrátía, spoleháme-lí jen na Boha a jen na modlitbu,
místo abychom přiložili ruku ]: dilu, musíme v tomto
rozjímání učiniti pevné předsevzetí, napodobovati činnou
a pilnou Martu.

b) Snad však chybujeme tím, že příliš mnoho podni
káme, že nemáme dosti klidu, trpělivostí, důkladnosti, po
řádku; anebo zase, že se mrzíme, vidouce spolubratry
měně činné, závidime jim, stěžujeme si na ně, kritisu
jeme je? Pak nám musí býti Marta odstrašujícím pří
kladem, a musíme nl vzítí k srdci napomenutí Krista
Pána: »znepokojuješ se v mnoha věcech-.

c) Především si vštípme hluboko v srdce slovo Krista
Pána: »jednoho jest zapotřebia. Všecha zevnější činnost
by byla bez ceny, kdybychom neměli lásky Boží a ne
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plnili ii vůli Boží. Modlitba je hlavním prostředkem,
abychom v lásce Boží rostli, vůli Boží stále lépe po—
znávali a plnili.

3. Na Marii vidime příklad života roziimavého, života
modlitby. Kristus Pán sám nás tu uči, jakou cenu má
modlitba a roziimáni. Jest to »neilepší stránka—x,tedy
mnohem cennčiši než práce, iest to stránka, která »ne
bude od nás odňataa. Vskutku, i neivelikolepěiši díla
lidská zde na zemi jednou pomínou a nebude po nich
památky, modlitba, nazírání na Boha bude naší činnosti
po celou věčnost. Z taiemstvi, o němž uvažuieme, se
též učíme, iakou cestou dospěieme k roziímavému ži
votu. Třeba často iíti k nohám božského Mistra rozji
máním a návštěvou neisv. Svátosti, třeba »sedčt'ic, varo—
vati se rozptýlenosti a těkavosti, třeba hlasu milosti
Boží bedlivě dbáti.

a) Přesvědčíme se o veliké důležitosti a ceně mod
litby a roziímavěho života, važme si zase lépe modlitby
a nezanedbáveíme ii nikdy dobrovolně. Věčná pravda
sama praví, že iest to »stránka neilepšia, a že »nebude
od nás odňatac.

b) Umiiíme si, že budeme denně ranním roziímánim
a častčiši návštěvou velebné Svátosti sedati u nohou
Spasitelových, varovati se dobrovolně roztržitosti a po
zorně naslouchati, co k nám Spasitel mluví a k čemu
nás ieho milost volá.

XVI. Kristus Pán učí v chrámě.

(Jan 7, 11—53; 8, l.)

Tedy židé hledali ho o slavnosti a pravili:
»Kde jest on?—x*)A mnoho se šeptalo o něm v zá—
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stnpn, nebot iední řikali: »Dobrý iest,a jiní však
pravili: »Nikoliv, nýbrž svádí lid.“ Ale přece
nikdo nemluvil o něm zievně pro strach před
židy.

Když pak slavnost už byla v polovici,') Ježiš
vešel do chrámu a učil. I divili se židé ikonce:
»Kterak tento zná Písma, neučiv se?“ Ježiš od
pověděl iim a řekl: »Moie učení není mé, nýbrž
toho, ienž mne poslal. Bude-li kdo chtiti vůli
ieho činiti, pozná o tom učení, ie-li z Boha, čili
ia sám od sebe mluvim. Kdo mluví sám od sebe,
vlastni slávy hledá; kdo však hledá slávy toho,
který ho poslal, ten iest pravdomluvný a ne
spravedlnosti v něm není?) Zda-li vám Moižiš
nedal zákon? A nikdo z vás neplní zákona. Proč
hledáte mne usmrtiti7<<Zástup odpověděl a řekl:
„Ducha zlého máš; kdo hledá tě usmrtiti'Pa Ježíš
promluvil a řekl jim: »Jeden skutek isem učinil,
a všichni se divíte. Proto Moiříš dal vám obřízku,
ne že by pocházela od Mojžíše, nýbrž od otcův,
a v sobotu obřezuiete člověka. Přiiimá-li člověk
obřízku v sobotu, aby nerušil se zákon Moižíšův,
na mne-li se horšite, že isem celého člověka
uzdravil v sobotu? Nesuďte podle obličeie, nýbrž
spravedlivý soud čiňtemt)

Tu řekli někteří z Jerusalémských: »Neni-liž
to ten, jehož hledaií zabiti? A hle, mluví zjevně
a nic mu neříkaií. Zda-li opravdu poznali náčel
nici, že tento iest Kristus? Ale o tomto vime,
odkud iest; o Kristu však, až přijde, nikdo ne
bude věděti odkud iestmi)

Ježíš proto volal“) v chrámě, uče a pravě:
»Neien znáte mne, nýbrž i_ vite, odkud jsem;
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a přece nepřišel jsem sám od sebe, ale pravý
iest ten, kdo mne poslali) jehož vy neznáte. Já
ho znám, neboť jsem z něho, a on mě podal.“
Proto hledali, aby ho chopili, ale nikdo nevztáhl
naň ruky, nebot dosud nepřišla hodina iebo.

Ze zástupu však mnozí uvěřili v něho a pra
vili: »Bude-liž Kristus až p—řiide,činiti více divů,
než tento činí?<<Faríseové slyšeli zástup šeptat
o něm ty věci; i poslali velekněží a iaríseové
služebníky, aby ho jali. Ježiš tedy řekl jim:
»Ještě krátký čas isem s vámi a odeidu k tomu,
ienž mne poslal. Budete mne hledati a nenalez
nete, a kde isem iá, vy nemůžete přiiítims) Tu
řekli židé: »Kam tento hodlá iítí, že ho nenalez
neme? Chce-lí snad iíti v rozptýlení pohanů a
učíti pohany? Jaká jest to řeč, lttcrou promluvil:

.Budete mne hledati a nenaleznete, a kde isem iá,
Oilvy nemůžete přmtih

V poslední veliký den slavnosti Ježíš stál &
volal hlasitě: »Žízni-li kdo, pojď ke mně a pii.
Kdo věří ve mne, iakož praví Písmo, proudové
vody živé poplynou z těla jeho.“ To pak řekl
o Duchu, kterého věřící v něho měli příimouti.
Duch totiž nebyl dosud dán, poněvadž Ježíš ne
byl ještě oslaven.")

Tu někteří ze zástupu, uslyševše tyto řeči
ieho, pravili: »Tentoť íest v pravdě proroka
Jiní pravili: „Tento jest Kristu—s.czNěkteří však
řekli: »Což z Galileje přiide Kristus? Zdali ne
praví Písmo, že Kristus příjde z potomstva Davi
dova a z městečka Betléma, kde byl David?“
A tak povstala v zástupu různice pro něho,
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Někteří pak z nich chtěli ho jati, ale žádný ne
vztáhl ruky na něho.

Přišli tedy služebníci k velekněžím a íariseům.
I řekli jím tito: »Proč jste ho nepřivedli7<< Sln
žebníci odpověděli: »Nikdy člověk nemluvil tak,
jako člověk tento.“ Tu odpověděli jim iaríseové:
»Což jste i vy svedení? Zda-liž kdo z náčelníků
uvěřil v něho anebo z iariseů? Ale zástup tento,
který nezná zákona, prokletí jsou.“

Rekl k nim Nikodém, ten, jenž byl k němu
přišel v noci, kterýž byl jeden z nich: »Což pak
zákon náš odsuzuje člověka, dříve než od něho
uslyší a pozná, co činí?<<Odpověděli a řekli jemu:
»Což jsi i ty z Galileje? Zpytuj Písma a víz, že
: Galileje prorok nepovstává.<< I odešli každý
do domu svého. Ježiš pak odebral se na horu
Olívetskou.

1) »Židéa t. j. náčelníci hledali ho, aby ho zahubili.
S pohrdáním jmenují ho pouze »ona, neohtějice jeho
jména ani vyslovili.

2) Slavnost trvala osm dní.
3) Židé se diví vědomostem Krista Pána, neboť vě

děli, že nenavštěvoval škol rabinských. Kristus Pán od
povídá, že nemá svoje učení od sebe, nýbrž od Otce,
a uvádí dvě znameni svého učení; jedno jest v tom. že
porozumí & ochotně přijme jeho učení jen ten. kdo koná
vůli Boží, druhé, že Kristus Pán nehledá své slávy, nýbrž
slávu Boží.

4) Kristus Pán odpovídá na námitku: jak může
jeho učení býti z Boha, když nezachovává Mojžišův zá
kon sobotni, učíniv v Jerusalémě v sobotu »jeden skuteka.
t. j. uzdraviv člověka 38 let nemocného. Vytýká jím nej
prve všeobecně, že sami nezachovávají zákona moižiš
ského. Potom jim připomíná, že sami v sobotu obřczávaji,
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»aby nerušil se zákon-, předpisující obřízku. Jestliže
tedy obřízka (která se pokládala za léčení údu hříchem
nakaženého) v sobotu jest dovolena. tím více jest dovo
leno uzdraviti celého člověka. Židé tedy, odsuzujíce
Krista pro uzdravování v sobotu, soudí jen podle zevněj
šku, »podle obličejec, nehledíce na úmysl.

5) Bylo míněním u židů rozšířeným, že se Mesiáš
objeví nenadále, jakoby s nebe sestoupil.

6) Volal. t. j. mocným hlasem kázal k vůli veliké
mu zástupu.

7) Ten, který mne poslal, jest pravý (&lnůwós), t. j.
vskutku existuje; není to tedy klam, že od něho vy
cházím.

8) Slova ta rozumějí někteří o úzkostí národa židov—
ského při zkáze Jerusaléma, ale lze je všeobecněji vy
kládati jako hrozbu, že židé později po milosti, již nyní
pohrdají, budou toužiti, ale už se jim jí nedostane.

9) Kristus Pán navazuje na obřad při slavnosti stánků
v chrámě konaný, při němž se nosila v slavném průvodu
do chrámu voda z pramene Siloe načerpaná. a užívá
obrazu vody živé o své milosti. Věta 0 proudech vody
živé není v Písmě sv. doslova, ale podle smyslu jest na
různých místech Is, Jer. Joela.

Rozjímání 18.
Kristus a jeho nepřátelé.

I. průprava : Vizme velebnou postava Kristovu upro
střed zuřících nepřátel.

2. průprava : Modleme se, abychom Spasitele zase
le'pe poznali a napodobovali.

1.') Tři různé třídy pozorujeme mezi židy jerusao
lémskými. Někteří jsou zuřívýmí jeho nepřáteli, považují

') Toto rozjímání má dva díly: a nepřátelích Kristo—
vých, o jeho osobě.



Krlctus Pán učí v chrámě. 95

ho za svůdce, spílají mu a usilují o jeho bezživotí. Jsou
to zvláště dvě potupy a pomluvy, jimiž Krista Pána
urážejí: Praví o něm, že »má zlého duchaa, neboli že
iest dáblem posedlý, a tupi a pomlouvají ho, že svádí
lid. Jiní nejdou v nenávistí tak daleko, ale nechtějí
v něho věřiti a uváději různé výmluvy své nevěry: že
se o Mesiáší nebude věděti, odkud přichází, Kristův
původ však že jest znám, že se neučil ve školách, že
pochází z Galileje, odkud spása přijíti nemůže. Mnozí
konečně věří sice v jeho poslání, ale neodvažuji se to
veřejně příznatí ze strachu před náčelníky židovskými.
Můžeme tu všelicos obrátití na svoji pastoraci i na svůj
vlastní život.

a) Nesmíme se divíti, že se v svém působení vedle
věrných duší potkáváme podobně s těmito třemi tří
dami. Jsou tu otevření a zavilí nepřátelé Krista a
Církve; jiní, kteří mají stále sto výmluv, proč nemohou.
plniti náboženské povinnosti a zachovávatí přikázání;
tací, kteří se z bázně lidské stydí víru veřejně vyznávatí
a podle ní žití.

b) Podobně jest to znamením, že jsme věrnými
učedníky a služebníky Kristovými, když i nám spílají
a nás pomlouvají, jako spílali bohkému našemu Mistru
a pomlouvali ho. Podkládaji nám zlé úmysly a vytýkaji
nám, kteří nechceme než dobro a časné i věčné štěstí
duší, že svádíme, otupujeme, zatemňujeme lid. Vzpo
mínka na příklad Krista Pána, časté vzbuzování čistého
úmyslu, myšlenka, že Bůh jest s námi a nám žehná,
budou nás síliti a těšiti proti takovým křivdám.

c) Zkoumejme však i vlastní nitro, zdali se snadno
nevymlouváme, máme-li konati vůli Boží, nebo přinésti
nějakou obšt. často stačí snad nepatrná překáata, aby



% Život Krista Pána podle čtyř evangelií.

chom opomenuli .modlítbu, nějaký skutek lásky nebo
i jinou povinnost.

d) Něco z toho »strachu před židya u sebe také asi
nalezneme. Mnohdy snad se neodvažujeme rázně vy
stoupiti nebo otevřeně pravdu říci : ohledů na lidí.

2. Pozorujme vznešený a úctyhodný zjev božského
Mistra uprostřed nepřátel a kolísajiciho se zástupu,
poslouchejme jeho slova, jimiž dokazuje svoje božské
poslání a důstojně se proti útokům protivníků hájí. Jasně
prohlašuje svůj věčný původ od nebeského Otce, učí,
že učení jeho není z tohoto světa, t. j. původu lidského,
nýbrž že pochází od Otce samého. Sám lid, ano i jeho
nepřátelé musi uznati jeho moc, jeho důstojnost a ve
lebnost. »Bude-li Kristus činiti více divů, než tento činí7<<
ptají se. A s podivem dosvědčují, že »nikdy člověk ne
mluvil tak jako člověk tentoc. Neodvažuji se ho proto
jíti. Nemohli ho zatknouti a mu ubližiti také proto, že
»dosud nepřišla hodina jehoa. Kristus Pán jest tedy
Pánem svého života; ale je též Pánem života našeho,
jemu náleži celý náš život a každý okamžik života.

a) Pokloiime se nejprve v duchu Synu Božímu, který
od věků : Otce vycházi, Bůh : Boha, světlo ze světla,
Bůh pravý z Boha pravého.

b) Obnovme se ve víře, věrnosti, úctě k jeho učení.
Jost daleko vznešenějši a krásnější než nejdůmyslnější
vědecké systémy lidské. Jeho původ a důvod jeho
pravdivosti jest Bůh sám. Můžeme a máme je hlásati
s plnou jistotou, jsouce si vědomi, že nehlásáme učení
svého, nýbrž učení toho, který nás povolal a poslal.

c) Podívujme se též na božském Mistru a neomyl
ném Učiteli věčné pravdy dvěma vlastnostem, které na
jerusalémské jeho posluchače působily takovým mocným
dojmem: jeho mocí, již působil zázraky, a jeho autoritě,
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s kterou mluvil. I my, kteří jménem Kristovým mluvíme,
máme pravdu svých slov ukazovati skutky dokonalého
kněžského života, & vystupováním s autoritou, již nám
dává naše apoštolské poslání.

d) Kristus Pán jest Pánem svého života, bez jeho
vůle nemůžeme mu ho nikdo vzítí. Jest stejně Pánem
života našeho. Jen tak dlouho budeme žití, jak dlouho
bude chtiti On. Celý náš život a každý jeho okamžik
náleží zcela jemu. Zasvěťme mu znovu celý život a
slihme mu, že mu budeme v každém okamžiku života
věrně sloužiti.

Rozjímání 19.
Nauka a milost Kristova.

]. průprava : Slyšme Krista Pána, jak hrozí zatvrze
lým nepřátelům svého učení a své milosti a jak hlásá
velikost i krásu svého učení a své milosti.

2. průprava : Prosme, abychom jeho nauku a jeho
milost zase lépe poznali.

1. Kristus Pán udává židům dvě známky, z nichž
mají soudití, že jeho nauka jest pravá, že jest od toho,
jenž ho poslal. Nejprve, že »bude-lí kdo chtiti vůlí jeho
činiti, pozná o tom učení, je-lí z Boha:. Kdo nevede
dobrý mravný život, ten nemá smyslu pro zjevení Boží,
neslyší a neposlouchá hlasu Božího, který ho ku pravé
víře volá. Proto nezkažené dítky s radostí a ochotou
slovo Boží přijímají a věří mu; proto je tak důležito,
abychom zachovali dětem a mládeži nevinnost srdce.
Slova Krista Pána však platí nejenom o prvním poznání
zjevení a o víře v ně, nýbrž též o hlubším vniknutí do
sv. tajemství. Čím dokonalejší bude náš život, tím hlublí
bude poznání nadpřirozených pravd. Druhým znamením,

7
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: něhož židé maji souditi na božský původ nauky Kri
stovy a na její pravdu, jest to, že Kristus Pán nehledá
své slávy. Podobně i hlasatel slova Božího, kněz, nej
lépe ukáže, že hlásá učení Boží, a nejsnáze duše k pc
znání zjevení Božího přivede, když nehledá sám sebe,
nýbrž jenom čest a slávu Boží.

a) Právem si stěžujeme, že nás stále více zbavují
vlivu na vyučování mládeže. Jedno nemohou nám zabrá
nití: abychom modlitbou, slovem a příkladem se ne
snažil, zachovati dětem a mládeži nevinnost srdce a tak
ji obrniti proti bludu a učiniti přístupnou pravdě.

b) Zdá se nám, že nemáme dosti touhy, poznat lépe
vznešená tajemství naši sv. viry, a že do nich dosti ne
vnikáme? Zpytujme své svědomí a nalezneme, že nějaká
nezřízená vášeň nebo náklonnost jest tu překážkou.

c) Musíme-li &' říci, že jsme posud při kázání a pů
sobeni hledali přiliš sami sebe, slíbme božskému M'sts'u
polepšení; věřící pak poznají, že hlásáme pravdu Boží,
uvěří a podrobí se ji.

2. Děsivá jsou slova, kterými Kristus Pán hrozí za
tvrzelým a zarytým svým nepřátelům: „Budete mne
hledali a nenaleznetem V tomto okamžiku stoji Spasitel
před židy v své mesiánské velikosti a velebnosti a na
bízí jim velikou a mocnou milost. židé touto milostí
pohrdají. Kristus Pán jich sice ani potom svou milosti
neopustí docela, ale takové milostí už se jim později
nedostane. Mnohý z nich by se byl později obrátil, kdy
by byl dostal touž milost, ale svou dřívější zatvrzelostí
jí prome“ Tak se na něm vyplní slova Kristova : »kde
jsem já, vy nemůžete přijiti.: Blaženého spojení s Kri
stem Pánem budou navždy zbaveni. Hrozba Kristova
platí v plném smyslu o každém, kdo milos-tí k životu
věčnému potřebnou pohrdá. V jistém smyslu lze je obrá
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títi i na ty, kdož si nevšímaii milosti, povzbuzující je
k dokonaleišímu životu.

a) Prosme vroucně Krista Pána, aby se na nás iebo
hrozba nikdy nevyplnila. Obnovme se proto v rozhodné
nenávisti proti těžkému hříchu a umiňme si, vyvarovati
se ze všech sil všeho, čím bychom mohli milost posvě
cuiici ztratiti.

h) Dbeime též hlasu milosti, který nás zve k doko
nalejšímu životu, k většímu stupni lásky Boží. Budeme-li
hlasu tobo následovati, nalememe Ježíše a budeme vždy
tam, kde iest On, budeme stále užším a sladším přátel
stvím s ním spoieni.

3. V překrásném a úchvatném obraze líčí Kristus Pán
krásu, vznešenost a silu svého učení, své milosti a jejich
účinky. Nauka a milost ieho isou vodou živou. Žízni-li
kdo, třeba jenom, aby načerpal této vody a iebo žízeň
bude dokonale uhašena. Ano, stane se sám pramenem
pravdy a milostí pro druhé, »proudové vody živě po
plynou z těla iehoa.

a) Kolikrát už nás trpká zkušenost použila, iak
všecko to, co svět nám skýtá, není s to, aby uhasílo
žízeň naší duše. A přece snad stále ieště toužíme po
lidské cti, chceme užívati smyslných rozkoší a pomlieii
cích statků pozemských! Obraťme se celou silou vůle
k vodě živé, která iedině může naši žízeň uhasiti.

b) Čerpeime : této vody hodně a často, zvláště roz
íímáním, zbožným sloužením mše sv., vroucím sv. přijí
máním, častými návštěvami neisv. Svátosti.

c) Pak nebude chyběti požehnání anl našemu apoštol
skému působení. Budeme-li sami žíti život nadpřirozené
milosti, »proudové vody živé poplynou : těla našehoc.
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XVII. Kristus Pán odpouští ženě cizoložnéf)

(Jan 8, 2—11.)

Ráno však přišel zase do chrámu a veškeren
lid přicházel k němu; i posadil se a učil je.") Tu
přivedou k němu zákoníci a iariseové ženu do
padenou v cizoložství a postavivše ii uprostřed
řekli iemu: »Mistře, tato žena byla dopadena
v cizoložství při činu samém. V Zákoně pak
Mojžíš přikázal nám takové kamenovati. Co tedy
pravíš ty?“ To pak pravili pokoušeiíce ho, aby
ho mohli ohžalovatif) Ale Ježíš shýbnuv se dolů,
psal prstem na zemi))

Když nepřestávali se ho tázati, zvedl se a
řekl: »Kdo z vás iest bez hříchu, vrz první na ni
kamenem.<<A opět shýbnuv se dolů, psal na zemi.
Oni pak uslyševše to, vycházeli ieden po dru
hém počavše od starších,—5)a zůstal sám Ježiš
a žena stoiíc uprostřed.

! pozvedl se Ježíš a řekl ii: »Nikdo-liž tě ne
odsoudilTa A ona řekl-a: »Nikdo, Panel“ Ježíš
pak řekl ii: »Ani iá tě neodsoudím. Jdi a více
nehřešla“)

1) Jak známo. schází tato perikopa v četných ruko
pisech a v některých je označena jako pochybné authen
ticity hvězdičkou; také mnozi Otcové ii necituií iako
Písmo sv. Ale v četných jiných. i velmi starých rukopisech
se nachází, slohem a řeči se s evangeliem sv. Jana
shoduje a sněmem trídentským byla za authentickou
prohlášena.

2) »Chrámemc rozumějí se též budovy k chrámu při
léhající. »Veškeren lide znamená veliké množství.
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3) Podle zákona Mojžíšova (5. kn. Mojž. 22. 23—24)
měla býti zasnoubená dívka. dopustivší se smilstvi, uka
menována, žena provdaná jinak usmrcena. Zákoníci &
fariseové přivedli hříšnou ženu k Ježíši, aby ho mohli
obžalovati: buď z přestoupeni zákona, kdyby se nad ní
slitoval, anebo : přílišné tvrdosti, kdyby s ukamenováním
souhlasil. Kristus Pán odpovídá tak, že mu ani prvého
ani druhého vytýkati nemohou.

4) Někteří vykladači mysleli. že Kristus Pán psal na
zemi bud' hříchy tariseů nebo jejich odsouzení, nebo slova
Jer. 17, 13 (»odstupující od tebe na zemi napsání bu
dou la). Ale jednodušeji dá se věc vysvětliti tak, že
Kristus Pán dělal pouze nějaká znamení, podobná písme
nům, v prachu nebo ve vzduchu. aby ukázal nepřátelům
nehodnost a špatný úmysl jejich otázky. a že na ni přímo
odpověděti nechce.

5) 'Kteří nejdříve postřehli. že si utržili svým počíná
ním a svou otázkou hanbu.

6) Kristus Pán ukázal sice ženě milosrdnou lásku,
ale jejiho hříchu nikterak neschvaluje. nýbrž kárá jej.

Rozjímání 20.

!. průprava : Vizme pokaženou a zahanbenou ženu.
před Kristem Pánem stojici.

2. průprava : Vyprosme si od božského Mistra něco
z jeho veliké milosrdné lásky a shovívavosti.

1. Cizoložství a porušení věrnosti snubní patří ]: nej
větším hřícbům, zároveň jest tento hřích obrazem poru
šení každé věrnosti slíbené Bohu. Písmo sv. užívá slova:
»cizoložstvía o odpadu a nevěře, ale lze ho také užíti
o porušení slibu kně'mkého daného před oltářem. Když
na nevěrnost snubní v St. zákoně byl stanoven přísný
trest kmenovém, jaký asi bude trest nevěrného kněze!
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Tato hříšné žena byla obžalována a měla býti odsouzena,
poněvadž byla při hříchu dopadem, mnoho jiných snad
hostu uělo, poněvadž hřích jejich zůstal utajen. Ale před
Bohem jest hřích stejně těžký, i když zůstane skryt, a
trest Boží bude stejně hrozný.

a) Obnovme se zase v slibu kněžské věrnosti a
modleme se vroucně za dar vytrvalwti. Umiňme si, vy
varovati se všeho, co by ponenáhlu k takové nevěrností
mohlo vésti.

b) Mysleme si, že by i nyní na hříchy podobné zloby
a velikosti jako cizolofatví bylo stanoveno kamenování.
Nemusili bychom s hořkou lítostí a velikým zahanbením
přiznati, že jsme už často v životě tohoto trestu zaslou
žilí? A co jest konečně každý i největší trest časný zde
na zemi proti věčnému trestu na onom světě!

c) Za mnohý hřích snad nestihl nás časný trest a ne
npadli jsme v hanbu jenom proto, že vina naše zůstala
utajena. Mysleme na to, že před Pánem Bohem hřích
byl stejně těžký, jako kdyby byl veřejný, a že jednou
vše bude vyjeveno.

2. Tajemné psani Krista Pána na zemi dává duchov
ním spisovatelům podnět k různým úvahám. Myslí na
zákon, jenž rukou Boží jest napsán v srdce každého
člověka, nebo na to, že od Boha samého jsou v nebi na
psána jména těch, kteří mu věrně slouží, zvláště jeho
věrných apoštolských pracovniků. Můžeme také uvažo
vali o slovech, která podle některých vykladaěů snad
Kristus Pán na zemi psal: »Odstupující od tebe na zemi
napsání budou, nebot opustili pramen vod živých, Hospo
dinaa (Jer. 17, 13).

a) V srdce každého člověka, i pohana, napsán jest
prstem Božím přirozený zákon Boží. Jak bychom se
museli zastyděti, kdybychom si museli přiznati, že my,
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kterým zákon zievení byl neienom dán, nýbrž, kteří iako
kněží do něho máme zvláště vniknourti a druhým je!
hlásatí, tento zákon Boží méně věrně zachováváme než
mnohý pohan zákon Boží přirozený.

h) Kristus Pán slíbil apoštolům a všem apoštolským
pracovníkům, že íeiich iména budou zapsána v nebi.
Budiž nám to útěchou a pobidkou při práci, ale též po
hnutkou k lítostí, ies-tliže isme snad posud nepracovali
s takovou horlivostí, abychom si této cti skutečně za
sloužili.

c) Uvažuime slovo za slovem přísný výrok proroka
Jeremiáše; mysleme na to, že by se mohl vyplnítl ! na
nás. I iména naše mohla by prstem neúprosné spravedl
nosti Boží býti vepsána v prach země iako iména od
souzenců, kdybychom od svého Pána odstoupili a hledali
ukoiení žízně v císternách hříchu místo u pramene vody
živé.

3. Kristus Pán ukazuje v tomto taiemstvi zvláště dvě
krásné vlastnosti svého srdce: neobyčeinou moudrost a
velikou milosrdnou lásku. Židé se domnívali, že na každý
způsob ho budou moci v něčem polnpití : buď ho obžaío
vati, že ruší zákon, anebo mu vytknouti tvrdost k ne
šťastné ženě. Kristus Pán odpovídá tak, že ukazuie ženě
veliké milosrdenství a při tom níiak proti zákonu se ne
vyslovuie. Dává svou odpovědí také důtklivé naučení,
abychom při vědomí svých vlastních hříchů neposuzo
valí přísně chyby jiných. Tím, že ukazuie lásku osobě,
ale hřích sám zavrhuie a kárá, dává příklad zvláště
kněžím, především zpovědníkům, jak maií : pevnosti a
rozhodností spoiovartí mílosrdnou lásku.

.a) Podivuime se moudrosti božského Mistra, raduime
se, že máme tak moudrého Pána a Krále, a utíkeime se
k němu ve všech pochybnostech a neiasnostech.
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b) »Kdo z vás inst bez hříchu, vrz první na ni kame
nem..: Na tato slova Spasitelova vzpomeňme, když příide
pokulení, posuzovatí a odsuzovati hříchy & chyby
bllžních.

c) Pří vedeni duší, zvláště ve zpovědnici, měime vždy
před očima příklad Krista Pána. K hříchu a všemu, co
k hříchu svádí, neměime shovívavostí, ale hříšnikům
ukazuime co největší milosrdenství a lásku.

XVIII. Kristus Pán svědčí sám o sobě a činí
výtky židům.

(Jan 8, 12—59.)

Tu Ježíš mluvil k nim opět řkn: »Já isem
světlo světa; kdo mě následuie, nebude chodítí
ve tmách, nýbrž bude míti světlo života.“i) ! řekli
mu iaríseové: »Ty vydáváš svědectví sám o sobě,
svědectví tvě není pravé.“ Ježíš odpověděl &
řekl iím: „Ačkoliv vydávám svědectví sám o
sobě, pravě iest svědectví mé, neboť vím, odkud
isem přišel a kam idu. Vy soudíte podle těla?)
iá nesoudím nikoho a soudím-li iá, soud můi iest
pravý, nebot neisem sám, nýbrž iá & ten, ienž
mne poslal, Otec. A v zákoně vašem iest psáno,
že svědectví dvou lídí iest pravé. Já isem to,
ienž svědčím sám o sobě, a svědčí o mně Otec,
kterýž mne poslalm

! řekli iemu: »Kde iest tvůi Otec7<<Ježíš od
pověděl: »Neznáte ani mne, ani Otce mého;
kdybyste znalí mne, znalí byste Otce méh0.<<3)
Tato slova mluvil v pokladně,') uče v chrámě,
&nikdo ho neíal, nebot ieště nepřišla hodina ieho.
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Ježiš řekl iim opět: »Já idu, a budete mne
hledati a ve svém hříchu zemřete. Kam iá idu,
vy nemůžete přiiiti.<<Tedy řekli židé: »Zdaliž
sám sebe zabiie, že praví: Kam ia idu, vy nemů
žete přijíti7<< I pravil iim: »Vy iste zdola, iá
shora jsem. Vy iste z tohoto světa, iá neisem
z tohoto světa. Proto isem vám řekl, že zemřete
ve svých hříších; neboť nevěříte-li, že ia isem
to,") zemřete v hříchu svém.“ Tu pravili iemu:
»Kdo isi ty?“ Ježiš řekl iim: »Počátek, kterýž
i mluvím k vám!) Mnoho mám o vás mluviti a
souditi, ale ten, ienž mne poslal, iest pravdo
mluvný a iá mluvím ve světě to, co isem slyšel
od něho.<<A nerozuměli, že mluví o Otci svém,
Bohu. Tu řekl iim Ježíš: »Když povýšíte Syna
člověka, tehda poznáte, že iá to isem a sám od
sebe ničeho nečinim, nýbrž jak mne naučil Otec,
to mluvím. A ten, ienž mne poslal, ie se mnou.
On nenechal mne samotnať) neboť ia vždycky
činím to, co iest mn milé.“

Když tyto věci mluvil, mnozí uvěřili v něhoP)
I řekl Ježiš k těm židům, kteří v něho uvěřili:
»Zůstanete-li v mém slově, budete vpravdě učed
níky mými a poznáte pravdu a pravda osvobodí
vás.<<Odpověděli mu: »Potomstvem Abrahamo
vým isme, a nikdy isme nikomu nesloužili, kterak
ty praviš: Svobodní budete7<< Ježiš odpověděl
jim: »Amen, amen, pravím vám, každý, kdo páše
hřích, iest služebníkem hříchu. Služebník však
nezůstává v domě na věky, ale Syn zůstává na
věky. Jestli tedy Syn vás osvobodí, budete
vpravdě svobodní. Vím, že iste potomstvem
Abrahamovým, ale hledáte mne zabiti, neboť
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slovo mé nemá místo ve vás. Já mluvím, co isem
viděl u Otce svého, a vy činíte, co iste viděli
u otce vašeho.a

Odpovědělí a řekli iemu: »Otcem naším iest
Abraham.“ Rekl iim Ježíš: »Jste-lí synové Abra
hamovi, skutky Abrahamovy čiňte. Ale nyní hle
dáte mne usmrtiti, člověka, který vám mluvil
pravdu, iiž isem slyšel od Boha; toho Abraham
nečinil. Vy činíte skutky otce svého.“ I řekli
iemu: »My isme se nezrodili z cizoložství. Máme
iednoho Otce, Boha.“ Ježíš tedy řekl iim: »Kdy
by vaším otcem byl Bůh,9) milovali byste mne,
neboť iá isem z Boha vyšel a přišel. Vždyť ne
přišel jsem sám od sebe, nýbrž On mne poslal.
Proč nerozumíte mluvě mé? Proto, že nemůžete
slyšeti slova mého. Vy iste z otce ďábla a chcete
činiti žádostí otce svého. On byl vrahem od po
čátku, a nestál v pravdě, neboť pravdy v něm
není. Když mluví lež, z vlastního mluví, nebot
iest lhář a otec lži. Poněvadž však iá mluvím
pravdu, nevěříte mí. Kdo z vás bude mne viniti
z hříchu? Jestliže pravdu mluvím, proč mi ne
věříte? Kdo z Boha iest, slova Boží slyší; proto
vy neslyšíte, že z Boha neiste.<<Tu židé odpově
děli a řekli iemu: »Zdaliž my dobře nepravime,
že Samaritánm) isí a zlého ducha máš?“ Ježíš
odpověděl: »Já zlého ducha nemám, ale ctím
Otce svého a vy mne zneuctíváte. Já však ne
hledám slávy své; iestíť, kdo hledá a soudí.
Amen, amen, pravím vám: bude-li kdo zacho
vávati slovo mé, neuzří smrti na věky,“ I řekli
mu židé: »Nyní isme poznali, že zlého ducha máš.
Abraham umřel a proroci a ty pravíš: Bude-li
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kdo zachovávati slovo mé, neokusi smrti na
věky. Zdaliž jsi ty větší nežli otec náš Abraham,
který zemřel? Také proroci zemřeli. Kým číníš
sebe sama?“ Ježiš odpověděl: »Oslavuji-li se já
sám, sláva má nic není. Jest to Otec můj, jenž
mne oslavuje, o němž vy pravíte, že jest Bůh váš.
A nepoznali jste ho, ale já ho znám. A řeknu-li,
že ho neznám, budu podoben vám, lhářům. Avšak
znám jej a slovo jeho zachovávám. Abraham otec
váš zaplesal, aby viděl den můj. I viděl a radoval
se.<<“)Tu řekli židé: »Padesáte let ještě nemášu)
a Abrahama jsi viděn“ Ježíš řekl jim: »Amen,
amen, pravím vám: prve než Abraham byl, já
jsem.“ I chápali se kamení, aby házeli na něho.
Ale Ježíš skryl se a vyšel z chrámu.

l) Těmito slovy, které by žádný pouhý a obyčejný
člověk nesměl o sobě říci, jasně se prohlašuje Kristus za
Spasitele celého světa, který přinesl světlo božské pravdy.
základ života věčného.

2) Neznáte a nechcete znáti mého poslání, poněvadž
soudite jenom podle toho, co vidíte tělesnýma očima.

3) Cesta k poznání Otce jest Kristus.
4) V místností 1: chrámu přiléhající, kde se uchová

val chrámový poklad a posvátné věci.
5) T. j., že jsem Mesiáš.
6) Slova jsou přeložena podle Vulgaty. Podle origi

nálu jest smysl bud': jsem to, co jsem vám od počátku
řekl, nebo: jsem podstatou to, co vám o sobě pravím.
nebo jednodušeji: ovšem, jsem to, co vám o sobě pravím.
V rozjímání můžeme se však přidržeti textu Vulgaty.

7) T. j. jsem s ním co nejúžeji spojen.
8) Ovšem vírou nedosti pevnou, jak z dalšího vysvítá.
9) Svými skutky ukazují. že nejsou pravými syny

Božími.



ma Zivot Krista Pána podle čtyř evangelií.

10) T. i. nepřítel národa židovského.
11) Abraham poznal ze zjevení (: proroctví) příchod

Mesiášův na tento svět a nyní ho vidí v předpeklí.
12) T. i. ještě isi nedokončil mužný věk.

Rozjímání 21.
I. průprava : Vizme velebnou postavu božského Mistra

a nasloucheime jeho vážným slovům.
2. průprava : Prosme za lepší poznání Ježíše Krista

a jeho učení.

1. Kristus Pán se zievuie v tomto tajemstvi v celé své
velikosti iako Bohočlověk. Prohlašu'ie se za Vykupítele
celého světa, o němž proroci vypovídali a kterého tisíce
lidí očekávalo, svědčí o své úplné bahřiěností a svato
sti (»Kdo z vás bude vinití mne ze hříchu?<<),hlásá, že
učení jeho iest od Boha a že svým učením a příkladem
iest světlem celého světa. Zřeimě praví, že ie věčným
Bohem, který ie počátkem a byl dříve, než byl Abraham.
Uvažuime krátce každou z těchto zievených pravd, ob
novme víru v ně a utvrdme se v pokorně úctě a vroucí
lásce k Ježíši Kristu.

&)Připomeňme si neiprve, že Pán, v iehož službách
ísme, ie ten, kterého věky očekávaly, a že veliký patrí
archa, »otec věřicicha, Abraham zaplosal, aby viděl den
teho. Pokloňme se svému Pánu a Králi & obnovme se
ve věrné službě ieho.

b) ! neivětši světcově měli něiakou slabost, Panna
Maria podléhala aspoň zákonu, podle něhož by byla
bývala počata v prvotném hříchu,kdyby zvláštní výsadou
pro zásluhy Ježíše Krista nebyla byla ze všeobecného
zákona vyňata. Toliko Jež! Kristus nemá ani neimenšiho
stínu, niiakě ani vzdálené závislosti na zákonu hříchu.
Jak se tedy musi varovati hříchu ten, který má jako
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sluha Boží zvláštním způsobem božského Mistra napo
dobovatil

c) Jedině v Kristu jest pravé světlo světa. Více světla
než nejkrásnější umění a nejhlubší věda dá nám rozjí
mání o životě Kristově a zbožná modlitba před svato
stánkem. A přece snad světla hledáme jinde než u Krista !

d) Ten, jehož zde nyní před sebou v rozjímání vidi
me, jest věčný a nekonečný Bůh, který byl od věků,
dříve než byl Abraham, dříve než byl celý tento svět.
Uvědoměme si zase v hluboké pokoře svou nicotu, kla
nějme se velikosti a moci Boží, uznejme svoji absolutní
závislost na Bohu a zasvětme znovu celou (krčí a celé
tělo se všemi silami bezpodmínečně jeho službě.

2. Včecky tyto pravdy o Kristu jsou nám od malička
známy, často jsme je mi slyšeli, často je věřícím
blásáme. A přece si při tomto rozjímání musíme zase
znovu přiznati, že Krista Pána ještě dosti neznáme. Čím
to, že Kristus, nám tak blízký, zůstáva ném přece jaksi
cizi? Spasitel sám uvádí některé důvody, proč ho židé
nepoznali a neuznali. Protože se hříchem stali otroky
hříchu, protože neměli ducha pravdy, ale vládl v nich
duch lži, protože byli zdola, t. j. přiliš z tohoto světa a
oddáni tomuto světu, a protože soudili podle těla. Pře
mýšlejme, zdali některé z těchto příčin není u nás pře
kážkou hlubšího a intimnějšiho poznání Krista Pana.

.a) Jest to snad nějaká ještě nepřemožené nezřízená
vášeň, které nás od Krista oddaluje? Pak je nám nejprve
třeba rozhodně a mužně svrhnouti se sebe nedůstojné
jho, abychom se svobodně a bez bázně ke Kristu mohli
přiblížíti.

b) Nebo jest to snad duch lži, nějaká obojakost a ne
upřímnost, že pravda a milost Kristova nenalézají úrodné
půdy v našem srdci?
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c) A vůbec, pokud budeme příliž »z tohoto světa-,
příliš lpčti na věcech tohoto světa, přizpůsobovati se zá
sadám tohoto světa, souditi „podle tělaa, ne podle ducha
a zásad Kristových, nevm'kneme nikdy dosti v taiemstvi
života a učení božského Mistra.

3. Čím lépe budeme Krista Pána poznávati, čím úžeii
se s ním spoiovati, tím větší bude naše útěcha, radost a
odměna. Kristus Pán v své řeči k židům dosti iasně na
značuje, v čem tato útěcha a odměna záleží. Poznáni
Krista vede k poznání Otce. Poznáním Krista staneme se
v pravém smyslu svobodnými, ieho pravda nás osvobodí.
Konečně, kdo pozná Krista a zachovávati bude slovo
ieho, »neuzří smrti na věkya.

a) Nazírání na božské osoby neísv. Troiice, inrbmní
poznávání podstaty Boží bude naší nekonečnou a věčnou
blaženosti v nebi. Poznání Krista a jeho nauky iest už
zde na zemi cestou k stále hlubšímu poznávání taiemstvi
Boží bytosti a přípravou na blažené poznání věčné.

b) Touha po svobodě ie vrozená iednotlívcům i náro
dům. Bohužel, bývá často zdánlivá svoboda vlastně otro
ctvím a nabytí svobody v iedné věci znameuává často
upadnouti v okovy iiné. Spasitel, Pravda věčná, učí nás,
že pravé svobody dosáhneme ien přimknutim k němu a
k jeho zásadám.

c) Raduime se z celého srdce, že i o nás, kteří Krista
následovati a milovati chceme, platí příslibení, že »ne
uzříme smrti na věky. Vzbudme naděii na život věčný
a modleme se, aby víra a lásku ke Kristu, iež jsou zá
rukou hlažené věčnosti, nikdy nevymizely z našeho srdce.
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XIX. Uzdravení slepého od narození.

(Jan 9, 1—41.)

A ida mimo, uzřel člověka slepého od naro
zení. I otázali se ho učedníci ieho řkouce: »Mis—
tře, kdo zhřešil, tento, nebo rodiče jeho, že se
ilepý narodil'h Ježíš odpověděl: »Ani tento ne
zhřešil ani ieho rodiče, nýbrž aby se zievily na
něm skutky BožíJ) Já musím činiti skutky toho,
který mne poslal, pokud iest den; přichází noc,
kdy nikdo nemůže působíti. Pokud isem na světě,
isem světlem světa.<<2) To pověděv plivnnl na
zem, a udělav ze sliny bláto, pomazal mu blátem
očí a řekl iemu: »Jdí, umyi se v rybníce Siloe“
[to iest v překladě »Poslaný<<).I odešel a umyl
se a přišel vidař)

Proto sousedé a ti, kteří iei dříve vídali, že
byl žebrákem, řekli: »Není-lí to ten, ienž sedával
a žebral?<< Někteří pravili: »Jest to on.“ Jiní
řekli: »Nikoliv, ale iest mu podoben.<< On však
řekl: »Já isem to.<<Tedy řekli iemu: »Kterak se
otevřely oči tvoie7<<On odpověděl: »Ten člověk,
který slove Ježíš, udělal bláto a pomazal mí oči
a řekl mi: Jdi k rybníku Siloe a umyi se. 1 šel
isem a umyv se vídim.<<l řekli iemu: »Kde jest
on?“ Pravíl: »Nevim.<<Přivedli ho k iariseům.
toho, jenž byl slepý.“l

Byla pak sobota, když Ježíš udělal bláto a
otevřel mu oči. Opět tedy tázali se ho iariseové,
kterak prohlédl. On pak řekl iim: »Bláto položil
mi na oči a vidímm Tu řekli někteří z iariseů:
»Není tento člověk od Boha, nebot lie-zachovává
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sobotu.“ Jiní však pravili: »Kterak může člověk
hříšný činiti takové divy7<<l byla roztržka mezi
nimi. Pravíli tedy opět slepému: »Co ty pravíš
o něm, protože ti otevřel oči?“ On pak řekl:
»Jest prorok.<<“)

I nevěřili o něm, že byl slepým a prohlédl,
až povolali rodíče“) jeho, jenž prohlédl. l otázali
se jich řkouce: »Tento-liž jest váš syn, o němž
vy pravíte, že se slepým narodil? Kterak tedy
nyní vídí7<<Rodiče jeho odpověděli jim a řekli:
»Víme, že tenhle jest náš syn a že se narodil
slepý; ale kterak nyní vidí, nevíme; jeho se
ptejte, má léta, ať sám mluví o sobě.“ To řekli
rodiče jeho, poněvadž se báli židů. Neboť již se
byli židé nsnesli, aby, vyzná-lí ho kdo jako
Krista, byl vyobcování) Proto řekli rodiče jeho:
Má léta, jeho se ptejte.

Opět tedy povolali toho člověka, který byl
slepým a řekli jemu: »Vzdej chválu Bohu?) My
víme, že ten člověk jest hříšník.<<On tedy řekl
jim: »Je-lí hříšník, nevím; jedno vím, že byv sle
pým, nyní vidím.<<I řekli jemu: »Co ti učinil?
Kterak otevřel tí oči?“ Odpověděl jim: »Pověděl
jsem vám již a neslyšeli jste? Proč chcete opět
slyšeti? Zdalíž i vy chcete býti učedníky jeho?<<
I spilali mu a řekli: »Ty bud' učedníkem jeho,
my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Moj
žíšovi mluvil Bůh, o tomto však nevíme, odkud
jest.“ Člověk ten odpověděl a řekl jím: »To jest
věru divná věc, že vy nevíte, odkud jest, a ote
vřel mi oči. Víme, že hříšníků Bůh neslyší, nýbrž
je-li kdo bohabojný a činí vůlí jeho, toho slyší.“)
Od věků nebylo slýcháno, že by byl kdo otevřel
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oči slepému od narození.“') Kdy-by tento nebyl
od Boha, nic by nemohl činiti“ Odpovědělí a
řekli jemu: »Všecek jsi se v hříchu narodil, a ty
nás učíš7<<I vyvrhli ho ven.“)

Ježíš uslyšel, že ho vyvth ven, a naleznuv
jej, řekl jemu: »Věříš-li v Syna Božího?<<") Ou
odpověděl a řekl: »Kdo jest to, Pane, abych
v něho věříl'h A Ježíš řekl jemu: »! viděl jsi jej,
a ten jest to, jenž s tebou mluví.“ On pak řekl:
»Věřím, Panel“ A padnuv před ním, klaněl se mu.

1 řekl Ježíš: »Já jsem přišel na tento svět
k soudu, aby ti, kteří nevidi, viděli a kteří vidí,
oslepli.<<I uslyšeli to někteří z íariseů, kteří byli
u něho, a řekli jemu: »Zdalíž jsme my slepí?a
Ježíš řekl jim: »Kdybyste byli slepí, neměli byste
hříchu; nyní však praví-te: Vidíme; hřích váš
zůstávíals)

1) V St. zákoně Bůh často praví, že trestá někdy
hříchy otců i na synech. U židů však bylo klamné mínění.
že každá nemoc neb) neštěstí jsou tresty hříchů vlast
ních nebo hříchů rodičů. Kristus Pán svou odpovědí toto
mylné vdomněnízavrhuje. Z toho, že se učedníci táží, zdali
snad slepý sám vlastním hříchem nezavinil, že se slepý
narodil, není třeba souditi, že mysleli, jakoby Bůh i hu
doucí předvídaná hříchy předem trestal, nebo že by věřili
v preexistenci duší; dá se to vysvětliti tím, že učedníci
z jakési roztržitosti nemysleli při své otázce na to, že
před narozením nikdo hřešiti nemůže.

2) Dnem rozumí se přítomný život. nocí smrt. Kristus
Pán jest světlem světa »pokud jest na světě: v tom
smyslu. že potom už nebude viditelným způsobem učití
a působiti.

3) Kristus Pán užívá tohoto zevnějštxho obřadu, aby
zkoušel víru a poslušnost slepcovu a aby zázrak více
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vynikl. Tím, že ho posílá k rybníku jménem »Poslanýa
(t. j. Siloe na j. v. za hradbami Jerusaléma), naznačuje
svoje mesíánské poslání.

4) Bud aby tito zázrak zjistili, anebo že ho u nich
chtěli obžalovati.

5) T. i. od Boha poslaný.
6) »Ažc (donec) nepraví, že po výslechu rodičů uvě

řili, že syn jejich byl dříve slepý, nýbrž naznačuje jen
úmysl íariseů; mysleliť, že zastraší rodiče, aby vypově
děli, že syn jejich nebyl slepý.

7) Není jasno, jedná-li se tu jen o prosté vylou
čení, jímž nebyl vyloučený zbaven vši účasti při obřadech
ale musil nositi smuteční roucho, anebo o skutečné pro
kletí, které vylučovalo ze všech obřadů, ano i z obcování
s ostatními Israelity vůbec.

8) Těmi slovy zapřísáhávali vinníka, aby. vědom jsa
přitomnosti Boží, vypovídal pravdu.

9) Slova »je-li hříšník, nevime, nevyjadřují pochyb
nost, nýbrž znamenají : o tom mi nepřísluší soudíti. V St;
zákoně často se praví, že Bůh hříšníka nechce slyšetir
totiž jako hříšníka, a proto slova slepcova, všeobecně
vzata, jsou pravdivá. Ale tím není vyloučeno, že by Bůh
nemohl hříšníka slyšeti, nebo skrze něho i zázrak učiniti

10) V St. zákoně skutečně o podobném zázraku ne
čteme.

11) Buď z místnosti, kde byl výslech. anebo ze
9311320“

12) Podle lepších rukopisů řeckých : Syna člověka.
13) »Slepic nebo »kteří nevidí: jsou ti. kdož jsou

v bludu, ale nezaviněně, a blud svůj pokorně uznávají;
»kteří vidia jsou ti, již v pyšném mínění, že pravdu znají,
pravdě Kristově zatvrzele odpírají. Tak pravda Kristova
je vlastně ještě více oslepuje. Poněvadž Kristus Pán pro
jejich vinu tuto slepotu připouští. lze říci, že »přišel, aby
ti. kteří vidi. osleplic.
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Rozjímání 22.

Zázrak uzdravení slepého.

1. průprava: Vizme Spasitele, jak se všemohoucí
rukou slepce dotýká.

2. průprava: Prosme ho, aby nás vysvobodil ze sle.
poly duševní.

1. Uvažuime neiprve, co zazrak předcházelo. Jak
otazka učedníků, tak zvláště slova božského Mistra ský
taií hoinou látku k přemýšlení. »Koo zhřešil, tento, nebo
rodiče jeho, že se slepým narodil'h V domněnce učedo
níků iest skutečně něco pravdy. Bomt a neštěstí bývají
často tresty za hřích; každý hřích, také všední, mívá
též časně smutné nebo aspoň nemilé nasledky. Také to
ie pravda, že za hřích iednoho musí mnohdy trpěti i dru
zí : dětí za hříchy rodičů, věřící za hříchy svých duchov
ních spravců. 2 odpovědí Spasitelovy na otázku učedníků
poznáváme, že jsou i iiné příčiny, proč Bůh dopouští ne
moci a neštěstí. Naidy proto, aby tím iasněií ukázal svoií
všemohoucnost a milosrdnou lásku. Po této odpovědi
dává Kristus Pan vážné napomenutí, abychom pracovali
a času bedlivě používali, dokud trvá tento krátký život.
»Přichazí noc, kdy nikdo nemůže působitím

a) Už nezaviněný omyl, zapomenutí, přeřeknutí mo
hou mí-ti nemilé následky. Tim více dobrovolný hřícll
třebas jenom všední, má v zápětí časný trest. Budiž nám
to novou pohnutkou, vystříhatí se každého í neimenřího
dobrovolného hříchu.

b) 1 v tom lest spoíitost a iakási solidarita všech lidí,
že nasledky hříchů, zvláště některých hříchů těžkých,
neeůstávaií omezeny na hříšníka, nýbrž, že za hřích led
noho čuto i iiní trpívaií. Platí to zvláště o těch, již inou
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mezi sebou úžeií spoiení; 'Jak často musí děti hořce pykati
za hříchy rodičů a za osudné chyby, iichž se rodiče při
výchově dopustili! Podobně musí často věřící lid nésti
následky hříchů duchovního správce a osudných chyb
v duchovní správě. Nechť tato vážné myšlenka a vědomi
této veliké odpovědnosti iest nám ochranou v každém
těžkém pokušení.

c) Sami však nikdy nesud'me, že nemoc nebo neštěetí,
které bližního stihnou, isou tresty za ieho hříchy. Navšti
ví-li nás Pán Bůh něiakým křížem, iehož inne si podle
svého mínění nezasloužili, těšme se myšlenkou, že Bůh
chce na nás ukázati svou moc a lásku.

d) »Příchází noc, kdy nikdo nemůže působitím Počí
neime touto nebo podobnou myšlenkou každý den a po
užíime každého dne tak, jako by byl poslední v životě.

2. Představme si živě zázrak sám a uvažujme jeho
velikost a ieho význam. Byl to íistě zázrak veliký, bylo
k němu třeba tvůrčí moci všemohoucnosti Boží. Právem
tedy uzdravený volá; »Od věků nebylo slýcháno, že by
byl kdo otevřel oči slepému od narození.: Velikost zá
zraku vyniká ieště tím, že Kristus Pán užívá nepatrného
a o sobě úplně nedostatečného prostředku zevněišiho.
Proto, že ie to tak veliký zázrak, iest také mocným
důkazem poslání a božství Kristova. V tom ieat hlavni
íeho význam. Mimo to vidí sv. Otcové v tomto zázraku
také uzdravení z duševní slepoty. Hříšnik postrádá pra
vého světla a taiemství milostí Božích isou mu uzavřena.
Jenom všemohoucí ruka milosrdné lásky Kristovy můe
ho přivéstí k pravému světlu. K tomu je třeba, aby se,
jako ten slepec, s pokorou, lítosti, důvěrou ke Kristu Panu
přiblížil a iemu se zcela poddal.

a) Pokloůme se všemohoucností Krista Pina, podě
kuime mu za tento čin nesmírné lásky a obnovma ae
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v pevné víře v učení, které takovými důkazy ie po
depřeno.

b) Veliké iest neštěstí slepého od narození: nikdy
nevidí krásy přírody, nemůže pa-třití na drahé osoby,
tolik pokladů vědění a umění iest mu uzavřeno. Kdo by
s ním neměl upřímnou soustrast! Ale neštěstí duševně
slepého, hříšníka, a zvláště nevěříciho, inst mnohem
větší: oko a srdce ieho uzavřeno inst spasné pravdě
Boží, nezná a nem—iluieJežíše, nemá světlo božské mi
losti posvěcuiíci. Měime soustrast s těmito ubožáky a
snažme se iim podle sil svých pomoci tím, že ie vedeme
k pravému světlu světa, ke Krist-u. Ovšem musi sami
s pokorou, lítostí a důvěrou ke Kristu přistoupiti.

c) Musíme iistě děkovati Bohu : celého srdce, že nás
takové slepoty uchránil, nebo nás z ni vysvobodil. Ale
neisme snad přece v iistě míře stiženi něiakou slepotou ?
Snad se klameme .a přeceňuieme, snad isme posud málo
vnikli v tajemství Boží, snad isou zásady naše nakaženy
duchem tohoto světa. Pak musime také s velikou po
korou n důvěrou hledat pravého světla u Krista.

3. Velmi přísně jsou slova Kristem Pánem pronesená
na konci vypravované událostí k slepci a iariseům.
Kristus Pán prohlašuje, že přišel, aby ti, kteří nevidí,
uviděli, a kteří vidi, oslepli. Ty, kteří se v své pýle
domnívaii, že vředro znaií a všecko dobře dělají, pravda
a milost Kristova utvrzuje ieiich vlastni vinou, ti, kteří
svou nevědomost a hříšnost pokorně přiznávaii, stávají
se účastnými pravdy a milosti Kristovy.

a) Zpupná samostaěitelnost a přeceňováni sebe isou
největšími překážkami milosti Boží. Varuime se velikého
sebeklamu těch, kteří se domnívaií, že všecko dobře
vědí a dělaií a že nepotřebuii poučení
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b) Přiznévejme naopak svoji nedostatečnost, nevě
domost, hříšnost, i když se nim zdá, že jest u nás viecko
v pořádku. A vyprošujme si s pokorou : důvěrou denně
nadpřirozeného světle od Krista Pána.

Rozjímání 23.

Fariseové, slepec a jeho rodiče.

I. průprava: Vizme v duchu uzdraveného slepce
hájicího neohroženě před fariseji Krista.

2. průprava : Vyprosme si něco z jeho statečnosti
a horlivosti.

1. V těchto inriseich, zamitajicich zatvrzele jasný
důkaz božského podání a učení Kristova, předvádí ném
Písmo sv. názorným způsobem obraz nevěřících viech
věků. Nejprve popírají už předem zázrak, poněvadž prý
Kristus porušil sobotu a nemůže proto býti poslán od
Boha. Ale událost jat přiliš vážná, skutek příliš znám,
nemohou ho tudiž jenom tak odbýti, musejí věc zkou
mati. Tu snaží se nejprve, iaktum popřiti a slepce při
měti k tomu, aby je popřel. Když se jim to nepodaří,
popírají, že by byl býval slepý, a chtějí nejprve rodiče,
pak uzdraveného slepce samého pohnouti, aby inleěně
vypovídali. Když slepec neohroženě zázrak : moc Kri
stovu vyzná, prohlásí jednoduše, že nemůže býti o zé
zraku řeči, poněvadž se neví, odkud Kristus jest, proti
slepci pak užívají spilám' a násilí. Při všem tom ukazují
veliké sebevědomí & pýchu (»my víme, že je hříšníka,
»o tomto nevime, odkud juta). Podobně nevěřící všech
dob nejprve mají na sto výmluv své nevěry, brzo popí
rají pravdu Boží jako nerozumnou, brzo prohlašují nad
přirozené iakta, jež ji dokazuji, za nemožné, nebo aspoň
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za ueiistá. Mluví s velikým sebevědomím, íako by jen
oui měli výsadu pravě vědy. Když nic z toho všeho
proti ímé pravdě nepomáhá, sahají k pomluvě a násilí.
V iistém smyslu lze pozorovati podobně počínání ne
ienom u nevěrců, nýbrž i u těch, kteří nechtěíí násle
dovati hlasu Božího, volaíícího ie k něíakě větší oběti.
Neíprve na sta výmluv a pak se něiak hlas Boží umlčí.

a) Pohled na tolik srdcí, které zatvrzele odpírali
pravdě Boží, tak jasnými důkazy stvrzené, naplňuie nás
právem bolesti a spravedlivou nevolí. Ale nedívme se
tomu a nekleseime na mysli; vždyť vidíme, že i vůči
Kristu Pánu samému nevěra zůstává zatvrzelou. Snažme
se pravdu Boží co neiiasněíi podatí a co neipádněii do
kázati; za ty pak, kteří zůstávaií zatvrzelí, se modleme,
aby všemohoucí milost srdce ieiich otevřela.

b) Sami se zpytuime, zdali isme dosti ochotni k hlasu
Božímu, žádajícímu na nás větší dokonalostí nebo něiakč
větší oběti. Nemáme i my řadu výmluv, nesnažíme se
hlas Boží něiak přehlušítí ?

2. Situace rodičů slepcových před shromážděním
íaríseů byla choulostivá a trapná. Měli vypovídati o synu
od Spasitele uzdraveném vědonce, že iim každá výpo
věd v prospěch Krista Pána bude nebezpečnou. Přesto
nesvědčí falešně, ink by si byli íariseové přáli, nýbrž
určitě vypovídaií, že syn byl slepý od narození; pouze
o zázračném uzdravení nechtěií vypovídati sami, nýbrž
odkazuií na syna. V tom se dopouští tří chyb, iichž
nemáme napodobovati: polovičatostí, nevděěucsti, bázně
lidské.

a) I u nás inst polovíčatost a nedůslednost příčinou
mnohých chyb. Zasvětili isme se zcela službě Boží, slí
bili isme před oltářem kněžskou čistotu a kanonickon
poslušnost a po takové veliké obětí neměli bychom míti
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dosti rozhodností a důslednosti, přinášet! malé denní
obětí, iež kněžský život vyžaduie ?

b) Povolání kněěkě & všecky ostatní milosti : nim
spoiené isou takovým velikým dobrodinim Božím, že
nikdy dosti za vše poděkovali nemůžeme. Tuto povin
nost vděčnosti měime na mysli, když Bůh od nás něco
těžkého žádá.

c) Často bývá překážkou pokroku ve vlastním du
chovním životě a v apoštolakěm působení bázeň. Ne
pracuieme dosti energicky o svém zdokonalení, boiice se
překážek a domnívaiice se, že by potom život náš byl
příliš těňcý a ner-adostný, iakoby Bůh neměl dosti pro
středků nás sílit a nás těšit. Váháme podnikatí větlí
díla, boiice se námah, neodvažuieme se pronéeti v pravý
čas rozhodné slovo z bázně lidské, neuvažuiíce, že právě
rozhodný čin provází Bůh svým požehnáním! Umiiíme
si, setřásti se sebe toto ího bázně; ienom tak se sta
neme dokonalými kněžími a hodnými sluhy Páně.

3. V tom právě může nám slepec, Kristem Pánem
uzdravený, býti příkladem. S velikou pokorou, posluš
nosti a důvěrou podrobuje se hned Kristu Pánu, ienž
mu káže, užíti prostředku přirozeně málo vhodného
k nabytí zrůu. Pln vděčností pak vyznává před larisey
plnou pravdu a háií Krista Pána. Jakmile se dovídá,
že Kristus iest Syn Boží, hned věří a klaní se mu.

a) Utíkeime se se steinou důvěrou a pokorou \: Je
žíši, zvláště když isme zhřešili, a posloucháme 80 atd
nou ochotou ieho vnuknutí.

b) Plni vděčnosti za přiiatá dobrodiní a nadšení
fsouce láskou k pravdě Kristově, vyznáveime ho a hlá
seime neohroženě, baime rozhodně ieho práv.

c) Padněme na konec roziímáni v duchu před bož
dtým Spasitelem a vyznáveime se slepcem jeho božství.
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XX. Ježíš pastýř dobrý.
(Jan 10, 1—21.)

»Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází
dveřmi do ovčince, nýbrž odjinud vstupuje, jest
zloděj a lotr. Kdo však vchází dveřmi, jest pastýř
ovcí. Tomu vrátný otvírá, a ovce slyší hlas jeho
a on své ovce volá jménem a vyvádí je. A když
své ovce vypustí, ujdepřed nimi, a ovce ho ná
sledují, nebot znaji hlas jeho. Cizího však nená
sledují, ale utíkají od něho, neboť neznají hlasu
cizích.<<')Toto podobenství pověděl jim Ježíš, ale
oni nerozuměli, co jim mluvil.

Ježíš tedy řekl jim opět: »Amen, amen, pra
vím vám, já jsem dveřmi k ovcimf) Všickni, kdož
byli přišli,—“)jsou zloději a lotři, a ovce neslyšely
jich. Já jsem dveřmi. Vejde-li kdo skrze mne,
bude zachován; -avejde a vyjde a nalezne pastvu.
Zloděj nepřichází, leč jen aby kradl a zabíjel a
hubil. Já jsem přišel, aby měly život a měly hoj
nost. Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává
život za ovce své. Nájemník') však a ten, kdo
není pastýř, jehož nejsou ovce vlastní, vida vlka
jdoucího, opouští ovce a utíká; a vlk lapá a roz
hání ovce. Nájemník pak utíká, poněvadž jest
nájemník a nezáleží mu na ovcích. Já jsem pas
týř dobrý a znám své a znají mne moji. Jako mne
zná Otec, i já znám Otce a život svůj dávám za
ovce své.—")Mám ještě jiné ovce, které nejsou
z tohoto ovčince; i ty musím přivésti a hlas můj
slyšeti budou, a bude jeden ověinec a jeden
pastýř.“) Proto miluje mne Otec, že dávám život
svůj, abych jej zase ujali) Nikdo neodjímá ho ode
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mne, nýbrž já jej dávám sám od sebe. Mám moc
jej dáti, a mám moc jej zase vzíti. Příkaz tento
dostal jsem od Otce svého..:

Pro tyto řeči povstala opět roztržka mezi
židy. Mnozí z nich pravili: »Má ducha zlého ::
blázni; proč ho posloucháte'hc Jiní pravili: »To
nejsou slova posedlého. Může-li duch zlý otevříti
oči slepýchu

l) Kristus Pán ukazuje timto podobenstvím iariseům
a zákonikům. kteří se měli za pravé vůdce a pastýře lidu,
že nejsou pravými pastýři, ale zloději. Názorné přirov
nání vzato jest z pastýřského života východního. Ovce
byly z jara vyháněný na pastvu, kde zůstávaly po celé
jaro a léto. V noci se zahánělý do ohrad z kolů. brána
byla střežena vrátným. V jedné ohradě bývalo více stád:
každý pastýř volal ráno své stádo k sobě a jda před ním.
z ohrady je vyváděl.

2) Fariseové a zákoníci nechtěli rozuměti, že by mohli
býti zváni zloději stáda. Proto mluví Kristus jasněji a
obrací podobenství na svůj ovčinec neboli Církev. Nazý
vati věřící ovcemi bylo v Starém zákoně obvyklé. Kristus
je branou Církve. nebot jenom jeho učení a jeho milost
vede do Církve a právoplatni pastýřové musí býti od
něho posláni.

3) V řečtině je přidáno »přede mnouc. Kristus Pán
tu míní zejména iariseje a zákoníky.

4) Jako prve Kristus pravého pastýře stavěl proti
zloději a lotru, tak nyní ho rozeznává od nájemníka.
který se stará o ovce jen pro zisk.

5) Spojení věřícího s Kristem Pánem jest podobna
samému úzkému spojení Syna Božího s Otcem a proto
také láska Krista k duši omilostněné jest podobna lásce
Syna k Otci.

6) Kristus Pán chce říci. že vedle židů i pohané jsou
povoláni k pravé víře a budou spolu tvořiti jednu Církev:



Ježiš pastýř dobrý. 123

že by se před koncem světa musili všichni lidé obrátiti.
není tim řečeno.

7) Zmrtvýchvstáním.

Rozjímání 24.

[. průprava : Představme si Ježíše jako pastýře dob
rého, ovečku obiimaiícího.

2. průprava: Modleme se, abychom byli také dobrými
pastýři.

1. Spasitel označuie v svém podobenství iasně pod—
mínky dobrého pastýře. Musí veiíti do ovčince branou,
kterou iest Kristus: pouze od Krista může míti pravo
moc, ienom tehda může s úspěchem stádo své pasti, ie-li
spojen s Kristem. Nesmí býti náiemníkem, ienž praaíie
ien nebo hlavně pro hmotný zisk, nýbrž musí vše konati
: lasky ke Kristu a duším. Tak bude pastýřem skutečně
dobrým, pastýřem, iehož srdce plane láskou k svěřeným
ovečkám a který chce ienom ieiich dobro. Ale aby sku
tečně iim mohl pomahatí, nestačí dobré vůle a dobré
srdce; musí ie znáti, musi hledětí pomati věřící, jejich
potřeby, ieiich nebezpečí. Mame všecky tyto podmínky
dobrého pastýře ?

a) Zcela nehodným pastýřem byl by ten, kdo by
nebyl zákonitě ustanoven, neměl kanonického poslaní
od Církve, zastupující Krista. Ano, nebyl by vůbec
pmtýřem; nevešelt do ovčince skrze iedinou bránu,
kterou jest Kristus. Ale ani ten, kdo dosáhl místa něia
kými intrikami, iež po právu přináležela jinému, nebude
míti požehnání. Jenom když lítostí vše napraví a ve
jménu Ježíše pracovati počne, může se státi dobrým
pastýřem.
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b) Prace teho musí býti nezištná. Jenom ten kněz
bude míti úspěch, který nehledá sebe a hmotných statků,
ale duše; takovému Pán Bůh požehnáva i v časných
věcech.

c) Nemáme-li ieště dosti této nem'štností, ie to proto,
že není v srdci našem dosti lásky ke Kristu a k dulím.
'l'u si musíme modlitbou vyprošovati a o ní se úsilovnou
prací snažítí.

d) Staneme-lí se takto dobrými pastýři, bude nás to
samo sebou nutkatí, abychom svůi lid, iebo nebezpečí,
teho potřeby co neilépe poznali a tak mu účinně poma
hatí mohli. !( tomu inst třeba, abychom se s lidem často
stýkali a o učí se živě zaiímali.

2. Kdo má podmínky dobrého pastýře, bude iistě
konati všecky pastýřské povinností. Prvni povinností
čast, aby aspoň »neutílmla iako nájemník tam, kde
potřeba věřících iebo přítomnosti a pomoci žádá. Pak se
musí usilovně snažití, aby věřící »měli život-=,aby se varo
vali aspoií těžkých vín a žili v posvěcuiíoí milosti. Ale to
nestačí. na vésti duše také k dokonalosti, má se sta
ratí, »aby měli hoínosta. !( tomu ie potřeba »volatí ovce
iménem<, t. i. individuelní duchovní správy a osobního
styku. Dobrý pastýř musí býti konečně ochotou, položití
za ovce i život svůi, kdyby toho Bůh žádal.

na)Špatným pastýřem ieet ten, kdo v době nebezpečí
od stáda utíká. Ale i ten kněz, který se lidu uzavírá,
iebo se straní, ie spíše náiemníkem než pastýřem.

b) První a neidůležitčiší naší starostí musí býti, aby
se věřící naučili žití h-abituelně v posvěcuiicí milosti
Boží, vyvarovali se těžkého hříchu, a dopustí-li se ho,
co nejdříve se zase s Bohem smířili. Jak bude o tento
nadpřirozený život pečovatí kněz, který snad sám habi
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tnelnč v milostí nežije? A přece povinností jeho není
jenom, aby ve věřících nadpřirozený život udržoval,
nýbrž i k dokonalosti vedl ty, které Pán Bůh voli.

c) Jest naše duchovní správu individuelní? Jak
pěstujeme osobní styk s věřícími? Taková duchovní
správu vyžaduje ovšem mnoho obětavosti & velikého
taktu.

d) Víme, že to nejsou jenom řídké výjimky, ledy Bůh
žádá od duchovního správce í obětí zdravi, ano života.
Bude takové oběti schopen kněz, který ani obyčejných
svých povinností nekoná ?

3. Kristus Pán nás svým podobenstvím nejenom učí,
jak máme po jeho příkladu býti dobrými pastýři, nýbrž
přeůtavuje se nám také jako náš dobrý pastýř. Paso
nás svým svatým učením, svým vznešeným příkladem,
svou všemohoucí milosti. Dal skutečně život svůj za
nás, ano živí nás vlastním tělem a krví. Je pastýřem
nejenom naším, nýbrž všech nesmrtelných duší; jeho
nejvroucnčjši touha jest, aby všichni poznali jeho učení
a stali se údy jeho Církve.

a) Utikáme se k tomuto dobrému Pastýři často a
lneme k němu něžnou láskou ? Čím více vnikneme v jeho
učení, čím více budeme napodobovati jeho příklad a čím
vroucněji jej budeme příjimati v nejsvětější Svítostí, tím
více zakusime slaďré vlhký dobrého Pastýře.

b) Kdož by při slovech Spasitelových, že má býti
»jeden ovčínec a jeden pastýře: nemyslel zvláště na
nešťastné rodmlníky, kteří jsou od Církve oddělení ?
Doporučme je na konci rozjímání ve vroucí modlitbě
dobrému Pastýři a snažme se, příspěti podle sil a poměrů
nějak k jejich sjednocení.
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XXI. Kristus Pán učí své učedníky m0dliti se.

(Mt. 6, 9—13; 7, 7—11; Lk. ll, 1—13.)

1 stalo se, když se na iednom místě modlil,
že jak přestal, řekl mu ieden z učedníků ieho:
»Pane, nauč nás modliti se, jakož i Jan naučil
učedníky svéml)

A on řekl iim: »Když se modlite, takto ří
keiteř') »Otče náš, ienž isi na nebesích, posvčť
se iméno tvé. Přiid království tvé. Bud' vůle tvá
iako v nebi tak i na zemi?) Chléb náš vezdeiší')
dei nám dnes. A odpusť nám naše viny, iakož
i my odpouštime našim viníkům. A neuvoď nás
v pokušení. Ale zbav nás od zlého. Amen..:

A řekl iim: »Kdo z vás bude míti přítele,
ienž, půide-li k němu o půlnoci a řekne-li mu:
»Příteli, půič mi tři chleby,“) neboť přítel můi
přišel z cesty ke mně, a nemám, co bych mu
předložil<<, odpovidaíe z vnitřka, řekl by mu:
»Nečiň mi obtíží. Dvéře isou iiž zavřeny a dítky
mé jsou se mnou na loži; nemohu vstáti a dáti
tobě.“ A jestliže on setrvá tluka, pravím vám:
Ačkoli vstana nedá iemu proto, že iest přítelem
ieho, přece pro neodbytnost ieho se zvedne a da
mu, co potřebuje..:

»! ia pravím vám: Proste, a bude vám dáno;
hledeite a naleznete; tlucte, a bude vám ote
vřeno. Neboť každý, kdo prosí, béře, kdo hleda,
nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Zdaliž
kdož iest mezi vámi, který podá synu svému ká
men, když ho jako otce bude prositi za chléb?
Aneb bude-li prositi za rybu, zdaliž místo ryby
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dá jemu hada? Aneb bude-lí ho prosíti iza vejce,
zdalíž podá jemu štira'P) Jestliže tedy vy, jsouce
zlí, umíte dobré dary dávati ditkám svým, čím
spíše Otec váš, jenž jest v nebesích. dá dobré
věci a ducha dobrého těm, kteří jej prostá)

1) Kristus Pán se odebral z Jerusaléma na nějaké
osamělé místo. aby se modlil. Ze slov učedníků jest pa
trno, že Jan Křtitel po příkladě jiných učitelů židov
ských, kteří své učedníky učili určitým modlitbám, také
nějakou formuli modlitby (nám jinak neznámou) jim
podaL

2) Text modlitby Páně jest u Lukáše proti Matouši
poněkud zkrácen, buď že Kristus Pán sám dvakráte
Otčenáš v dvojí různé formě podal (snad aby naznačil.
že účinek a cena modlitby sama sebou není v určitých
íormulkách). anebo že sv. Lukáš neopakoval modlitbu
doslovně. Ostatně vynechané u Lukáše prosby jsou skrytě
v podané jím formě Otčenáše obsaženy.

3) »Jméno Božíc jest tolik co Bůh. Modlime se, aby
Bůh ode všech byl »posvěcovánc, t. j. aby jeho svatost
byla všemi uznávána, aby byl. všude ctěn a veleben. Krá
lovství Boží jest nadpřirozená říše božské pravdy a mi
losti. založená Kristem Pánem jako dovršení Starého zá
kona v Církvi. Modlime se. aby se toto království stále
více šířilo a všichni lidé se stali jeho údy. Prosíme, aby
všichni lidé na zemi vůli Boží tak dokonale plnili. jako
ii plní svatí v nebi.

4) V originále ěmoóacoc. Vykládá a překládá se
různě: chléb denní, obyčejný (ječmenný), zítřejší. k za
:hování života stačící a potřebný; v podstatě se všecky
Lyto významy shodují. Máme se modliti, aby nám Bůh
lal chléb náš adneSc, čímž jest naznačeno, že máme pro
till jen za věci pro život potřebné a že se máme za ně
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5) Někteří vykladači uváději různé důvody, proč
přítel žádá právě tři chleby, a vidí v počtu též mystický
smysl. Pravděpodobnější iest. že Kristus Pán mluví o
třech chlebech jen proto. že chtěl označiti nějaký určitý
počet.

6) Bílý štír palestinský iest podoben, schouli-li se.
formou a velikostí vejci.

7) Duchem dobrým se rozumí Duch sv. & jeho milost.
tedy neidrahocenněiši věc, iiž Bůh dáti může.

Rozjímání 25.
' Jak se máme modliti.

I. průprava : Vizme v duchu Pána Ježíše :) modlitbu
pohřížene'ho.

2. průprava : Prosme ho, aby nás naučil dobře se
modliti.

!. Po namahavých apoštolských pracích, po trapných
dispu-tacíoh s nevěřícími a zatvrzelými židy uchyluie se
Kristus Pin do samoty, aby se modlil. Ačkoli byla jeho
lidská přirozenost hypostasně spojena s božstvím, toužil
přece po tom, aby, vzdálen isa ruchu a starosti světa,
v modlitbě co neiúžeii a co neidůvěrněii s nebeským
Otcem se spojil. Nemodlil se ovšem proto, že by potře
boval modlitby iako my, nýbrž chtěl nam dáti hlavně
příklad a naučiti nás modlitbě. Proto také učí učedníky
a nás všecky překrásné modlitbě Otčenáěe, v niž je
v stručné a iasné tor-mě obsaženo všecko, zač mame
prositi.

a) Čím více isme zahrnuti apoštolskými pracemi a
starostmi, tím více měli bychom cí-titi potřebu, uchýliti
se někdy do samoty !: tiché a vroucí modlitbě. Sama
nekonečna velehnost Boží vyžaduje, abychom se . Bo
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hem často v uctivě a pokorně modlitbě úžeji spojovali
a s nim obcovali. Mimo to cítíme všichni, jak potřebu
jeme pomoci Boží pro svůj vlastní duchovní život i pro
své působení. Proto nesmíme při jakémkoli návalu práce
nikdy na modlitbu zapomínati.

b) Abychom se dobře modlili, musíme také Krista
Pána prosítí, aby nás naučil modliti se. Učí nás tomu
svou Církvi a duchovními vůdci, kteří nám podávají
metodu modlitby a rozjímání. Učí nás tomu také přímo
svými osvícenimi, za něž musíme prosí-ti. »Pane, ukaž mi,
zač mám prositi a jak se mám modlitia, tato jednoduchá
slova jsou už vlastně sama účinnou modlitbou.

c) Otčenáš jest vskutku modlitba, kterou nás naučil
Kristus Pán. Jest to jistě modlitba, jež spojuje obsaž
nost s největší stručnosti a jasnosti. Je ze všech modliteb
nejkrásnější. Važme si jí a modleme se ji vždycky a ve
likou pozorností. Modleme se jí někdy také tak, že
o každém slově jejím zvláště rozjímáme a myšlenky
v něm obsažené na sebe obracíme. Takový způsob
modlitby může nám někdy by'tí náhradou za rozjímání.

2. Kristus Pán učí nejenom, co se máme modliti,
nýbrž též, jaké vlastnosti má naše modlitba míti. Názor
nými podobenstvími ukazuje bo'mký Spasitel zvláště
potřebu dvou vlastností modlitby. Máme se modlíti vy
trvale jako přítel v podobenství prosící v noci 0 chleby.
Modlitba naše má býti plna dětínné důvěry, poněvadž
Bůh jest našim dobrým Otcem a otec neodepře ditku nic.
čeho potřebuje a co je mu užítečno.

a) Nebojme se, že častou a stále opakovanou modlit
bou Pána Boha unavíme nebo se mu znelíbime. Vždyť
Kristus Pán sám nám dává za příklad neodbytného
(v řeckém originále jest slovo ještě ostřejší, znamenající
vlastně »drzýa) přítele, prosíciho o chleby v noci. Naši

9
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chybou jest právě to, že nedovedeme vytrvati v modlit
bě, ano, že snad ani nějakou tu půlhodinku nezachovšme
při rozjímání a oiiicíu aebranost až do konce.

b) Když pozemský otec, který dítko miluje, neodepře
mu toho, zač prosí, neměli bychom se my obracetí
k Otci nebeskému s plnou důvěrou, že nů vyslyší ?
Dobra nadpřirozené, k věčnému cíli potřebná, »Ducha
dobréhoa, nám dá zcela jistě vždy; prosime-li za věcí
pozemské, které nám nejsou k užitku, žádajice tak
vlastně kámen, hada nebo štíra, nedá nám jich dobrý
náš Otec, ale za to nám dá něco jiného, mnohem lepšího.

3. Důvod., proč nás Bůh jistě vyslyší, ale tůé, proč
nás někdy nevyslyší hned a často nám nedá právě to,
zač žádáme, jest obsažen v předmluvě nebo oslovení
modlitby Páně: »Otče náš, jenž jsi na nebesích.“ Bůh
jest skutečně našim Otcem. Už proto, že nás z ničeho
stvořil a že nás svou laskavou prozřetelnosti zachovává.
Zvláště pak proto, že nás milosti posvěcujicí přijímá za
adoptované syny a dává nám právo na nad—přirozenou
blaženost, již žádný tvor přirozeně není schopen a již
sám od sebe žádný tvor nemůže žádati. Právě proto,
že Bůh jest milujícim Otcem, vyslyší jistě naše modlitby;
jest však Otcem nanejvýš moudrým a spravedlivým a
proto nevyslyší nás vždycky hned a nedá nám na prosby
naše to, co by bylo škodlivo nebo neužitečno.

a) Děkujme Pánu Bohu za velika' dobrodiní, že nás
učinil svými dítkami, a slibme mu, že budeme vždycky
hodnýmí a poslušnýmí jeho syny.

b) Poněvadž máme Otce tak dobrého, ale zároveň
tak moudrého a spravedlivého, modleme se k němu
vždy s velikou důvěrou, ale také s odevzdanosti a vy
trvalosti.
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Rozjímání 26.

První tři prosby Otčenáše.

I. průprava : Poklekněme v duchu před nekonečnou
velebností Boží!

2. průprava: Modleme se, abychom vždy co nejvíce
jméno Boží posvěcovalí, království jeho šířili, vůli Boží
plnili.

1. První prosba Otčenáše »Posvěť se jméno tvé<
nám připomíná, že posledním cílem všeho stvoření jest
čest a sláva Boží. K tomu cíli musi směřovati všecko
naše snažení, a čím čistší jest náš úmysl, čím více v na
šem jednání a myšlení vylučujeme všecky jiné podřadné
cile, ktené se mnohdy i mimoděk a nedobrovolně s hlav
nim úmyslem spojují, tím více budeme slávu Boží šířití
a jeho jméno posvěcovati. Jako kněží máme však k to
mu ještě důležitý úkol, starati se, aby také jiní jméno
Boží posvěcovalí.

a) Ča od času musíme si jasněji uvědomití ptavdu,
že posledním cílem všeho tvorstva a všeho našeho ko
nání jest Bůh, jeho čest a sláva. Nesmíme tedy nikdy
stvořenou bytost, osobu nebo věc, učiniti cilem svého
jednání. Konec konců není to ani naše útěcha nebo
neútěcha, ani spása duší sama o sobě, oč se jedná,
nýbrž všecko to musí býti velikému cílí slávy Boží pod
řízeno. Bude-lí tato pravda stále jasně před našima
očima, budeme se na všecky svoje práce, ale také na
obtíže a neúspěchy dívati v pravém světle.

b) Nejenom není nijaký tvor býti výlučným nebo
hlavním cílem našeho snažení, nýbrž třeba něm také
uaílovati, aby úmysl náš stále byl čistší, abychom
všecko činili toliko ke cti : chvile Bešt, nedali se ani
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částečně vésti egoismem, dižšdostí, smyslnosti. Jak
čistý byl posud náš úmysl a v čem jest se nám napraviti?

c) Bude-lí úmysl náš čistý, dostojíme také phíě své
mu kně'mkému a apoštolskému úkolu. Naší úsilovnon
snahou musí býti, aby jméno Boží bylo posvěcováno také
od jiných všude. Musíme se o to snažiti nejprve apošto
látem modlitby nebo apoštolskou modlitbou, jejíž struč
ným výrazem jest právě tato prosba Otčenáše, potom
dobrým příkladem a konečně apoštolským slovem.

2. Při druhé prosbě: »Přijď království tvéa myslíme
my kněží nejprve na veliké a mocné království Kristovo
na zemi, na jeho svatou Církev, kterou máme šiříti a již
máme hájiti. Ale toto království nelze šiřiti než tím, že
nejprve ve vlastním srdci a v duši jiných založíme a
stále více rozšiřovati a zvelebovati budeme království
božské pravdy a milostí. Čím více bude toto vnitřní
království upevněno a zvelebeno, tím více zesílí naše
naděje ve věčné království v nebi, a tato naděje utlumí
v nás všecky nezřízené touhy po radostech a rozkošich
tohoto světa.

a) Jaký to krásný a vznešený úlml, šířiti království
Boží zde na zemi, nad něž není říše mocnější a slavnější!
Ale proč je Církev Kristova stále ještě málo rozšířena,
proč jeji nepřátelé jsou stále ještě tak mocní? Není toho
příčinou i to, že pro ní málo pracujeme, anebo samí jí
snad dosti neznáme a nemilujeme?

b) Anebo jest snad vína v tom, že neudržujeme a
nešíříme dosti v sobě vnitřní království božské milosti?
Přece není nic cennějšího a krásnějšího nad tento vnitřní
nadpřirozený život. Umiňme si tedy, že jej ze všech sil
budeme pěstovati a zosilovati a všech prostředků k to
mu používatí: vroucí modlitby, sv. svátostí, rozhodného
sebezáporu.
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c) Království Kristovo zde na zemi a království Boží
v nás jsou přípravou a předtuchou nekonečné krásného
a věčně trvajícího království Božího v nebi. Tato my
šlenka, že brzy přijde nepochopitelné krásná a veliká
radost věčná, budenás jistě síliti, aby se nám všecky roz
koše světa zdály malichernými, ano se nám znechutily.

3. V třetí prosbě: »Bud' vůle tvá jako v nebi tak
i na zemi<<jest vlastně všecko obsaženo, zač Boha pro
siti můžeme a máme. Vskutku, kdyby se všichni lidé tak
vůlí Boží řídili, jak se jí bezděky musi řiditi nerozumní
tvorové, a vůli Boží tak dokonale plnili, jako ji plni
andělé a svatí v nebi, vládl by všude stálý mír a ne
zkalené štěstí. Dvojím způsobem máme plniti vůli Boží:
přesným konáním všeho, čeho Bůh žádá, a trpělivým
snášením všeho, co bolestného a nepříjemného posílá.

a) Každé srdce lidské touží po klidu a pokoji, ale
málo lidí jest, kteří pravého klidu a pokoje docházejí.
A přece nám tu Kristus podává snadný prostředek
takového míru. Snažme se horlivě o to, abychom samí
ve všem vůli Boží plnili a aby také jinými plněna byla,
tím nejlépe přispěíeme k pravému pokoji a štěstí.

b) Nezapomínejme, že se modlíme za to, aby se vůle
Boží plnila zde na zemí »jako na nebia. Musíme se tedy
varovati nejen každého hříchu těžkého a úplné dobro
volného všedního, nýbrž musíme všecko, co Pán Bůh
žádá nebo k čemu nás vybízí, hned, ochotně, úplně a
s duchovní radostí vyplniti.

c) Těžší, než takto vůli Boží plniti, může býti, nést-i
; odevzdaností kříž od Pána Boha poslaný. čim trpěli
véjí budeme snášeti menší nepříjemnosti, s čím větší
odevzdaností se budeme vždy modliti, dodávajíce po
každé »bnd' vůle tvá—,tím více cíly nebudeme, abychom
i nějaký větší kříž unesli.
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Rozjímání 27.

Ostatní čtyři prosby Otčenáše.

I. průprava : Poklekněme v duchu před nekonečnou
velebnoslí Boží !

2. průprava: Modleme se, aby nám všemohoucí Bůh
pomáhal ve všech našich potřebách.

1. Čtvrtá prosba Otčenáše nám připomíná tří důle
žité pravdy: Bůh inst to, který nás svou prozřetelností
zachovává & od něhož si musíme pokorně vyprošovatí
všechny prostřeďsy, iímíž život zachováme. Nemáme se
úzkostlivě starati o budoucnost, proto se modlíme denně
za chléb denní, pro tento den stačicí a potřebný. Máme
býti spokoieni, když se nám dostane věci k životu po
třebných; proto se modlíme o chléb vezdeiší nebo
obyčeiný.

&) Uvědoměme si znovu, že to není naše práce a
zásluha, dostává-ii se nám den co den všeho k životu
potřebného, nýbrž že je to dar lásky Boží. Poděkuime
Pánu Bohu, že nás posud tak štědře živil, a modleme
se často &vroucně za tyto pozemské potřeby.

b) Úzkostlívá stran-ost o budoucnost ieot znakem
nedůvěry k Bohu a proto se mu nelíbí; zvláště se mu
protiví u apoštolských dělníků, o něž se prozřetelnost
zvláště stará.

c) Apoštolská chudoba kněžská žádá, abychom se
spokoiilí, máme-lí to, čeho .potřebuieme, & netoužiii míti
více. Čím méně budeme toužili po statcích tohoto světa,
tím ětědřeilím se ukáže Bůh k nám.

2. Pátá prosba Otčenůlo »Odpust nám naše vinya
živě nám připomíná neli hříšnoct : ubohost : učí nás.
že jen opravdovou lítostí : pokornou proobou za odpu
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itění můžeme dosáhnouti milosrdenství. Podmínkou jat,
abychom sami iiným milosrdenství prokazovali a jim
ochotně odpustili, iestliže nám nějak ublížilí.

a) Právě u těch, kteří se snaží, vyvarovati se hříchu
a vésti duchovní život, se stává, že se přeceňuií, sebe za
ctnostné a dokonalé maií a druhými pohrdaií. Nic není
pro duchovní život nebezpečněiší než takové pyšné
sebevědomí. Oživuime proto vždycky, modlíce se tuto
prosbu Otčenáše, v sobě vědomí viny, utvrzuíme se
znovu v přesvědčení, že nám může odpustiti pouze ne
konečné milosrdenství Boží, a prosme s hlubokou lítosti
za prominutí.

b) Než smíme-lí prositi za odpuštění a jeho se naditi,
ie-lí v našem srdci hořkost nebo dokonce nenávist proti
bližnímu? Zpytuime svědomí a nalezneme-lí tam odpor
proti někomu, o němž se domníváme, že nás urazil,
pteime se nejprve, zdali sami nemáme na tom něiaké
viny. Bylo-li nám ubliženo skutečně, odpustme velko
dušně, aby i nám Pán Bůh odpustil.

3. »Neuvod' nás v pokušenim Tak se máme podle
rozkazu božského Mistra modlíti denně. Pokušení nikdy
zcela neustanou, ale modlitbou můžeme toho od Pana
Boha dosíci, že nás mnohé zlé příležitosti a mnohého
pokušení nebrání. Ovšem, všechna pokušení nám ne
odeime; isout nám mnohé potřebná k utvrzeni v ctnosti.
Ale modlitba nám vždy vyprosi sily, abychom v nich
obstáli.

a) Neztráceime mysli, iestliže ieltě po mnohých
vítězných boíích a po dlouhých letech duchovního života
pokušení přicházejí. Budeme-li rozhodně boiovati, bude
nám každé pokušení příležitostí k trpělivosti a stateč
nosti, upevní nás právě v té ctnosti, proti niž isme po
koušeni, a ziedni nám znovu zásluhu.
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b) Přes to pokušení zůstane zlem. Proto se modleme,
aby nás Bůh chránil pokušení, nikdy samí špatné pří
ležitost! nevyhledáveime a útok nepřítele vždy hned
klidně, ale rozhodně odmitněme. Měíme pohotově ně
jaké malé střelné modlitby, aby nám v pokušení byly
zbraní.

4. »Ale zbav nás od zlého !<<Co všecko inst obsa
ženo v iedíném slovičku »zlo<<!Kolik utrpení a bolesti
tělesných, kolík běd a úzkostí duševních stíhá ubohé
lidstvo: nemoci, chudoba, hlad, válka, požáry, povodně,
katastroiy živelní a iiné, úzkosti a iiná muka duševní,
pokoření, zneuznání, bludy atd. Vše to iest následek
prvotního hříchu a proto nemůže býti od nás zcela od
ňato. Ale mnohé zlo Bůh na naše modlitby odvrátí a
vždy nám dá aspoň sílu, abychom neštěstí a bolest
trpělivě snášeli.

a) Nedolěhá snad něiaké neštěstí nebo bolest na nás
proto, že jsme se za ieiích odvrácení dosti nemodlilí?

b) Modleme se v této prosbě a i iindy často za trpě—
livost v snášení zlého. Pak nám niiaké zlo neuškodí, ale
bude příležitostí k zásluze.

XXII. Kristus Pán uzdravuie posedlého
a odpovídá rouhaiícím se iariseům.

(Mt. 12, 22—38; 43—45; Lk. 11, 14—26.)

Tehdy přivedli k němu posedlého, ienž byl
slepý a němý; a vymítal zlého ducha. A když
vyvrhl ducha zlého, uzdravil íei, takže němý
mluvil a viděl; i podivíli se zástupcvé a pravili:
»Není-liž tento syn Davidův'h Fariseové však
uslyševše to řekli: „Tento nevymítá duchů zlých
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leč v Beelzebubu, náčelníku duchů zlých.“ Tu
osloVilí ho někteří ze zákoníků a íariseů : po
koušejíce ho řekli: »Místře, chceme od tebe ví
dětí znamení s nebe.<<1)Ale Ježíš, znaje myšlení
jejich, řekl jim: »Každé království proti sobě
rozdělené zpustne a dům na dům padne. A žádné
město nebo dům proti sobě rozdělený neobstojí.
A jestli tedy satan satana vymítá. také proti sobě
rozdělen jest, kterak tedy obstojí království jeho?
Neboť pravite, že já v Beelzebubu vvmitám
duchy zlé. A vymítám-lí já duchy zlé v Beelze
bubu, v kom vvmítají je synové vaši? Protož oni
budou soudci vašímíF) Jestliže však já prstem a
duchem Božím vvmítám duchv zlé. tož přišlo
k vám království Boží.“j Když silák ozbrojen
hlídá dvoru svého, v pokoji jest majetek jeho.
Když však silnější než on přijda, přemůže ho,
odejme veškerou jeho zbroj, na niž spoléhal,
a rozdělí kořist jeho. Neb kterak může kdo vejítí
do domu silákova a pobrati jeho nářadí. leč prve
sváže siláka? A potom oloupí dům jeho.“

»Kdo není se mnou, proti mně jest, a kdo ne
shromažďuje se mnou, rozotvlujefl Proto pravím
vám: Všeliký hřích a rouhání odpustí se lidem,
ale rouhání proti Duchu neodoustí se. A kdo by
řekl slovo proti Svnu člověka, bude mu od
puštěno, kdo by však mluvil proti Duchu sv.,
nebude mu odouštěno ani v tomto věku ani
v budoucím.“ Buď učiňte strom a ovoce jeho
dobrým, aneb učiňte strom špatným a ovoce jeho
špatnvm, neboť po ovoci poznává se strom.“j Po
kolení zmijí, kterak můžete mluvit! věcl dobré,
jsouce zlí? Neboť z hojnosti srdce mluví ústa.
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Dobrý člověk vynáší z pokladu dobrého věcí
dobré, a zlý člověk vynáší z pokladu zlého věcí
špatné. Ale pravím vám, že z každého slova
marného, které lidé promluví, vydají počet v den
soudu. Neboť .ze slov svých budeš ospravedlněn,
a ze slov svých budeš odsouzen.<=")

„Když duch nečistý vyjde od člověka, chodí
po místech suchých, hledaje odpočinutí a nena
lézá. Tu řekne: Navrátím se do domu svého,
z něhož jsem vyšel. A přijda, nalezne jej prázdný,
vymetený a ozdobený. Tu jde a vezme s sebou
sedm jiných duchů, horších než jest sám, a vejdou
ce, přebývají tam. I stávají se poslední věci člo
věka toho horšími než byly první. Tak bude
i pokolení tomuto zlémums)

1) Lid vida zázrak. počíná věřiti, že Kristus jest
Mesiáš (t. j. syn Davidův), zatvrzelí íariseové však při
pisují div moci ďábelské (Beelzebub. t. j. bůh much, bů
žek Bál od Filisťanů jako ochránce proti mouchám ucti
vaný. potom : náčelník ďáblů) a žádají nějaké zvláštní
znamení na nebi, na př. zatmění slunce nebo blesk a pod.

2) »Sýnyc se zde rozumějí učedníci učitelů židov
ských, kteří také někdy mívali moc exorcísmu. Tuto moc
neodvažovali se židé připisovati Beelzebubovi a tak sami
vlastně odsuzovali výtku Kristu Pánu činěnou.

3) Prst Boží a Duch Boží : moc Boží.
4) Kristus Pán. který v předešlých slovech jasně uká

zal, že přemohl ďábla a že tedy divy, které koná. nejsou
z moci ďáblovy, nyní dodává. že každý musí jeho poslání
a jeho pravomoc uznati. Nestačí jen neodporovati mu:
neboť kdo s ním, jediným pravým pastýřem, stáda ne
shromažd'uje, rozptyluje je.

5) Rouhati se vtělenému Synu Božímu má ještě ja
kousi omluvu. protože Syn Boží svoji velebnost skryl &
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v nízké podobě se zjevil. Ale rouhá-li se kdo Duchu sv..
odporuje-li jasným důkazům pravdy Boží a připisuje-li
je ďáblovi. nebude mu odpuštěno. Podle některých vy
kladačů znamenají slova ta jen, že takový hřích velmi
těžko bude odpuštěn; podle jiných pravděpodobněji, že
vskutku nebude nikdy odpuštěn; ne proto. že by ho Bůh
odpustiti nemohl anebo nechtěl, ale proto. že takový za
tvrzelý hříšník sám všecku milost a její prostředky od
mítá. Ze slov Krista Pána jest též patrno. že jsou viny,
které nikdy nebudou odpuštěny, že jest tedy věčné peklo.
ale že jsou též některé viny. které na onom světě mohou
býti odpuštěny, že jest tedy očistec.

6) Přetvařujete se. chtějice se zdáti dobrými, ačkoli
jste špatní. Buď se tedy polepšete. anebo aspoň k své
špatnosti nepřidávejte ještě přetvářku.

7) Když už z každého marného slova třeba odpoví
dati, jaký bude teprve trest rouhání!

8) Kázáním Janovým a Spasitelovým byli židé ze
své nevěry vyburcováni a duch zlý odstoupil od nich na
čas. Ale když urputně Kristu počali odporovati, podlehli
zase duchu zlému a jejich stav je nyní horší než dříve.
Tak to bývá u každého. kdo po úplném nebo částečném
obrácení zase padne. Kristus Pán přirovnává ďábla
k člověku, který byv z obydlí svého vypuzen. zase se
do něho vrací. Není však třeba. aby všecky jednotlivosti
přirovnání měly svůj význam. Vskutku vykládají někteří
»vymetení a ozdobení: domu 0 ctnostech. v nichž obrá
oený pokročil, jiní naopak o chybách. v které svou ne
dbalosti upadl.

Rozjímání 28.

!. průprava : Slyšme Krista Pána. lak fariseie vážně
kára'.

2. průprava: Prosme, aby nás uchrám'l hříchů a chyb.
které tak ostře tape.
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1. Po tolika důkazech božské mocí, po tolika zřet
mých zázracich Kristových žádaii židé na něm, aby
učinil nové něíaké znamení, a to, aby je učinil po ieiich
přání na nebi; pak že uvěří. Ale neuvěřili by ani potom,
neboť jsou zatvrzelí; znamením jejich zatvrzelosti inst
to, že zcela očividný zázrak připisují moci ďábelské.
Jest to hrozný hřích, poněvadž se tim sami uzavírají
milosti Boží, k obrácení a spáse naprosto potřebné.
Právem iim tedy hrozí Spasitel trestem věčným. Slova
ieho isou zároveň iasným svědectvím pro existenci
trestů věčných v pekle; při tom také učí, že isou po
smrti tresty časné neboli očistec.

a) Na zatvrzelých iariseiích máme obraz i nyněišího
nevěřícího světa. Nepřátelé viry snaží se všemi možnými
poustředky a protidůvody vyvrátiti iasné důkazy naši
víry. Popíraii neiprve takta, a když ie popřiti nemohou,
hledí ie ze všech možných příčin vysvětliti, ienom ne
jako dila Boží. Zármutek, kterým nás pohled na takovou
nevěru a zatvrzelost naplňuie, ie pochopitelný a patří
ke křížům apoštolského kněžského života. Ale diviti se
tomu nesmíme, když už vůči Kristu Pánu podobně si po—
čínali. Tim méně smíme proto sami na mysli klesati,
iakoby snad víra naše nedala se dosti dokázati.

b) Z počínání nevěřících židů a z děsivých slov Kni
stových o hříchu proti Duchu sv. poznáváme, iak veliké
zloby ie vůle lidská schopna. Tuto vratkou a měnivou
vůli máme také my, a dokud žiieme, neisme nikdy úplně
iisti, že neupadneme do hříchu, a to i velmi těžkého.
Modleme se za odvrácení takového neštěstí a hled'me
co neílépe všech milostí stavu kněžského používati.

c) Slova Krista Pána nám připomínaii očistec, kde
test třeba pykati časné tresty a trpěti za všední. hříchy.
Umiňme st, varovat! ae každého dobrovolného _věedního
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hříchu, činiti za své hříchy pokání a odpustky získávati,
abychom tento trest od sebe odvrátíh'.

2. Napoměnutí Kristova neplatí ien tariseům, mnohá
: nich můžeme obrátíti přímo na sebe. Slova o »králov
ství proti sobě rozdělenéma vybízeií nás k vzáiemně
svornosti a bratrské lásce; při obraze 0 »ozbroieném
siláku dvora svého hlídaiícíma můžeme mysleti na bdě
lost a ostražitost, iíž inst nám třeba proti vnitřním a
zevněišim nepřátelům spásy; slova »kdo není se mnou,
proti mně jeste upozorňuií na nebezpečí každé polovi
čatosti v službě Boží. Zvláště vážná inst myšlenka, že
za každé marné slovo budeme iednou před věčným
Soudcem odpovidati.

a) Nesvomost a nedostatek lásky u křasťanů, zvláště
u kněží, bývá často příčinou, že si svět naší víry dosti
neváží a nepřátelé ieii triumiuii. Nedávám snad sám
špatný příklad takovou nesvorností, není v mém srdci
něj-aká hořkost nebo dokonce nepřátelství proti spolu
bra-tru?

b) Jako ozbroíený silák, hlídající domu svého, musí
me býti po celý život na stráži proti pokušenim a ne
přátelům duchovního života. Nikdy si umíme namlou
vati, že isme už dosti pokročilí, sice nás snadno v ne
střeženém okamžiku něiaká vášeň přemůže. Platí to
zvláště o hněvu, ctižádosti. smyslnosti.

c) Pohlědneme-li hlouběii do svého srdce, sbledáme,
že ostrá slova Krista Pána proti polovičatostí se týkaíí
také nás. Věříme v zásady Kristovy, a přece snad slabě
iích háiíme a nedokonale se iimi řídíme; víme, jak důo
razně hlásal potřebu pravé nadpřirozené lásky, a přece
it snad v praksi málo ukazuieme; známe potřebu a cenu
kněžské čistoty, a přece si nad : pokulením zahrávámcl
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d) Přehlédneme-lí dosavadni svůi život, nemusime
s lítosti přiznati, že isme mnoho nepotřebných a marných
slov pronesli? Připomineime si častěii živě vážná slova
Kristova o odpovědnosti před věčným Soudcem, aby
chom se aspoň v budoucnosti vyvarovali každého slova
marného.

3. Velmi poučné ieet pro nás podobenství o zlém
duchu z člověka vyšlém a zase se vraceiicím. Vidíme
z něho, iak zlém-u duchu na tom záleží, aby svedl duši
k zlému. Také nás podobenství učí, iak nebezpečné Jest
vracení se (zpětnost) k zlému a že nový pád po úplném
nebo částečném obrácení bývá horší než pád první.

a) Víme ovšem, že mnohá pokušení vznikaii z naší
přirozenosti nakloněné k zlému. Ale mnohá vycházeií
přímo od ďábla; popirati to nebo nevšímati si toho,
znamenalo by, podávati zlému nepříteli zbraň do rukou.

b) Varuime se bedlivě zpětivosti a nového pádu do
starých hříchů. Podařilo-li se nám dosíd pokory a
čistoty, neoddáveime se klamné iistotě, ale zůstáveime
stále na stráži!

XXIII. Žena, blahoslavící matku Páně.
Napomenuti židům daná.

(Mt. 12, 39—42; 6, 22, 23; Lk. 11, 27—36.)

1 stalo se, když to pravil, iedna žena ze zá
stupu pozdvihla hlasu a řekla iemu: »Blahoslavený
život, který tebe nosil, a prsy, kterých isí po

žívala Ale on pravil: »Ovšem1)blahoslavení, kteří
slyší slovo Boží a ostřihaií ho..:

A když se zástupové k němu scházeli, počal
řikati: »Pokolení toto ieat pokolení nešlechetné
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a cizoložné a žádá znamení, a znamení nebude
mu dáno leč znamení Jonáše proroka. Jako totiž
Jonáš byl v břiše ryby tři dní a tří noci, tak bude
Syn člověka v nitru země tří dní a tři noci?)
Jako Jonáš stal se znamením pro Ninivetské, tak
bude i Syn člověka pro pokolení toto. Královna
jihu povstane na soudě s muži pokolení tohoto
a odsoudí je,“) neboť přišla od končin země, aby
uslyšela moudrost Šalamounovu; a hle, více než
Šalomoun jest tuto. Mužové ninivetšti povstanou
na soudě s pokolením tímto a odsoudí je, nebot
učinili pokání na kázání Jonášovo, a hle, více než
Jonáš jest tuto.<<

»Nikdo, rozsvítív svíci, nestaví ji do skrýše
nebo pod kbelík, nýbrž na svícen, aby viděli
světlo ti, kteří vcházejíf) Svíci těla tvého jest oko
tvé. Je-li oko tvé zdravé, bude světlym celé tvé
tělo; je-li však oko tvé špatné, bude celé tělo tvé
tmavým. Jestliže tedy světlo, kteréž jest v tobě,
tmou jest, jak velká bude tma sama? Hled' tedy,
ať to světlo, které jest v tobě, není tmouf) Bude-li
tedy tělo tvé světlým celé, bez všeliké části tma
vé, bude celé světlým tak, jako když svíce září
svou tě OSVělllliem')

1) V originále usvoňr (vpravdě, arciť). Spasitel slovy
svými nepOpírá chvály, vzdané od ženy jeho Matce. ale
doplňuje ji. Prohlašuje, že větší chválou Panny Marie
než milost darmo daná mateřství Božího jest její ve.
liká svatost. a že podobnou chválu zaslouží každý, kdo
dokonale vůli Boží plní.

2) Poněvadž židé nechtěli uznati zázraky. které Kris
tus Pán činil, a žádali nějaké zvláštní neobyčejné zna
meni, mohl říci Kristus Pán. že jim nebude dáno jiného
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znamení (totiž takového mimořádného znamení kromě
ostatních zázraků), než zmrtvýchvstání Páně. Kristus
Pán byl po své smrti skutečně po tři dny a tří nocí
(čítajíc podle židovského způsobu část dne už za celý
den) v srdci země. t. j. (tělem) v hrobě. a (duší)
.v předpekli.

3) Slova vztahují se na královnu ze Sáby, která. ač
koliv pohanka a cizinka, konala dalekou cestu, aby uzřela
moudrost a moc Šalomounovu. (3 Král. 10. ldd; 2 Paral.
9, 1dd.)

4) Světlo učení Kristova a jeho důkazy nejsou skryty,
že by nemohly býti poznány.

5) Kristus Pán přechází od světla, jímž jest jeho
učení, k světlu, které jest každému člověku dáno a kte
rým má světlo zjevení Božího příjimati. Tím světlem
rozumí buď poznání rozumové anebo dobrý úmysl a
přirovnává je k oku tělesnému. Když jest oko tělesné
zdrávo (v originále : »jednoduchéa), řídí všecky údy
těla. aby každý z nich úkon svěřený d'obře konal; po
dobně když někdo přijímá slovo Boží rozumem před
sudky a vášněmi nezkaleným a s čistým míněním, nauka
Boží všecky jeho vlohy proniká a zdokonaluje.

6) Poněvadž se věta tato zdá na první pohled jakousi
tautologií, mysleli někteří, že jest tu chyba v textu. Ale
smysl dá se vysvětliti beze vší tautologie, když v prvé
části zdůraznime slovo »celéc. v druhé slovo »světlýma:
bude-li tělo tvé celé světlým, bude skutečně cele'
světlým, tak jako když jsi svící celý ozářen.

Rozjímání 29.

I. průprava : Nasloucheime slovům Spasitelovým :
»BIahosIaveni, kteří slyší slovo Boží a ostříhají ho..

2. průprava : Prosme za milost, abychom slova Bo
žího co nejdokonaleií oslřihalí.
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1. že třeba uctivatí a vzývati Pannu Marii, která
počala a porodila Syna Božího a Vykupitele, pnaví nku
sám zdravý rozum. Proto obyčejný křesťanský lid chápe
potřebu této úcty bez dlouhých a učených theologíckých
důvodů a výkladů a Pannu Marii skutečně uctívá; úcta
marianská jest úcta populární. Ve vypravování evan
gelia jest to právě obyčejná žena z lidu, která Marii
blahoslavi. Kristus Pán svou odpovědí nepopírá opráv
něnosti této úcty a ženy nehaní. Vždyť prvním, abychom
tak řekli, ctitelem mariánským byl sám archanděl Ga
briel, nazvav z rozkazu Božího Pannu Marii »plnou
milostíoc; a Alžbětě Duch sv. sám vnukl, že ji jmenuje
»požebnanou mezi ženami—x.Božský Spasitel chce tedy
jen říci, že větší cenu než milosti darmo dané, i nej
vyšší, má milost posvěcujici a láska k Bohu. Když tedy
už milosti darmo dané jsou menší než milost posvěcujicí,
jak malou cenu maji pro-ti této milosti všecka vyzname
nání a důstojenství pouze lidská!

a) Nenáležime snad k těm, kteří se jaksi bojí, aby
Panna Maria nebyla příliš uctívána, aby se nenadsazo
valo ? Spíše se musíme báti, že nikdy dosti velikosti a
svatosti Matky Páně nepochopíme a neoceníme. Ob
novme se tímto rozjimánim zase v úctě mariánské a pře
mýšlejme, co bychom v té příčině měli činiti. šiřme úctu
marianskou u věřícího lidu; jen toho musíme d'báti, aby
tato úcta nebyla pouze zevnějši, mechanická, nýbrž
vnitřní a solidní, aby se především jevila v napodobo
vání ctností Panny Marie. Jedním z nejlepších pro
středků takově úcty jsou marianské družiny.

b) Veliká jest jistě důstojnost a moc kněžská a nikdy
nemůžeme Bohu za tu milost dosti děkovati. Ale jsou
milosti darmo danou; proto by měly málo ceny, ano
byly by nám k záhubě, kdybychom nežili v milosti

IO
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posvěcující a nevedli dokonalý kně'mký život. »Ostříhati
slova Božíhoa, zachovávati se v milosti a vésti svatý
život musí býti hlavní naší snahou. Když tedy ani dů
stojnost kněžské nemá pravě ceny bez posvěcující mi
lostí, jak pošetílě by bylo, přikládali cenu různým titu
lům .: vyznamenáním lidským !

2. Jak malou cenu má milost darmo daná bez po
svěcující milostí, ukazuje právě příklad nevěřících židů.
Ačkoliv byli zvláštní přízni Boží ze všech národů vy
voleni, přece jím Kristus Pán hrozí, že mnozí pohané
budou spasení, a oni zavržení. Všimněme si v řeči Krí
stově, již iarisey kárá, ještě slov, že nebude jim dáno
znamení leč »znamení Jonáše proroku. Tak veliký jest
zázrak zmrtvýchvstání, že v jistém smyslu všecky ostatní
zázraky před ním mizí. Takovým velikým a očividným
zázrakem jest víra naše podepřena.

a) Jak mnohý nedbalý nebo dokonalostí nedbající
kněz se musí zastydětí, srovnáoli se s některým obyčej
ným křesťanem, anebo dokonce í s pohanem, kteří málo
milostí od Boha dostali, ale s nimi svědomitě působil
Tato myšlenka a obava, aby při soudu mnohá taková
duše proti nám nepovstala a nás neodsoudila, bude nám
jistě mocnou vzpruhou k dokonalému kněžskému životu.

b) Obnovme při rozjímání pevnou viru ve zjevení
Kristovo, které tak velikým a slavným zázrakem
zmrtvýchvstání jest potvrzeno.

3. Krásně jest přirovnání Krista Pána o člověku se
zdravým, jasným okem. Takové zdravé, jasné oko otvírá
pohled do celého člověka, i do jeho nitra. Kde jest
zdravé, jasné oko, tam všecky údy těla dobře jsou
řízeny a konají svůj úkol. Takovým člověkem se zdra
vým, jasným okem je v přeneseném smyslu člověk
upřímný a otevřený, v němž není ialše a politického
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jednáni. Zdravě, jasně oko znameni dila jasný, zdravý
úsudek, nezkalený předmdky . vúiněmi. Zvláště se
rozumí jasným, zdravým okem čistý úmysl při našich
činech.

a) Buďme vždy muži . jasným, zdravým okem,
upřímnými, otevřenými, neznajícími přetvářky a poli
tického jednáni! Vždyť nás to vždy bolívú, když po
dlouhém obcování s někým seznáme, že není upřímný,
že jeho jednání nesouhlasi vždy a jeho smýšlením.

b) Hleďme sí zachovati ve všem jasný, zdravý úsu
dek; proto se vamjme předsudků a potíreime vášně,
které soud kali. Jinak budeme míti v svém působeni
stále obtíže a nikdy dokonalosti nedosáhneme.

c) Mějme při všem čistý úmysl, hledejme především
cti a slávy Boží. Víme, že dobrým úmyslem nemohou se
sice skutky špatné státi mravnými, ale že skutky indiííe
rentní jím nabývají veliké ceny. Zkoumejme se: jestliže
se ještě příliš rmoutíme, nedostane-li se nám za naše
námahy odměny, uznání a chvály, je to znamení, že
úmysl není ještě zcela čistý.

XXIV. Ježíš varuje před převráceností íariseů.

(Mt. 10, 26; Lk. 11, 37—54; 12, 1—3.)

A když mluvil. prosil ho jeden iarisej, aby
u něho poobědval. Vešed tedy ujal místo za
stolem. Ale iarisej počal sám u sebe nvažovatí
a říkati, proč se neumyl před obědemf)

I řekl ]: němu Pán: »Nyní') vy, iariseové,
čistíte povrch poháru a mísy, ale nitro vaše je
plno loupeže . nepravosti. Nesmyslní, zda-llž ten,
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který učinil povrch, neučinil také nitro?3) Spíše
almužnou deite to, co iest uvnitř, a hle, všecko
bude vám čistým.') Ale běda vám, iariseům, že
desátky dáváte z máty a routy a ze všeliké
zeleninyf) & pomíiíte soud a lásku k Bohu. Toto
měli iste činiti a onoho neopomíieti. Běda vám,
íaríseům, že rádi sedíte v prvních stolicích v sy
nagogách a líbuiete si, když vás pozdravuji na
trhu. Běda vám, že jste jako hroby skryté, po
nichž lidé chodí, aniž to vědí.<<“)

I promluvil jeden ze zákoníkův & řekl jemu:
»Mistře, pravě tyto věci, ha—ništaké nás.“ On
pak řekl: »I vám zákoníkům běda. Neboť obtě
žuiete lidi břemeny nesnesitelnými a sami nedo
týkáte se břemen těch ani iednim prstemf) Běda
vám, kteří stavíte hroby proroků, otcové vaši
však ie zabili. Věru dosvědčuiete, že souhlasíte
se skutky otců svých; neboť oni ie usmrtili, vy
pak stavíte hroby jejich. Protož i moudrost Boží
řekla: Pošlu k nim proroky a apoštoly, a z těch
některé zabiií a iiné budou pronásledovati; aby
se pohledávala od tohoto pokolení krev všech
proroků, která byla prolita od ustanovení světa,
od krve Abelovy až do krve Zachariáše, který
zahynul mezi oltářem a chrámem. Ano, pravím
vám, bude se pohledávati od pokolení tohotof)
Běda vám, zákoníkům, že iste (si) odňali klíč
poznání. Sami iste nevešli & těm, kteří vcházeli,
iste zabránilímg)

Když pak jim to mluvil, iariseové :: zákoníci
počali naň úsilovně naléhati a dotazovatí se ho
po mnoha věcech, čínice mu úklady a hledajíce
jel chytiti ze slov ie—ho,aby iei obžalovali.
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Když pak se mezitím shromáždili četní zá
stupové, takže šlapali jeden na druhého, počal
mluviti k učedníkům svým: »Varujte se kvasu
iarisejského, jenž jest pokrytectví. A nebojte se
jich, neboť nic není skryto, co nebude odkryto,
ani co tajno, co nebude zvěděno. Proto, co jste
pravili ve tmě, uslyšíte ve světle, a co jste mlu
vili do ucha v pokojích, bude se hlásati na
střechách.<<10)

1) Židé se umývali před jidlem, aby se obřadem tím
zbavili zákonného znečištění, do něhož snad nevědomky
(na př. náhodným dotekem mrtvoly nebo posedlého)
upadli. Kristus Pán nedlouho před tím jednal s posed
lým, a proto iarisej reptá, že se neumývá. Spasitel však
schválně obřad opomenul. chtěje použíti příležitosti k po
kárání zevnější spravedlnosti iarisejské.

2) >>Nyní<<;dříve totiž fariseové neměli tolik zevněj—
šich malicherných předpisů. Kristus Pán neporušuje svou
ostrou výtkou pravidel slušnosti a vděčnosti k hostiteli,
anebo pravidla lásky k bližnímu; právě tato otevřená
apoštolská slova chtěla hostitele uvésti na pravou cestu.

3) Fariseové mysleli, že různými předpisy a různými
zapíráními v zevnějších věcech uctívají Boha, Stvořitele
a Pána těchto věcí. Ale Bůh jest Stvořitel a Pán přede
vším našeho nitra, a proto více ho uctíváme vnitřním
mravním životem.

4) Mají dávati almužnu z toho. co jest uvnitř (rů
ěvówa ), t. j. podle obyčejného výkladu, z pokrmů a ná
pojů v nádobách, jež tak pečlivě umývají. Ve Vulgatě
stojí »quod superestc, což se obyčejně vykládá :: z toho,
co vám po nutných vydáních zbude.

5) Zákon ukládal desátky jen : obilí a ovoce stromo
vého, fariseové povinnost rozšiřovali i na zeliny ;: léčivé
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byliny. z nichž uvádí Spasitel dvě (mentba viridis a ruta
graveolens) na příklad.

6) Poněvadž dotek hrobů u židů znečištoval, bývaly
obileny. aby je každý viděl. Mnohdy časem některý hrob
zarostl travou a byl pokryt prachem a pískem, takže byl
nepoznatelný.

7) Sami vždy nějaký důvod naleznete. abyste se zá
konu vyhnuli. '

8) Židé, stavioe náhrobky prorokům od předků jejich
zavražděným, sice zdánlivě proroky a Boba. jenž je po
slal. uctívají. ve skutečnosti však. napodobujíce hříchy
předků, ani proroků, ani Boha v úctě nemají. Ano. jsou
ještě horší než předkové, nebot zabijí samého Mesiáše.
Zachariáš, o němž Kristus mluví. jest podle obecného
mínění kněz Zachariáš, zavražděný »v síni domu Hospo
dinova.. (2 Paralip. 24, 21.) Uvádí se jako poslední
v řadě zavražděných proroků. ačkoli ještě po něm byli
jiní usmrcení. buď proto, že se o něm vykládá v knize,
jež byla v řadě knih posvátných poslední (2 Paralip.).
anebo'že jeho smrt zvláště volala o pomstu. Při slovech
»moudrost Boží řekla: není třeba mysleti na nějaké
určité místo v Písmě sv.; Kristus mluví všeobecně o úrad
cích Prozřetelnosti Boží.

9) Zákonikům byl dán »klíč poznání:, t. j. dar vy
kládati Písmo sv., z něhož měli posláni Kristovo poznati
a druhým hlásati. Ale v své zlobě daru zneužili, klíč po
znání sami si odňali. Mesiáše uznati nechtěli a byli při
činou, že ani druzí bo neuznali.

10) »Kvasemc. který čisté těsto proniká a kazí, na.
zývá Spasitel pokrytecké učení a počínání íariseů. Nic
nepomůže, pravi Kristus. že své pravé smýšlení ukrývají;
neboť se stane, co přísloví dí: »nic není skryto, co ne
bude odkryto-:. Přecházeje pak k jiné věci. obrací Spa
sitel toto přísloví také na svoji nauku, učedníky hlásanou.
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Rozjímání 30.

1. průprava : Slyšme Krista Pána, jak : apoštolskou
neohrožeností fariseie a zákoníky kárá.

2. průprava : Prosme, abychom si jeho naučení vzali
k srdci.

1. Kristus Pán se iistě nerad stýkal s pokrytediýml
a posuzovačnými tarisey. Přiiimá však pozvání iariseovo,
poněvadž chtěl použití této příležitosti, aby iarisey a zá
koníky vážně napomenul. Srdce Krista Pána planulo
upřímnou láskou i k chybuiicim a nepřátelům; znal také
způsoby, které musí pozvaný vůči svému hostiteli zacho
vávati. A přece se nerozpakuie vytýkati při obědě velmi
ostře ieho převrácenosti, neboť tak toho vyžadovala
horlivost a láska v pravdě apoštolská. Přeneseně mů
žeme při tomto pozváni Krista Pána a jeho návštěvě
mysleti na své návštěvy neisv. Svátosti a na sv. přiii
mání, kdy Spasitele do srdce zveme.

a) Kněz, který chce na všecky apoštolsky působiti,
můsi se někdy stýkati a obcovati s těmi, kteří mu neisou
sympatičti a zůčastniti se veřejných projevů, kterým by
se raděii vyhnul.

b) Pastorální opatrnost žádá, abychom s poučením
a napomenutím vyčkali, až přiide čas příhodný. Ale jak
často bývá přílišná obava, abychom nenarazili, abychom
slušnosti neporušili a pod., záminkou, že potřebné po
učení a pokáráni vůbec opominemel

c) Nenapodobuime iarisea, který měl při pozváni
Mbtra snad špatný úmysl, aby ho v řeči nebo iednáni
polapit; budiž úmysl náš při návštěvách neisv. Svátosti
co nejčistší. Prosme eucharistického Krista za osvícení.

abychom svou převrácenost poznali,
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2. Tři věci zejména vytýká Kristus iaríseům a záko
níkům. Neiprve ieiich povrchnost nebo zevněiší sprave
dlnost. Kladou velikou váhu na zevněiši úkony sprave
dlnosti, ale nedbaii dosti pravého vnitřního ducha a
skutků účinné lásky. Pak, že přísně a nespravedlivě po
suzují druhé, vytýkaiice iim hned nedostatek sprave
dlnosti, iestliže něiaký ieii zevněiši úkon opomenulí.
Konečně nazývá ie vůbec pokrytci. Na venek děl-aií
ctnostné, ale v srdci ieiích iest nepravost, předstíraií
úctu k Bohu a ieho prorokům, ale svými skutky ii
vlastné popírají. Je to pošetilé počínání, nebot před
Bohem není nic skrytého a iednou všecko vyide najevo.

a) Kristus Pán nmvrhuie zevněiších skutků ctnosti
a kajícnosti; pravíť: toto měli činiti a onoho neopomí
ieti. Ale hlavní důraz klade na spravedlnost vnitřní a
lásku k Bohu. Co by mi pomohlo, kdybych velmí pečlivě
vedl úřední knihy a velmi přesné konal posvátné obřa
dy, ale v srdci měl nenávist k spolubratru, nedbal svě
domitě kněžské čistoty, nebyl pokorný ?

b) Neposuzuii a neodsuzuii přísně spolubratra, vi
dím-lí na něm něiaký zevněiší nedostatek ? Dva pro
středky mí zeiména pomohou, abych se posuzováním
neprohřešoval: vynasnažím se, abych iednání bližního
poial, pokud možno, v dobrém smyslu a vzpomenu si na
vlastní ubohost a hříšnost.

c) Neni také u mne aspoň něco z tohoto tariseiského
pokrytectví ? Nesnažím se někdy skrytí v jednání s dru
hými pravé své úmysly ? Nechci se před lidmi zdáti
spravedlivěiším a dokonalejším než vskutku jsem ?
Dobrým prostředkem proti takovému taríseistvi bude
myšlenka, že Bůh má už nyní i neitainěiši mé úmysly
a myllenky a že při posledním soudu všecky mois

úmysly & plány budou před celým světem odhaleny,
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3. Zákoníkům činí Pán Ježíš ieltě zvláště některé
výtky, které mohou kněží na sebe obrátiti. Vytýka iim,
že druhým ukládaií břemena příliš těžká, sami však se
velmi snadno zákonům vymykají. Praví o nich, že zne
užili daru vykládati Písma a ztratili ici. Tak vlastní
vinou samí z Pisem Krista nepoznávaíi a druhým isou
překážkou, že ho pamati nemohou.

a) Tato ostrá výtka by platila i o nás, kdybychom
ukazovali ve zpovědnici, na kazatelně, v duchovní sprá
vě přílišnou přísnost a tvrdost, ale sami vyhledávali vý
mluvy, abychom zákon církevní nebo i Boží zachovávati
nemuseli.

b) 1 nám svěřen inst »klíč poznání“, neboť máme
iménem autentického úřadu učitelského Edu pravdu
Boží hlásati a vykládati. Kéž nikdy o nás neplatí hrozné
»bčdaa, pronesené nad zákoníky a špatnými kněžími,
kteří si sami klíč poznání odňali a věřícím jsou místo
k spáse, k záhubě. Snažme se, svatým životem a vzdělá
váním se v bohosloví tento klíč poznání stále lépe
v sobě zdokonalovali.

XXV. Pán Ježíš vyzývá učedníky k neohrože
nému vyznávání evangelia.

(Mt. 10, 26—33; Lk. 12, 4—12.)

»Neboite se jich tedy; neboť nic není skryto,
co nebude odkryto, a nic taino, co nebude zvě
děno. Co vám pravím ve tmách, povězte na
světle, a co slyšíte v ucho, hláseite na střechách.
Ale pravím vám, svým přátelům: Neboite se těch,
kteří zabíieii tělo, duše však zabiti nemohou, a
potom už u_emaií.co by učinili. Ukáži však vém,
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koho se máte báti. Boite se spíše toho, ienž, když
usmrtí tělo, má moc i duši uvrct do pekla.“i)

„Zdali neprodávaii dvou vrabců za penízek')
a pět za dva penízky? A ani iedeu z nich není
v zapomenutí před Bohem a nespadne na zem
bez Otce vašeho. Vždyť i vlasy na hlavě vaši isou
sečteny. Nebojte se tedy: dražší iste nad mnoho
vrabcům

„Pravím pak vám: Každý, kdo mne vyzná
před lidmi, toho i iš, Syn člověka, vyznam před
Otcem svým, ienž jest v nebesích, a před anděly
Božími. Kdo by mne však zapřel před lidmi, toho
zapru i já před Otcem svým, ienž jest v nebesích,
a před anděly Božími. A každému, “kdo řekne
slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno, tomu
však, ieuž by se rouhal Duchu svatému, nebude
odpuštěno.“l Když pak přivedou vás do synagogy
a před vrchností a vlády, nestareite se o to, iak
nebo co budete odpovídati nebo co říkati. Neboť
Duch svatý naučí vás v tu hodinu, co byste měli
říCim')

1) Učedníci maji beze strachu před pronásledováním
a potupami hlásati učení Kristovo, hlásané jím nyní
v malé zemi palestinské. po celém světě. a to. o čem ie
nyní v soukromí poučoval, později veřejně učiti. Spasitel
nazývá učedníky přáteli svými na rozdíl od faríseů, svých
nepřátel. ale také proto. že utrpením budou mu bltzci a
podobní

2) Slovem »pentzekc zde přeloženo latinské »dipon
d'iumc (o'tódáoc or ), malá mince. která neplatila ani
7 haléřů.

3) Kdo zde na světě Krista Pána hlásáuim jeho

nauky & životem podle ní. anebo aspoň životem podle
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učení jeho uspořádaným, vyznává, tobo Kristus Pán
na věčnosti vyzná, t. j. uzná za svého a přivede k Otci
nebeskému; toho, kdo ho slovy nebo životem popíral,
na věčnosti zavrhne. Nemají však všichni, kdož Krista
popírají, stejnou vinu; největší jest hřích těch, kteří
poznané milosti přímo odporují a tak se Duchu sv.
rouhají.

4) Synagogami rozumí se církevní soud židovský,
vrchnosti a vlády značí soudy světské. Kristus Pán
nezakazuje rozvážiti si dobře to, co a jak třeba před
pronásledovateli vypovídati, ale varuje před úzkostlivostí.

Rozjímání 31.

!. průprava: Slyšme slova Spasitelova: »Nebojíe se
těch, kteří zabíjejí tělo, duše však zabiti nemohouux

2. průprava : Prasme za sílu, abychom učení Kristovo
neohroženě hlásali.

L') Kristus Pán zřejmě naznačuje, že se má jeho
učení hlásati všemu světu — to, co kázal v malé Pale
stině, maji učedníci a jejich nástupci hlásati všem nároo
dům a lidem. Maji učení Kristovo a jeho rozkazy, v sou
kromí jim sdělené, hlásali veřejně. Při tom musí býti
připravení, že všichni jim neuvěří, ano že svět je bude
pronásledovati. Božský Mistr zcela jasně jim předpovídá,
že budou poháněni před soudy. Ale vybízí je a velmi jim
na srdce klade, aby apoštolský úřad konali beze vši
bázně před lidmi. Ne proto, že by jim na těle a pozem
ských věcech nemohli _uěkodití, ale proto, že žádné pří
koří, ba ani násilně smrt sama nemůže jim nejmenší
mody učiniti na dali, ano právě spáse duěe jejich pro
spěje. Boba ovšem se búti mají, a právě tato bázeň mi

') Toto rozjímání má dva díly: o povinnosti hlásat
učení Kristovo a o odměně tohoto apoštolátu,
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býti také jednou : pohnutek, aby Krista neohroženě
hlásali.

a) Jsme shžebníky obecné Církve, jejímž úkolem
jest, hlásatl učení Kristovo všemu světu. Přímo máme
ovšem pouze úkol, starati se o ty, kteří jsou duchovní
naší správě svěření. Ale veliký všeobecný úkol apoštol
ské Církve nesmíme nikdy s očí ztráceti, a aspoň mod
litbou a podporováním misijního díla v něm účast míti.
Z oveček nám svěřených nesmíme žádné zanedbávati;
ani těch ne, kteří politicky stojí v jiném táboře, ale
dosud jsou údy katolické Církve.

b) Duchovní správa musí býti individuelní a vztaho
vati se na jednotlivce v soukromí. Ale při tom musíme
Krista a jeho nauku hlásali také veřejně. Tedy, kde
třeba, hájití Krista a Církev i na veřejných schůzích a
vůbec všemi prostředky se snažiti, aby křesťanské zá
sady ve veřejném životě byly uplatněny.

c) Neklaejme na mysli, když mnozi slovům našim
neuvěří, ano odpovídají nám jen smíchem nebo hrubým
násilím. Sama věčná Pravda mluví: »Přivedou vfm do
synagog a před vrchnosti a vlády.“

d) Proto potřebujeme k hlásání víry Kristovy apo
štolské neohroženosti. Podle slov Spasitelových nemáme
se čeho báti. Při vší zlobě nemohou nám nepřátelé způ
sobiti ani nejmenší skutečné škody: všecka příkoří,
i násilná smrt, jsou prostředky k větší slávě věčné.

e) Nebudeme-lí svědomitě konati svůj apoštolský
úřad a hlásali neohroženě evangelium, musíme se báti
trestu Toho, který nejen tělo, ale i duši může zahubití.

2. Kristus Pán vybízí apoštoly k neohroženému hlá
sání slova Božího slovy velmi dů-tklivými. Ale naznačuje
jim také odměnu apoštolování. Zcela zvláštní prozřetel
nost Boží bude nad nimi bdítí. Když se Bůh stará ? kaž
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dého ptáčka, ano 0 každý vlas na hlavě, takou dobro
tivou péči bude míti o ty, kteří pro něho apoštolsky
pracuji! Kristus Pán slavnostně na věčnosti za své uzná
a královsky odmění ty, kteří ho zde na zemi neohroženě
hlásali. Veškeré nepřátelství a veškerá nenávist proti
nim, třeba nyni před očima světa skrytá anebo zdánlivě
vítězná, bude jednou v celé své ubohosti a špatnosti
zievma a potrestána, a ty, kteří pravdě Boží odpirali,
stihne hrozný trest. Při pronásledováních a obžalobách
bude Duch sv. věrné učedníky Kristovy a hlasatele jeho
evangelia síliti a vloží iim v ústa pravá slova.

a) Často klasáme na myslí, že zapomínáme na
moudrou a láskyplnou prozřetelnost Boží, neisme dosti
horliví v službě Boží, že nemyslíme dosti na odměnu
apoštolátu, na zvláštní ochranu a prozřetelnost Boží.
Uvažuime tedy, iak Bůh, neidobrotivěiši Otec, pečuie
s láskou o každého, i neimenšího tvora, že mu ani vlas
na hlavě není neznámý a lhosteiný. Jakou otcovskou
péči má tedy o věrné své apoštolské pracovniky! Za—
iisté, že jsme ji už sami často zakusili; a čím věrněii
budeme pro něho pracovati, tím zřeiměii ii zakusíme.

b) Jaká to bude radost, jaká čest, až nás Kristus
Pán na věčnosti slavnostně za své uzná a se slovy:
»Dobře služebníku dobrý a věrný, že isi nad málem byl
věrným, nad mnoha věcmi ustanovím tebe<<,nebeskému
Otci představí a do radosti věčné uvede. Všecko ba
práví, spáchané na nás zlým světem, bude tehda po
mstěno, nevěra a zatvrzelost hrozně potrestány.

c) Nomysleme úzkostlivě na to, iak se při napra
vedlivých obžalobách a pronásledovánich obháiíme.
Duch svatý nad námi bdí, bude nás siliti a vnukne nám
pravá slova.
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XXVI. Kristus Pán varuje před lakotou
a úzkostlivou péčí o věci pozemské.

(Mt. 6, 25—34; 19—21; Lk. 12, 13—34.)

1 pravil mu kdosi ze zástupu: »Mistře, řekni
mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědiCtVí.<<1)
On pak řekl jemu: »Člověče, kdo pak mě usta
novil nad vámi soudcem a dělitelem'h A pravil
k nim: »Vizte a chraňte se všeliké lakoty, neboť
i kdo hojnost má, život jeho nejde z majetku
jeho.a"')

A pověděl jim podobenství řka: »Jednomu
člověku přineslo pole hojnou úrodu. I přemýšlel
sám u sebe: Co mám učiniti? Neboť nemám, kde
bych složil úrodu svou. A řekl: Toto učiním:
Zbořim své stodoly a vystavím větší a tam složím
veškeru úrodu svou í všecko zboží své, a řeknu
své duši: Duše má, máš mnoho zboží složeno na
mnoho let; odpočívej, jez, pij, vesel se. I řekl mu
Bůh: Blázne, této noci požádají duše tvé od tebe,
a či bude to, co jsi připravil? Tak jest to u toho,
který shromažďuje poklady sobě a není bohat
Vůči Bohu.<<3)

I řekl k učedníkům svým: »Protož pravím vám:
Nepečujte úzkostlivě o život svůj, co byste jedli,
ani o tělo své, čim byste se odívali. Zdali není
život více než pokrm, a tělo více než oděv7')
Pohleďte na ptactvo nebeské, na krkavce, že ne
sejí ani nežnou, ani nemají sklepů a neshromaž
dují do stodol, a Bůh, Otec váš nebeský, živi je.
Cim dražší jste vy než oni? A kdo z vás péči svou
může přidat! k svému věku jeden loket'Pj Nemů
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žete-li tedy ani věci nejmenší, proč se staráte 0
ostatní? A proč pečujete úzkostlivě o svůj oděv?
Pozorujte kviti polní, lilief) kterak rostou; nepra
cují ani nepředou. Pravím pak vám, že ani Šalo
moun ve vší slávě své nebyl tak oděn, jako jedna
z nich! Jestli tedy trávu polní, která dnes jest na
poli a zítra do peci se vrhá, Bůh tak odivá, čím
spíše vás, malověrní? Nepečujte tedy úzkostlivě,
říkajíce: Co budeme jisti nebo co budeme píti
aneb čím se budeme odívati? a nekolísejte se.
Neboť toho všeho pohané hledají, váš Otec však
ví, že toho potřebujete. Hledejte tedy nejprve
království Božího a spravedlnosti jeho, a toto
všecko bude vám přidáno. Nepečujte proto
úzkostlivě o zítřek; nebot zítřek bude pečovati
sám o sebe. Dosti má den na lopotě svéÍ)

Neboj se, malé stádce, neboť zalíbilo se Otci
vašemu, dáti vám království. Prodejte, co máte,
a dejte almužnou. Neskládejte sobě pokladů na
zemi, kde rez a mol kazí, a kde zloději vykopá
vaji a kradou. Ale udělejte si měšce, které ne
vetšejí, skládejte si poklady nepomíjející v nebi,
kde se zloději nepřibližují aniž kradou a mol ne
kazí. Neboť kde jest poklad váš, tam bude i srdce
vašems)

1) Člověk ten poznal moc a autoritu Krista Pána
a žádá ho, aby rozhodl v jeho při o dědictví. Židé se
dovolávali učitelů zákona v podobných rozepřích.

2) Bohatstvím a statky pozemskými nelze si života
prodloužiti. '

3) Poněvadž jest to pouze podobenství. není třeba
mysletí. že Bůh skutečně k boháči tomu mluvil; je to
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jenom obrazně rčení. Bohatým před Bohem jest ten, kdo
má mnoho zásluh.

4) Kristus Pán nepraví, že není třeba práce, neza
kazuje rozumné péče o jídlo & oděv, ale kárá úzkostlivou
péči a nedostatek důvěry v prozřetelnost Boží. Bůh, který
nám dal život a tělo. dovede se také postarati o to, co
jest pro ně potřebné.

5) Nikdo si nemůže život sám prodloužití, i kdyby
se velmi o to snažil. Život nebo věk se tu (jako i jinde
v Písmě, na př. Žalm 39, 6) přirovnává k míře. Ve Vul
gatě místo »věka (ňlmía) stojí »postavaa (statura).

6) Lilie polní, v Palestině divoce rostoucí.
7) Máme nejprve hledati království Božího a spra

vedlnosti jeho, to jest snažiti se. abychom si království
Boží zajistili, pečovati především o dobra, která nám
podává, a podle zákona jeho žití. »Zítřek bude pečovati
sám o sebea : starosti o zítřejší potřeby ponecháveime
si na zítřek.

8) Poklady na zemi jsou ty, které mají trvání a cenu
jenom zde na zemi. poklady v nebi jsou záslužné skutky.
Kdo se stará o poklady na zemi, toho srdce a mysl se
ztrácí ve věcech pozemských.

Rozjímání 32.

I. průprava: Slyšme slova Spasitelova : »Nepečujte
úzkostlivě o život svůj a tělo své.—x

2. průprava: Vyprosme si od Krista Pána milost
apoštolské chudoby a dokonalé důvěry v jeho pro
zřetelnost.

1. Pán Ježíl ví dobře, že máme také potřebí pozem
ských věci, & nezakazuje rozumnou péči o ně. Ale roz
hodně prohlašuje, že není jeho úkolem, aby lidem zjed
nával pozemské statky a o jejich pozemské záležitosti
se staral. Jeho poolini je mnohem vyllíg hlásat pravdu



Kristus Pán varuje před lakotou. 16l

Boží, smířit lidstvo s Bohem, ziskat mu milost Boží. To
jest í úkolem kněze Kristova. O vezdejší záležitosti
věřících má se staratí jen potud, pokud jest to potřebno
k dosažení cíle apoštolského.

a) Proto třeba i nám často, když se na nás žádá,
abychom se vměšovali v pozemské záležitosti, odpo
věděti slovy Krístovýmí; „Kdo pak mne ustanovil nad
vámi soudcem a dělítelem ?e: Nemistná starost o zále
žitosti vezdejší, táž o věci čistě občanské a politické,
bývá často na újmu duchovní správě, připravuje o dů
věru, seje nesváry.

b) Při vši pokoře a při všem vědomi vlastní nedo
konalosti nesmíme nikdy zapomínati, jak vznešené je
naše poslání kněžské. Máme pravdu Kristovu hlásatí
a vykládati, lid s Bohem smířovatí, k mravnosti a doko
nalostí vésti, jej posvěcovati, za něj obětovati. Zkou
mejme se, jak horlivě slovem, příkladem, modlitbou
tento úkol plníme.

2. Nemístná a přílišná péče o věci vezdejší bývá často
známkou lakoty. Případně tedy přidává Mistr poučení
o nebezpečí lakomství a velmi důrazně před ním varuje.
Bude užitečno, když uvážíme něco o povaze a nebezpečí
této vášně, i v kněžských kruzích ne právě řídké, a uve
deme sí některé pohnutky, proč se jí musíme varovatí.

a) Lakota patří k nejnebezpečnějším vášnim. Vidíme
to mezi jiným na př. z toho, že sv. Pavel tuto neřest
staví v jednu řadu 3 nejhoršími hříchy, modloslužbou a
nepřirozenými neřestmi nečistými. U kněze jest tato
vášeň ještě zboubnější. Lakotný kněz ztrácí smysl pro
věci nadpřirozené a činí se u lidu nenáviděným. Tak
nejenom podkopává svoje kněžské působení, nýbrž ohro
žuje velmi vlastní spásu a často umírá v zatvrzelosti.
Zvláštní nebezpečí tohoto hříchu jest v tom, že stáří

ll
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před ním nechrámí, ano že se čmto dostavuje právě
v pozdějším věku.

b) V této úvaze o povaze lakomství. zvláště kněž
ského, jsou obsaženy hlavní důvody, proč se ho musíme
velmi varovatí. Přípojme k nim ještě to, že lakomec
nikdy nemá pokoje a klidu. Zvláště si hluboko vřtípme
v duši slova, která Bůh řekl lakomému bohatcí : »Blázne,
této noci požádají duše tvé od tebe, a čí bude to, co
jsi připravil ?.

c) Poněvadž se lakomec obyčejně k své nezřízené
vášni nechce příznatí, nýbrž se vymlouvá, že je to u něho
pouze povinné péče o potřebné věci a rozumné starost
o budoucnost, jest dobře uvažovati o jistých znameních
počínající lakoty. Myslíme příliš často na vezdejší věci
a mluvíme stále o nich? Nejsme příliš zarmouceni při
hmotných ztrátách? Nejsme bezohlední a tvrdí ve vy
máhání toho, co nám přísluší?

3. Apoštolskému knězi podle Srdce Páně nestačí, že
se varuje hříchu lakoty. Kristus Pán napomíné učedníky,
aby se varovali úzkostlivé starosti o hmotné zaopatření
a pozemské věci. Připomíná jím otcovskou prozřetelnost
Boží, ukazuje jím, jak neužitečná je takové starost, učí
je, že právě těm, kteří nejprve hledají království Božího,
všecky tyto pozemské věci budou přidány.

a) Není pouze tráse, že se Bůh otcovsky stará o kaž
dého ptáčka a každou rostlinka. Když se pozemský otec
o své dítky co nejlépe staré, jak teprve vševědoucí,
všemohoucí a nejlaskavější Otec nebeský! A jakou péči
má zvláště o ty, kteří apoštolsky pracují k jeho cti
a chvále!

b) Kristus, věčné pravda, praví a zkušenost to po
tvrzuje, že v hmotných statcích načo štěstí a spokoje
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nost nezáleží a že si přes všecku péči ani okamžiku
života přidati nemůžeme.

c) Knězi, který v dětinné důvěře v Prozřetelnost
hleda nejprve království Božího, bude i na pozemských
statcích požehnáno.

4. Kristus Pán doporučuje svým učedníkům skuteč
nou evangelickou chudobu. »Prodejte, co máte, a dejte
almužnuu.: Odměnou této chudoby bude, že se jim zvlilt
ním způsobem dostane království Božího a že srdce
jejich bude tam, kde je jejich poklad, v nebi.

a) l kněz ve světě žijící musí míti ducha evangelické
chudoby. Kněžím, kteří milují ducha chudoby, dostává
se mnohdy vzácně milosti, povolání k chudobě skutečné.

b) Velika jest útěcha a odměna této oběti, pro Krista
přinesené. Kdo se stal chudým pro Krista, žije srdcem
už v nebi a čeká ho vysoký stupeň slávy věčné.

XXVII. Jak mají učedníci Kristovi očekávati
příchod Páně.

(Mt. 24, 43—51; 10, 34—36; Lk. 12, 35—53.)

»Bud'tež bedra vaše přepásána a hořte svíce
v rukou vašich a vy buďte podobní lidem, kteří
čekají na pána svého, až se vrátí ze svatby, aby,
když přijde a zatluče, ihned mu otevřeli. Šťastní
služebníci tí, které pán přijdu nalezne bdící.
Amen, pravím vám, že se přepáše a ke stolu je
posadí a přecházeje bude je obsluhovatif) A jest
liže přijde o druhém nebo i o třetím bdění noč
ním?) a tak je nalezne, šťastni jsou služebníci ti.
To však vězte: Kdyby hospodář věděl, v kterou
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hodinu přijde zloděj, bděl by a nenechal by pod
kopati domu svého. Také vy buďte připravení;
nebot Syn člověka příjde v hodinu, kterou ne
tušíte,“

l řekl mu Petr: »Pane, k nám-lí praviš to po
dobenství, čilí také ke všem7<<A Pán řekl: »Kdo
pak jest ten správce a služebník věrný a opatrný,
jehož ustanovil pán nad čeledí svou, aby jim dával
pokrm včas? Blahoslavený služebník ten, jehož
pán jeho přijda nalezne, že tak činí. Amen, pra
vím vám, že ustanoví jej nade vším majetkem
svýmř) Kdyby však špatný služebník řekl ve
svém srdcí: Pán můj otálí p_řijíti a počne bíti
spoluslužebníky své a služky a jisti i pití a opíjeti
se, přijde pán služebníka toho v den, v který se
nenaděje a v hodinu, kterou neví, í rozseká ho
a ustanoví díl jeho 8 pokryteckýmí nevěrci. Tam
bude pláč a skřípění zubůf) Onen pak služebník,
který poznal vůli pána svého a nepřipravil ani
neučinil podle jeho vůle, dostane mnoho ran; ten
však, jenž jí nepoznaP) a dělal věcí hodné ran,
dostane ran málo. Od každého pak, jemuž mnoho
bylo dáno, bude se pohledávatí mnoho a komu
bylo svěřeno mnoho, od toho bude se žádati více.“

Oheň na zemi zažehnout přišel jsem a co chci,
než aby se v.znítil?“) Mám však pokřtěn býti
křtem a jak jsem stísněn, dokavad nebude vy
konán77) Myslíte, že jsem přišel dáti pokoj na
zem? chomnívejte se to; pravím vám, nepřišel
jsem uvésti pokoj na svět, ale rozdvojení. Nebot'
od toho času rozdvojí se jich v jednom domě pět:
tří proti dvěma a dva proti třem. Rozdvojí se
otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři
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a dcera proti matce, tchyně proti své snaše &sna
cha protí tchyni svéP) A nepřátelé člověka jsou
domácí jeho))

1) Doba příchodu Kristova k soudu a také doba
smrti, která jest pro každého z nás přechodem k soudu.
jest nejistá. Proto musíme býti stále připraveni, jako
bývali připraveni v Palestině služebníci, čekající na pána,
až se vrátí se svatby, jež se konávala u židů pozdním
večerem. Měli svůj dlouhý šat podkasaný, aby byli hned
k službě hotovi, a drželi hořící lampy. Těmi se rozumějí
obyčejně záslužné skutky. Obrazem pána, jenž své služeb
níky obsluhuje, naznačuje Spasitel odměnu věčnou, kde
budeme požívati Boha samého.

2) Noc (od šesti hodin večer do šesti ráno) dělila se
na čtvero bdění po třech hodinách (večer, půlnoc. kuro
pění. ráno).

3) Pán Ježíš praví, že služebníky, kteří mají býti
každé chvile připraveni na příchod pána, rozumí zvláště
apoštoly a apoštolské pracovníky, kteří mají druhým
pokrm, t. j. učení Kristovo, podávali.

4) Hrozný trest věčný nevěrných hlasatelů slova
Božího se tu zobrazuje trestem, jehož se dostávalo ne
věrným správcům a služebníkům od despotických vladařů
východních. Bývali bez dlouhé soudní procedury na kusy
rozsekáni. Budou trestáni trestem pokrytců, poněvadž vy
stupovali jako zástupci Boží, ale nejednali podle toho;
jednali tedy pokrytecky.

5) T. j. nepoznal dokonale.
6) Oheň ničí, pálí, osvěcuje, čistí-. Z různých názorů

o významu tohoto slova na tomto místě (Duch svatý,
láska Boží, nauka a milost Kristova, oheň rozdvojení
atd.) nejpravděpodobnější jest snad ten. který to slovo
vykládá o nauce a milosti Kristově. Ty ničí blud a hřích.
osvěcují duše a čistí je. Oheň tento zanítil Kristus Pán
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svým spasným dílem, a rozněcuje ho dále každý, kdo
při díle spásy působí spolu.

7) Křtem rozumí se utrpení Páně. Utrpení se
v Plsmě sv. častěji přirovnává k vodám (Žalm 17, 17:
31, 6; 65, 12; 68, 16). Kristus Pán jest stisněn, t. j.
vnitřně trpí (coarctor, dvvězoual). jak vroucí touhou
po utrpení, tak proto, že už nyní cítí celou jeho hrůzu.

8) Poněvadž učení Kristovo jest ohněm ničícim blud
a hřích, budou mu mnozi odporovati, a často bude v jedné
rodině proto rozdvojení. Tak se stává příchod Krista
Pána, knížete míru, pro zlobu lidskou příležitosti k ne
přátelství.

9) Slova jsou vzata z Mich. 7, 6.

Rozjímání 33.

!. průprava : Slyšme vážná slova Krista Pána :
„Buďte připraveni, nebo! Syn člověka příjde 0 hodinu,
v kterou netušíte.:

2. Průprava : Modleme se za osvícení a sílu, abychom
byli každé hodiny na příchod Páně připraveni.

1. Jest nám svěřen týž vznešený, ale i těůý úkol,
jako apoltolům a učedníkům. Máme rozněcovatl v dalich
oheň Kristem na zem poslaný, oheň jeho pravdy, milosti
a lásky; proto musíme tento oheň nejprve v sobě stále
udržovatí a vždy více rozněcovati. Máme jako starostliví
správcové dávati věřícím pokrm božské pravdy v době
příhodné. Také nám jest třeba dvou ctností, které Kri
stus od apoštolů zvláště žádá: opatrností nebo-li mou
drosti a věrností. Horlivost naše nesmí býti přenáhlená
a nerozumná, jest nám vyčkávati vždy vhodného oka
mžiku. Věrnost Kristu Pánu slíbenou musime zachovati
do posledního dechu. Při tom i nám často bude třeba,
podrobiti se křtu utrpení a kříže. Kněžský kříž záleží
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nejednou v tom, že kněz na sobě zakouší pravdu slov
Kristových o rozdvojení v jedné a téže rodině. Vlastní
příbuzní nám neporozumějí nebo trvají v táboře ne
přátel víry a Církve. Někdy zase musí kněz různá přání
svých příbuzných rozhodně odmítnoutí, poněvadž by
povolení bylo na újmu jeho vznešeného apoštolského
úřadu. Zkoumejme se, jak se ve všem tom jevíme mon
drými a věrnými sluhy Páně.

a) Jak se snažíme oheň nebeské pravdy, milosti a
lásky Kristovy v sobě udržovatí a rozmnožovatí, modlit
bou, častou zpovědí, sebezáporem?

b) Vzděláváme se dále v posvátných vědách, aby
chom mohli pokrm pravdy Boží s užitkem věřícím
skýtati?

c) Nejsme přenáhlení v slovech a jednáních, vyčká
váme příhodného okamžiku?

d) Jaká je naše věrnost v kněžských modlitbách,
denních povinnostech, kněžské čistotě?

e) Podrobujeme se odevzdaně křtu utrpení, které
Bůh sesílá? Jak se chováme k příbuzným a jak snáéíme
kříž, který nám působí?

2. Máme mnoho důvodů, abychom byli služebníky
moudrými a věrnými. Jednu pohnutku Kristus Pán sám
ještě uvádí. Pán, jemuž Sloužíme, může každé chvíle
příjítí, aby na nás žádal počet. Dvě věcí praví božský
Spasitel: že nevime hodiny, v kterou přijde, a že oby
čejně přicházívá, kdy toho nejméně tušíme. Musíme ho
tedy stále, každého okamžiku, čekati. Nemáme se ne
jenom nikdy ani na okamžik státi podobnými služební
ku, který vida, že pán otálí příjítí, počal hodovatí a
dokonce svoje spoiuslužebúíky bití, nýbrž musíme míti
stále bedra opásána a hořící svíce v rukou. Opásatí
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bedra znamená odvrci všecko, co nám v službě Boží
brani, zvláště všecky žádosti nečisté, ieiichž sídlem se
uvéděií bedra (lumbi). Hořící svíce isou dobré skutky.

a) Hleďme proniknouti vážnou tuto pravdu a stale
si opakuime: Pán náš může nás zavolati každého oka
mžiku! Snad už první a druhé bdění v našem životě,
dětství a mládí, minulo, snad i třetí, věk mužný, a isme
iiž v bdění čtvrtém, v stáří. Nespoléheime na to, že isme
ještě zdraví a silni, nebot Pán přicházívá tehdy, kdy
to neiméně tušíme.

b) Jak pošetilé by bylo tedy oddati se i na okamžik
nedovoleným požítkům tohoto světa, nebo žití v nepřá
telství se spolubratry a věřícími!

c) Přemohli isme už na tolik svou smyslnost, na
shromáždili isme si tolik zásluh, že bychom mohli s opá
sanými bedry a s hořícími svícemi pozdraviti Pána,
kdyby v tomto okamžiku přišel?

3. Kristus Pán ukazuie v podobenství služebníka
špatného a služebníka věrného trest nevěrnosti a od
měnu věrné shižby. Nevěrný služebník byl na kusy roz
sekán, věrnému připravil pán skvostnou hostinu a sám
ho obsluhoval.

a) Trest služebníka, kterého despotický vladař bez
soudní procedury hned na kusy roztrhal, iest hrozný.
Ale je to ien stín trestu věčného. U zavrženého kněze
bude trest ještě větší: bude trestán za hřích, ale také
za své pokrytectví. Vystupoval před lidmi iako »svatý
Páně“ a při tom Boha těžce urážel.

b) Lze si představiti větší odměnu věrného kněze,
než že Kristus Pán sám ho přepásán obsluhuje? A to ie
pouze obraz nepochopitelné blaženosti, iež plyne z nazí
rání na Boha.
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XXVIII. Kristus Pán napomíná lid k pokání.

(Lk. 12, 54—59; 13, 1—5.)

Pravíl pak i k zástnpům: »Kdvž vidíte vychá
zeti oblak od západu, hned říkáte: Bude pršet.
A stává se tak. A kdvž vidíte vátí vítr íižni. pra
víte: Bude horko. a bývá. Pokrvtcí, tvářnost nebe
a země umíte zkoumati. & iak to, že čas tento
zkoumati nedovedete'r) Proč samí od sebe ne
soudíte, co iest spravedlivo? Kdvž pak ideš se
svým protivníkem k vrchnímu, snaž se zprostiti
se ho na cestě. abv tě snad netáhi k soudci, &
soudce nepředal tě biřici a biřic nevsadil tě do
žaláře. Pravím tobě, nevvideš odtud, dokavad ne
navrátíš posledního penízku.<<'\

Bvlí pak téhož času přítomni někteří. kteří mu
vvpravovali o Gaiiieiskvch. ieííchž krev Pilát smi
sil s ieiích obětmiř) I odpověděl iim řka: »Mveiíte.
že tito Galileiští bvli většími hříšnikv ne.-“ívšichni
Galíleíští, poněvadž takového něco trpěli? Niko
liv. ale pravím vám, nebudete-lí pokání činíti,
všichni podobně zahvnete. Aneb oněch osmnáct,
na něž padla věž v Síioe a ie zabila — mvsííte-ií,
že také oni bvli většími vinníkv než všichni lidé
přebývaiící v Jernsaiémě? Nikoliv. pravím vám,
ale nebudete-ii pokání činiti, všichni podobně za
hynetemt)

1) Když byl Pán Ježiš naoomenui učedníky. aby
byli na druhý ieho příchod stále připravení. naoominá
nvní podobně veškeren lid. Maii především uzpaíí. že
Mesiáš už přišel. uznati tedv ieho první přít—hod.Nazvvá
ie pokrvtci, poněvadž v malých věcech ul-razuíí bediivcst,
aie věci tak důležité. iako iest příchod Páně, si nevši
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mají; a přece jej z mnohých znamení (kázání Křtitelovo,
vyplnění proroctví Danielova, všeobecné očekávání) mohli
jasně poznati.

2) Aby se na příchod Kristův dobře připravili. musí
činiti pokání. Nutnost pokání znázorňuje se obrazem
z denního života. K dlužníkovi se posílal biřic (exactor,
noáxzmo ), a dlužník musel mu budto částku vyplatiti.
anebo byl od něho odveden do žaláře. Chceme-li se trestu
věčného v pekle nebo časného v očistci vyvarovati. musí.
me zde za své hříchy zadostučiniti. »Penízekx (minutum,
len—các) jest osmina assu, tedy ani ne haléř.

3) Dal je. asi pro nějakou vzpouru, zavražditi, právě
když v chrámě zabíjeli obětní zvířata. nebo když oběto—
vali jejich krev.

4) Neštěstí způsobil pád věže u pramene Siloe. na
jihovýchodní straně Jerusaléma. Smrtí podobnou zahy'
nuli skutečně mnozi Israelité při zkáze Jerusaléma;
padly na ně bořící se hradby městské.

Rozjímání 34.

1. průprava : Nasloucheime přísným slovům božského
Mistra : »Pravím va'm, nebudete-Ii pokání činiti, všichni
podobně zahynetem

2. průprava : Prosme za dar pravého pokání.

1. Kristus Pán vytýká židům, že umějí sice zkoumatí
tvářnost nebe a země, ele nepoznávaji, že přilla doba
mecíánská. Dovedou z různých znamení snadno vypočí
tati, jaké bude počasí, ale nechtějí viděti jasná znamení
příchodu Páně. Výtku můžeme obrátiti na sebe. V prak
tických věcech všedního života snadno poznáváme a
dobře soudíme, co je nám k užitku nebo ke škodě. Ale
v životě duchovním a v pastoraci přehlížíme často zna
mení doby. Jsme jako slepí k povahovým svým chybám,
o kterých snad druzi už hlasitě mluvi, nevěímáme si
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velmí nutných duchovních potřeb u svých věřících,
veliké úkoly, které na Církev a klerus za nynější doby
naléhají, jako by pro nás neexistovaly.

a) Hleďme tedy z různých zevnějších známek pomstí
své vady, všímejme si, co nám druzí vytýkají, žádejme
sami spolubratry za upozornění.

b) Jak často byl někde lid ponenáhlu víře odcizen.
poněvadž duchovní správce nedbal, aby zavčas vhodný
m-í prostředky, tiskem, spolky, přednáškami nepříteli
čelil. Všímejme si bedlivě potřeb věřícího lidu a použi
vejme prostředků moderní pastorace.

c) Mějme zájem o veliké úkoly Církve za naší doby :
exerciční, misijní, unionistické, eucharistická, liturgické
hnutí; pracujme podle možnosti o velikýchtěchto dílech.

2. Násilná smrt Galilejských od Piláta zavražděných
a krutý osud Israelitů ssutinami věže v Slloe pohřbe
ných byly malou předzvěstí hrozného neštěstí, jež stihl
vyvolený národ při zkáze Jerusaléma. A tato zkáza se
všemi svými hrůzami jest zase jednim malým článkem
v řetěze děsných neštěstí, která od počátku světa až do
dneška ubohé lidstvo postihla, morů, válek, zemětřesení,
neštěstí na drahách a lodích. Kristus Pán jasně učí, že
tato neštěstí jsou velmi často tresty za lidské hříchy.
Každý z nás, kdo zhřešil, mohl by a měl by po právu
takovým způsobem býti potrestán. Ano zasluhuje trest
nekonečně větší a hroznějši, věčný trest pekelný. I nej
krutějši trest časný jest nepatrným stínem pekelněho
utrpení. Z toho poznáváme, jak veliká jest zloba hříchu
a jak nutné jest pokání.

a) Jest tedy pravda Kristem Pánem samým hlásaná,
že časná neštěstí, stíhající lidstvo, jsou tresty za hříchy.
Zviáště tresíává spravedlivý Bůh také už zde na zemi
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hříchy bezbožnosti, nemravedlnosti, nečistoty. Hlásejme
často věřícím tuto pravdu a poučujme le důtklivě, že
nadarmo čekají pozemský blahobyt a usilují oň, nm
chovávají-li věrnost Bohu.

b) Už okamžitá násilná smrt se pokládá za veliké
neštěstí. Což teprve umírati s roztříštěnými údy za hroz-,
ných bolestí pomalu, nebo býti za živa pohřbenu v ssuti
nách bez naděje na vysvobození! A kolik lidí při kata
stroiácb a neštěstícb takovým způsobem zahynulo!
Zhřešil-li jsem třebas jenom jednou, zasloužil jsem
takovou hroznou smrt. Jak musim Pánu Bohu děkovatí,
že mne takového trestu ušetřil, a jak věrně mu musím
nyní sloužiti!

c) Uvážím-li, že taková děmá smrt jest pouze stínem
smrti věčné a že bych byl této smrti propadl, kdybych
byl ve stavu těžkého hříchu zemřel, musím býti naplněn
posvátnou bázní a rozhodně si uminiti: raději smrt než
těžký hřích.

3. Také každý hřích všední bude po spravedlnosti
trestán; třeba zaň pykati v očistci. Očistcová muka
bude snášeti také ten, kdo sice odpuštění těžkých hříchů
dosáhl, ale za zbylé časně tresty ještě zadost neučinil.
Zde na zemi můžeme pokáním anebo získáním odpustků
očístcové tresty předejití. Všecky tyto pravdy znázor
ňuje Spasitel podobenstvím o dlužníku a věřiteli. Jako
by byl pošetilým dlužník, který by mohl na cestě
k soudci biřicovi zaplatiti, ale neučinil by to a raději
se dal zavřítí do vězení, tak pošetilí bychom byli my,
kdybychom snadnými prostředky zde na zemi očistco
vých trestů neodpykali.

a) Mysleme na to, že celý náš život jest u přirovnání
k věčnosti jenom kratičkou cestou, a že všecko záleží na
tom, jak si na této cestě počínáme.
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b) Trojim způsobem můžeme tresty očistcové od sebe
odvrátíti: mujme se všedních hříchů, konejme slmtky
kajícné, získávejme pilně odpustků.

XXIX. Podobenství o iíkovém stromě.

(Lk. 13, 6—9.)

Pověděl .pak toto podobenství: »Kdosi měl ii
kový strom vsazený ve své vinici; i přišel hledat
na něm ovoce, a nenalezl. I řekl k vinaři: Aj, tři
léta jsou tomu, co přicházím hledat ovoce na
tomto tiku a nenalézámf) Vykopej ho tedy; k če
mu vysiluje půdu? Ale on odpovídaje dí jemu:
Pane, ponechej ho i tohoto léta, až jej okopám a
ohnojím, jestliže snad přinese ovoce. Pakli ne,
potom jej vykopejf)

1) Fíkový strom v Palestině musel nésti ovoce nej
déle do tří let; jinak se pokládal za neplodný.

2) Spasitel rozumí iikovým stromem národ israelský.
jehož velká část nevděčné pohrdla tolika milostmi a
dobrodinimi, kterými jej Bůh zahrnoval. Přesto mu dává
Bůh ještě lhůtu k pokání, která však při zkáze Jerusale
ma vyprší. Podobenství platí o všech, kteří zneužívají
dobroty a shovívavosti Boží.

Rozjímání 35.

]. průprava: Představme si hospodáře rozkazujiciho,
aby neplodný strom byl vyťat. a vinaře prosícího, aby
ještě jeden rok byl ponechán.

2. průprava : Modleme se za prominutí své nevěrnosti
a prosme, aby Pán s námi měl ještě shověni.
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l. Který kněz nemyslil by při tomto podobenství na
sebe a neděkoval Pánu Bohu, že ho jako dobrý tík do
své vinice zasadil a posud pečlivě zaléval a ošetřoval.
Přehlédnéme v tomto prvním díle rozjímání všecky mi
lostí a všecka dobrodiní, kterými nás Bůh od malička
do dnešního dne zahrnoval, aby srdce naše zaníceno
bylo vděčnou láskou, ale také, abychom se zastyděli,
když potom uvážíme, jak nedbale jsme milostí Božích
používali.

a) Kolik milostí už v dětství: svatým křtem vštípil
nás Pán do vinice své svaté Církve, křesťanští rodiče
naučili nás Boha znát a modlit se, dostalo se nám pečli
vého vyučování v náboženství, kdykoli jsme zhřešili :
Bohu nevěrnými se stali, odpustil nám milosrdně ve
svátostí pokání, tolikráte v sv. příjímání zavítal do na
šeho srdce, přinášeje s sebou všecky poklady své bož
ské lásky.

b) Pak přišla veliká milost kněžského povolání. Jest
to nezasloužený dar, povolal nás z tisíců jiných, kteří
byli nadanějši a z nichž mnozí lépe používali daných
jím milostí. Vsadíl nás v úrodnou půdu semináře. Tam
každé sv. příjímání, každá exhorta a meditace, každé
napominajici i kárné slovo, příklady, studium bohosloví
byly zvláštní milost a dobrodiní Boží.

c) Učinil nás svými kněžími a uvedl na svou vinici,
kde chová a pěstuje nejvzácnější keře a stromy. Kolik
milostí obsahuje a přináší jenom denní oběť mše sv. a
denní rozjímání! Jakou mocnou zevnčjři milosti jest pro
každého z nás příklad tolika spolubratří, pracujících
vzorně na viníci Páně!

2. Každého roku přichází hospodář hledati ovoce na
iíkovém stromě. Ale pokaždé poznává : lítostí, že zatím,
co j'mé stromy a vinné keře, snad . menlí péčí pisto
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vaně, oplývají hojnými plody, tento strom zvláště mu
milý zůstává neplodným. Chce ho tedy dáti vykopati
nejen proto, že nic z něho nemá, ale také, aby ušetřil
zahradnikovi zbytečně práce a aby se jiným stromům
na viníci neubiralo země a síly.

a) Čas od času přichází také náš Pán se přesvědčití,
jaké jest ovoce našeho duchovního života a pokroku.
Přichází při každodenním zpytování svědomí, přichází
při rekolekcích a zvláště při kněžských exerciciich. Ne
musí snad pohled na naší duší naplniti láskyplně jeho
srdce bolesti a hořem?

b) Zkoumejme se, jaké ovoce duchovního života jsme
od velkého dne svěcení na kněžství aneb od posledních
exercicií přinesli. Jak jsme pokročilí v modlitbě, v svě
domitém konání denních povinnosti, v trpělivosti, zacho
vávání kněžské čistoty? Snad stále ještě zanedbáváme
nebo povrchně konáme kněžské modlitby, stále ještě
konáme práce své ledabyle a bez pořádku, stále stejně
jsme neopatrní v pohledech a obcování a stále ještě
propukáme při nejmenší příležitosti v hněv.

c) Jak se musíme zastydětí nad svou nedbalosti,
zvláště když uvážíme ještě dvě věci. Nejprve, že mnozí,
jimž se dostalo méně milostí než nám, daleko více po
kročili. Pak, že jako kněží svou vlažností nejenom sobě
škodime, nýbrž i druhé špatným příkladem svádíme a
v tom smyslu neužitečně »půdu vysilujemea.

3. Po spravedlnosti mělo by se nám státi to, čím
hrozí hospodář neplodnému íiku; měl by nás Pán vinice
vykopati a v oheň uvrci, to jest, odnítí nám svých milo
stí a uvrci nás v oheň časných nebo i věčných trestů.
Ale učiníme-li pokání a slíbime-li skutečně polepšení,
chce se Bůh nkázatí ještě shovívavým; zvláště že anděl
strážný : Panna Maria. prostředním milostí, za nás
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prosí. Ale pamatuime, že nám Bůh dává »ienom ještě
toto létoa, snad jen krátkou dobu a poslední lhůtu, a že
pak svou hrozbu splní.

a) Kolikráte už se anděl strážný a Matka Boží za
nás přímku/ili a kolikrát nam Bůh ukázal svou shoví
vavost! Děkujme za to co nejvroucněji a umiňme si, že
už nikdy Boží shovívavosti nezneužiieme.

b) Ziime nyni jako ti, kteří vědí, že inst jim už »jen
jedno 142th dáno.

c) Ve zpovědnici napodobuime shovívavost Páně &
ukazuime co největší mitosrdnou lásku!

XXX. Pán Ježiš uzdravuie shrhenou ženu
a učí v podobenstvich.

(Lk. 13, 10—21.)

Učil pak Ježiš v sobotu v iedné synagoze.
A hle, byla tam žena, která měla ducha nemoci
po osmnáct let; a byla shrhena a naprosto ne
mohla se vzpřímitif) Uzřev ii Ježiš, zavolal i
k sobě a řekl ji: »Ženo, zproštěna jsi od nemoci
své.“ I vložil na ni ruce a hned se vzpřimila a
velebila Boha.

Ale představený synagogy, hněvaie se, že Je
žiš uzdravil v sobotu, p'romluviv, řekl k zástupu:
»Šest iest dní, v nichž se má pracovati, v těch
přicházeite a dávejte se uzdravovat, a ne v den
sobotní.a") Ježiš však odpověděl: »Pokrytcif) zdali
každý z vás neodvazuie v sobotu od iesli svého
vola nebo osla a nevede ho napájeti? A tato,
která jest dcera Abrahamova, kterou satan svá
zal, hle, již po osmnáct roků, ta neměla by býti
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rozvázána od vazby své v den sobotní7<<A když
to pravil, styděli se všickni protivníci jeho, a veš
keren lid se radoval ze všech těch věcí slavných,
které se děly od něho.

Pravil tedy:') »Cemu jest podobno kralovstvi
Boží, a čemu mám je přirovnati? Podobno jest
zrnu hořčičnému, kteréž vzav člověk jeden zasel
ve své zahradě: i vzrostlo a stalo se stromem.
a ptáci nebeští bydlili v ratolestech jeho.“

A opět pravil: »Komu mám přirovnati kralov
ství Boží? Podobno jest kvasu, kterýž vzavši žena
zadělala do tří měřic mouky, až zkynulo všecko.a

1) Jak ze slov Spasitelovýcb k představeněmu syna
gogy vidno. byla nemoc ženy způsobena zlým duchem.

2) Představený synagogy obrací se k lidu, neodvažuje
se Kristu Pánu přímo výtku činiti, a aby svým slovům
dodal více váhy, užívá textu z 5. kn. Mojž. (5. 13), kde
se přikazuje sobotni klid.

3) V synagoze bylo více takových, kteří 8 před
staveným stejně smýšleli.

4) Kristus Pán chce svým nepřátelům ukázati, že se
přes jejich odpor a nenávist království jeho rozšíří a
zkvete. i ukazuje v podobenstvích jeho zevnějšr rozmach
a vnitřní sílu. Podobenství o kvasu uvádějí Mt. (13. 33dd).
a podobenství o zrnu hořčičném Mt. (13, 3ldd) a Mk.
(4, 30dd) na jiném místě evangelia. Je pravděpodobné, že
Spasitel tato i jiná podobenství častěji předkládal.

Rozjímání 36.
Podobenství o zrnu hořčičném.')

___-—
') Poněvadž jsme o podobenství kvasu šířeji rozjímali

jinde (viz sv. téhož rozj. 39) a ostatních myšlenek této
perikopy jsme použili v rozj. 22. II. svazku, uvažujeme
nyní jen o podobenství zrna bořčičného.

12
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I. průprava : Slyšme v duchu Krista Pána, jak vy
pravuje podobenství o zrnu hořčičném.

2. průprava: Prosme za osvícení, abychom naučení
tohoto podobenství dobře chápali.

1. Zrno hořčičné patří k nejmenším semenům, ale
vyrůstá snadno v mohutný keř, v jehož větvích i ptáci
mohou seděti. Má ostrou, ale příjemně osvěžující chuť a
hodí se proto za koření a za lék; jest však třeba, aby
bylo nejprve roztlučeno nebo rozmělněno. Všecko to lze
obrátiti na království Kristovo zde na zemi, t. i. na
Církev; ale lze to rozuměti i o Kristu samém a o kaž
dém spravedlivém, který Krista následuje. Kristus Pán
se stal zde na zemi maličkým, žil po třicet let život
skrytý a vzal na sebe nevýslovná pokoření. Za to však
»povýšil ho Bůh a dal mu jméno, kteréž je nade všecko
jméno, aby ve jménu Ježíšově poklekalo veškeré
kolenoo: (Fil. 2, 9, 10). I Kristus musel býti utrpením
rozdrcen a jako hořčíěné zrno rozmělněn. Nyní nalézají
v jeho srdcí odpočinutí všecky duše, jako ptáci ve vět
vích stromu hořčíčného; jeho nauka a jeho svatost
jsou osvěžením, silou & útěchou duši. Ovšem žádá jeho
nauka a žádá Kristus jako přípravu na svoji milost
sebezáporu. Také v tom jest podobnost mezi naukou
a milostí Páně a zatrpklým zrnem hořčičným.

a) Nedivme se a nepohoršujme se, když vidíme
Krista Pána zde na zemi pokořeného a bolem zdrce
ného. Tak jest psáno a tak bylo třeba, aby Kristus trpěl
(Lk. 24, 46) a byl pokořen; neboť to byla cesta k jeho
oslavení a naší spáse. Radujme se, že máme slavného
a mocného nebeského Krále, odevzdeime se znovu zcela
jeho službě. _

b) Utíkejrne se s důvěrou k jeho Srdci, rozjímejme
často o jeho svatém učení, přijímojmeho s velikou zbož
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ností v nejsvětější Svátosti oltářní; pak zakusime osvě—
žující síly jeho pravdy a milosti. Nezapomínejme však,
že Kristus žádá od nás sebezápofu a pokání.

2. Podobenství o zrnu hořčičném vztahuje se i na
království Kristovo zde na zemi, na jeho Církev. Církev
vzrostla z nepatrných počátků brzy v mohutnou říši,
podobnou obrovskému stromu, rozkládajícímu své větve
po celém světě. Také některé jiné společnosti nebo
instituce se ze skromných počátků mohutně rozvinuly
a po celé zemi rozšířily, ale při rozšíření Církve je zna
mením zvláštní pomoci Boží a tudíž mravním zázrakem,
že se Církev rozšířila a stále vzkvétá při nesčíslných
překážkách, nepřátelích a nemajíc hmotných a lidských
prostředků. Než musila utrpením býti rozdrcena, mu
sela snášeti a ještě snáší nenávist světa a pronásledování.
Ale nepřestává rozprostírati svoje větve, řády nebo jiné
charitativní a podobné instituce, kde tolik duši nalézá
klidu a pomoci. Každému, kdo se k ní pokorně obrací,
skýtá svým učením a svými svátostnými prostředky
osvěžení a sílu.

a) Uvažujíce podivuhodné a vskutku zázračné roz
šíření sv. Církve, vzbuďme pevnou víru v její božskost
a obnovme se v oddanosti, úctě a lásce k ní.

b) Nedivme se nebo nepoboršuime se, vidime-li, že
Církev je pronásledována nebo nenáviděná. Nepodc
buje v tom Krista Pána, který to o ní předpověděl.

c) Nepoznáváme celou velikost a sílu Církve, pozo
rujeme-li ji a její činnost jen v svém okolí; mysl.-e
na mohutné větve tohoto stromu po celé zemi se prosti
raiicí, na tolik horlivých řádů, na tolik charitativních
podniků, ěkol, ústavů atd. Pak ale úcta a důvěra k ni
vzroste.
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d) Hledme co neilépe vnílmoutí v učení, iež nám
podává, a užívati co neivíce milosti, které nám prostřed
kuie; osvěcuime ieii pravdou co neihorlivěii i druhé
a podéveime iim ieií spásné prostředky.

3. Podobenství lze rozuměti také o každém spravedli
vém, který Krista následuje. Musí se státi pokorou ma
ličkým a býti zkušen a očistěn utrpením, aby se stal
v pravdě velikým před Bohem a došel oslavy. Pak se
stane též útočištěm, útěchou a silou mnohým jiným
duším.

a) Není iiné cesty k pravé velikosti a konečné
oslavě než pokoření a utrpení.

b) Jsme skutečně takovým útočištěm, útěchou a
sílou duším, hledaiícim pravdu a klid ? A nelsme-ll.
není-li příčina v tom, že sami malo následuleme Krista
& nerozumíme taiemství pokory a kříže ?

XXXI. Kristus Pán zievuie židům tajemství
svého božství a své milosti a odpovídá na

hrozbu Herodovu.

(Lk. 13, 22—35; Jan 10, 22—42.)

! ubíral se po městech a dědinách uče a ko
naie cestu do Jerusaléma. Bylo pak v Jerusalémě
posvěcení (chrámu), a byla zima. A Ježíš chodil
v podloubí ŠalomounověJ) Tu obstoupili ho židé
a pravili mu: »Dokavad držíš duši naši v napětí7')
Jsi-li ty Kristus, pověz nám to zievněla Ježíš iim
odpověděl: »Pravím vám to a nevěříte. Skutky,
které jí činím ve iménu Otce svého, ty vydávají
svědectví o mně. Ale vy nevěříte, neboť neiste
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z ovcí mýchf) Ovcé mé slyší hlas můi, a iá ie
znám a následuií mne; a iá iim dávám život věčný,
a nezhynou na věky, a nikdo nevytrhne iích
z ruky mé. Co mi dal Otec můi, to iest větší nade
všecko, a nikdo nemůže vytrhnoutí (iích) z ruky
Otce mého. Já a Otec iedno isme.<<

Tu židé chápali kamení, aby iei kamenovali.
Ježiš iím odpověděl: »Mnoho skutků dobrých
ukázal jsem vám od Otce; pro který z těch skut
ků mne kamenuieteh Židé odpověděli: »Pro
dobrý skutek tě nekamenuieme, nýbrž pro rou
hání, totiž, že ty, isa člověkem, děláš se Bohem.“
Ježíš iim odpověděl: »Není-liž psáno v zákoně
vašem: Já jsem řekl, bohové iste? Jestliže bohy
nazval ty, k nimž slovo Boží bylo řečeno (a Písmo
nemůže se zrušitíl: o tom-lí, ieiž Otec posvětil a
poslal na svět, vy pravíte: Rouháš se, poněvadž
isem řekl: Syn Boží jsem? Nečiním-li skutků Otce
svého, nevěřte mi; iestli však činím a nechcete
věřiti mně, skutkům věřte, abyste poznali a uvě
řili, že Otec iest ve mně a iá v Otcim Tu snažili
se ho chopití, ale on ušel z rukou ieiichf)

'A odešel opět za Jordán na to místo, kde Jan
neiprve křtil, a zůstal tam. 1 přišli mnozí k němu
&pravili: »Jan neučinil síce žádného zázraku, ale
všecko, co Jan řekl o tomto, bylo pravdiva“
A mnozí uvěřili v něho.

Kdosi pak řekl iemu: „Pane, iest málo těch,
kteří budou spasení75) A on řekl k nim: »Snažte
se veiítí branou těsnou, neboť mnozí, pravím vám,
budou hledětí veiítí, a nebudou moci. Když pak
hospodář vstane a zavře dveře, a vy počnete
venku státi a na dveře tlouci řkouce: Pane, otevři
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nám, tu on odpovídaie řekne vám: Neznám vás,
odkud iste. Tehdy počnete říkatí: Jedli isme před
tebou a píli a na ulicích našich ísi učil. I řekne
vám: Neznám vás, odkud iste; odeidčte ode mne
všickni činitelé nepravosti. Tam bude pláč a skří
pění zubů, když uvidíte Abrahama a lsáka í Ja
koba a všecky proroky v království Božím, sebe
pak vyháněny ven. A příjdou od východu a od
západu i od severu a od iihu a budou stolovati
v království Božím. A hle, isou poslední, kteří
budou první, a isou první, kteří budou poslednímt)

V ten den přistoupili k němu někteří z iuri
seův a řekli iemu: »Vyidí a odebeř se odsud, ne
bot Herodes chce tě zabitím I řekl iim: »Jděte
& povězte té lišce:7) Hle, vymítám zlé duchy &
uzdravuii dnes i zitra, & třetího dne přiidu k do
konání. Avšak dnes i zítra i pozeitří musím cho
dití, neboť nenáleží proroku zahynouti kromě
Jerusalémams) .

»Jerusaléme, Jerusaléme, ienž zabíiíš proroky
a kamenuieš ty, kteří jsou posíláni k tobě, koli
krát chtěl isem shromáždití dítky tvé, iako pták
svá mláďata pod křídla, a nechtěl isí. Hle, za
nechá se vám dům váš pustý. Pravím pak vám:
Neuzříte mě, až přiide čas, kdy řeknete: Pože
hnaný, jenž se béře ve iménu Páně.<<9)

1) Slavnost posvěcení chrámu byla ustanovena od
Judy Machabeiského na památku očištění chrámu, Anti
ochem Epifanem znesvěceného. Slavila se ke konci devá
tého měsíce židovského. tedy v první polovici našeho
prosince. Pro zimu a déšť uchýlil se Ježíš do východního
podloubí chrámového, zvaného po zbudovatelí podloubím
Šalomounovým.
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2) Doslova (tollis, aioscšl : znepokojuješ, nechá
váš nás v nejistotě.

3) Někteří vykladači rozumějí ovcemi předurčené;
smysl by byl: nevěříte, poněvadž nejste předurčení.
Podle jiných chtěl Kristus jenom řici : nevěříte, poněvadž
nechcete býti ovcemi, následovníky; anebo poněvadž ne
jste jako ovce pokorní a mírní, ale zpupní.

4) Kristus tu jasně prohlašuje své božství. Když byl
nejprve řekl. že on dává život věčný a že taková jest
moc Otce, že nikdo nemůže mu odníti toho, koho svou
milosti přitáhl, prohlašuje, že má tutéž moc jako Otec,
a zakončuje: »Já a Otec jedno jsme.-: Jak slova sama
v sobě, tak předcházející kontext dokazují, že Ježíš hlásá
svoji soupodstatnost s Otcem. Tak slovům jeho židé
skutečně rozuměli. nebo ho vinili z rouhání. Kristus Pán
jejich názor neopravuje, nýbrž potvrzuje. Přirovnáním a
»argumento ad hominemc ukazuje správnost svých slov:
Když se v Písmě sv. soudcové (tak v Žalmu 81, 6)
v jistém pravém smyslu zovou bohy, není-liž Bohem ten,
kterého Otec posvětil (podle některých : k úřadu jeho
pomazal a zasvětil, podle jiných pravděpodobněji : hy
postasným spojením s božstvím podstatně svatým učinil)
a na svět poslal (byl tedy dříve než byl poslán).

5) Otázka tato, jakýkoli byl její podnět, byla bez
účelná, a proto na ni Kristus neodpovídá.

6) Spasitel přirovnává Boha k hostiteli, který nejprve
sedě u stolu přijímá hosty, ale když doba k příchodu
a uvítání hostí určená uplynula, vstane, zavře dveře a už
nikoho nepřijímá. Učí tedy Kristus Pán, že nelze činiti
pokání, když doba milosti uplyne, a že se pak nikdo
nemůže dovolávati dřívějšího důvěrného přátelství s Bo
hem, jimž však pohrdl anebo v němž nevytrval. Slova
Kristova vztahují se ovšem především na Israelity, kteří
sami sebe pokládali za vyvolené, pohany a publikány
jako »poslednímic pohrdali.
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7) Liška je obrazem člověka lstivého, krutého, líného,
zlomyslného.

8) Herodes nemůže svou hrozbu vyplniti, neboť
Kristus Pán musí po vůli Otce ieště něiaký čas apošto
lovati; mimo to má umříti v Jerusalémě.

9) »Zanechá se vám váš dům pustý: a »neuzřite
mnec, t. i. bude vám odňata ochrana Boží a nedostane
se vám mé milosti. Slova »až přijde, kdy řeknete: Po
žehnaný atd.: nelze rozuměti o slavném viezdu Kristově
do Jerusaléma na neděli květnou, neboť tehdá tito ne
věřící židé Krista Pána tak nepozdravovali, a úplně steině
prorokoval Spasitel o židech ještě později (Mt. 23, 39),
po květné neděli. Sluší tedy mysleti na konec světa, kdy
židé Krista za Mesiáše uznaií.

Rozjímání 37.

!. průprava : Představme si nebeského Otce. přísně
odpovídaiícího těm, kteří v nemilosti zemřelí : »Neznám
vás, odkud iste.:

2. průprava : Modleme se za milost vytrvání do konce.

1. Slova Krista Pána skýtaií celou řadu velmí váž
ných myšlenek. Mnozí vvkladačí berou výraz »ovcec
ve smyslu »předurčenia, takže by smysl slov Krista Pána
byl: »Nevěřite, poněvadž nemáte milostí předurčení.—
l kdvž se nepřidáváme ]: tomuto mínění, můžeme přece
myslítí na vehni vážnou pravdu, že dílo naší spásy závisí
konečně na milostí Boží, která inst nezaslouženým da
rem Božím. Jiná vážná pravda test, že Bůh ponechává
každému íenom určitý, krátký čas, aby se rozhodl pro
něho nebo proti němu; potom tako hospodář hosty
příiímaiící vstane, zavře dveře a nikoho nepřipustí. Co
právě nás kněze musí naplniti spasítelnou bázní, lost
výrok Spasitelův, že pak nepomůže, dovolávatí se toho,
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že »isme iedli a pill před nimz, že nás tedy ani intimní
vztah ke Kristu, ani vznešený úřad nezachrání.

a) Uvažuime proto se spasitelnou bázní, lak celá
naše spása na milosti Boží závisí, iakým naaslouženým
darem milost iest. Prosme, aby nás Bůh svou milostí ne
opouštěl1 aby nám dal milost konečného vyu-vání.
Umiňme si, užívati milostí jeho co neibedlívěii.

b) Kdy přijde pro nás doba, že »hospodář vstane a
zavře dveřea? Není snad už velmi blízká ? Jak musím
tedy dbáti, aby mne nalezl připravena.

c) Nemylme se, ani náš vznešený stav a úkol, ani
iiná milost darmo daná, ani dobrodiní druhým proká
zaná, ani intimní přátelství s Bohem by nám neprospěly,
kdybychom zemřeli bez posvěcuiicí milosti Boží.

2. Uvažované taiemstvi skýtá také mnoho pravd, iež
srdce naše musí naplniti útěchou. I o nás platí slova
Kristova: »Kolikráte isem chtěl shromážditi dítky tvé
iako pták mláďata svá pod křídlom Připomínaií nám
milosti od Krista obdržené & mateřskou ieho lásku
o nás. Velikou útěchu a důvěru musí v našem srdci
vzbuditi slova; »Co mi dal Otec, nikdo nemůže vy
trhnoutí z ruky Otce méhom žádný nepřítel, žádná moc
na celém světě nemůže nám vyrvati milost a lásku
Kristovu, sami-lí ií nepohrdneme. A neienom o milost
a lásku Kristovu nemůže nás nikdo oloupiti, nýbrž ani
v časných věcech nemůže nám nikdo uškoditi bez vůle
Boží. Jako Kristus měl svůi život a dobu své smrti úplně
v své moci, a neboií se proto výhruůxy Herodovy, nýbrž
klidně dále působí, tak iest i život a smrt :: veškeren
osud náš úplně v ieho rukou.

a) Pohlédněme do svého posavadního života a vizme,
kolikráte nás Kristus k sobě zval, svou milost nám na
bízel, svoii otcovskou a mateřskou lásku nám podivu
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hodným způsobem ukazoval. Vzpomeňme si na vlecky
milosti, hledme pochopiti jeho vroucí a obětavou lásku,
líčenou krásně obrazem ptáka mláďata shromažďujícího,
abychom se za svoji nevěrnost zastyděli.

b) Všecko záleží na milostí Boží, ale milost ieho ie
všemohoucí. Chce-li nás Bůh spasiti a vyvýiiti, nemůže
ani zloba světa, ani moc zlého ducha Boží plány zmařiti.
Zmaříti by ie mohla ienom naše vůle, kdyby se milosti
opřela.

c) Kristus, který měl svůi život a svoii smrt zcela
ve svých rukou, bdí i nad naším životem a celým osu
dem. Odevzdeime se mu tedy s důvěrou a neboime se
žádného nebezpečí.

3. Podmínkou, abychom byli připuštěni nebeským
hospodářem k věčně hostině, iest, že musíme kráčetí
cestou úzkou, cestou sebezáporu. široká cesta vede
k záhubě. Příklad člověka, takovou cestou kráčeiicího,
předvádí Spasitel v Herodovi, jehož hlavní vášně tepe,
nazývaie ho »liškoua.

a) Přesnost ve vstávání, v duchovních cvičeních a
kněžských iunkcích, sebranost v modlitbě, trpělivost
v obcování s věřícími, ve škole, kanceláři, zpovědnici,
bedlivě ostříhání smyslů: to iest úzká cesta sebezáporu,
iíž nám třeba kráčeti. Nacházíme s ní někdy na cestu
širokou ?

b) Zkoumeime se, zdali příčinou scestí není některá
z vášní, které Heroda svedly na cestu záhuby: poho
dlnost, neupřímnost, zlomyslnost.
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XXXII. Kristus Pán učí v domě tariseově.

(Lk. 14, 1—24.)

1 stalo se, když Ježíš vešel v sobotu do domu
iednoho z náčelníků tariseiských, aby tam po
obědval, oni ho pozorovali. A hle, ieden člověk
vodnatelný byl před ním)) [ promluvil Ježíš i řekl
k zákoníkům a íariseům: »Jest dovoleno v sobotu
uzdravovati čili ne?<<Ale oni mlčeli. I niav ho,
uzdravil iei a propustil. A řekl k nim: »Kdo iest
mezi vámi, ienž, padne-li mu osel nebo vůl do
iámyf) nevytáhne ho ihned v den sobotní'h A ne
mohli mu na to odpověděti.

Pověděl pak také k pozvaným podobenství,
pozoruje, kterak si vybírali přední místa. Pravilt:
»Když budeš pozván od někoho na svatbu, ne
sedei na přední místo, aby snad vzácnější než ty
nebyl pozván od něho, a přiida ten, ienž pozval
také i ieho, neřekl tobě: Postup tomuto místo;
a tu počal bys s hanbou seděti na místě posled
ním. Ale když budeš pozván, idi, posaď se na
posledním místě, aby, když přijde ten, kterýž tě
pozval, řekl tobě: Příteli, posedni výše. Tehdy
budeš míti čest před spolustoluiícími. Neboť kaž
dý, kdo se povyšuie, bude ponížen, a kdo se po
nižuie, bude povýšen.“

Pravil však i k tomu, kterýž ho pozval: »Stro
iíš-li oběd nebo večeři, nezví přátel svých, ani
bratrů svých, ani příbuzných svých, ani sousedů
bohatých, aby snad také oni pozvali tebe a ne
dostalo se ti odplaty. Ale když stroiíš hostinu,
povolávei chudých, zmrzačelých, knlhavých a ale
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pých, a budeš blažen; poněvadž nemají čím od
platíti tobě. Neboť odplatí se ti při vzkříšení
spravedlivýchř)

Uslyšev to jeden ze spolustolujících, řekl
jemu: »Blažen, kdo bude jisti chléb v království
Božím.<<“)Ale on pravil jemu: »Jeden člověk uči
nil večeři velikou a pozval mnohé. ] poslal slu
žebníka svého v hodinu večeře říci pozvaným,
aby přišli, ježto všecko jest hotovo. Ale oni vši
chni počali se jednomyslně vymlouvati. První řekl
jemu: Pole jsem koupil a musím vyjití a shléd
nouti je. Prosím tě, měj mne za omluvena.
A druhý řekl: Patero spřežení volů jsem koupil.
a jdu je zkusit. Prosím tě, měj mne za omluvena.
A jiný řekl: Zenu jsem pojal, a proto nemohu
přijíti. A služebník vrátív se, zvěstoval to pánu
svému. Tu rozhněval se hospodář a řekl svému
služebníku: Vyjdi rychle na náměstí a ulice města
a uved sem chudé, zmrzačelé a slepé i kulhavé.
] řekl služebník: Pane, stalo se, jak jsi rozkázal,
a ještě jest místo. A pán řekl služebníkovi: Vyjdi
na cesty a ke plotům a přínuť vejítí, ať se naplní
dům můj. Pravímť vám, že žádný z těch mužů,
kteří byli pozváni, neokusí večeře mě.“—*)

1) Fariseové »pozorovalic Krista Pána. aby mu mohli
vytknoutí nějaké přestoupeni zákona. Poněvadž místnosti
hostiny byly podle východního zvyku otevřeny, mohl
vodnatelný snadno do jídelny vejiti.

2) Jak se v Palestině častěji stávalo, poněvadž studny
neměly zábradlí.

3) Tato napomenutí netřeba bráti tak doslovně, že
bychom si skutečně vždycky měli sednouti na poslední
místo, anebo že bychom nesměli zváti svých přátel a při
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buzných. Spasitel chce jenom varovati před ctižádostí a
zištností.

4) »Jísti chléb v království Božiinc, t. i. býti ůčastnu
radosti věčné, která se v Písmě názorně líčí jako hostina.

5) Tímto podobenstvím obrací se Kristus Pán k tari
seům, kteří se měli za zvláště povolané do království
Božího & byli si jisti, že ho dosáhnou. Spasitel jim hrozí,
že, pohrdnou-li jeho milostí, království nebeské bude od
nich odňato a dáno »chudým a zmrzačelýmc : náměstí
a ulic, t. i. obyčejnému lidu israelskému a těm, kteří jsou
»na cestách a u plotůa, t. j. pohanům. Slova »přinuť
vejític neznamenají, že se mají lidé násilím k víře při
váděti. nýbrž, že se jim má víra hlásati se vším úsilím.

Rozjímání 38.

Pán Ježíš učí pokoře a nezištností.

!. průprava : Vizme Krista Pána, jak skromně, ale
zároveň s velebnou autoritou poučuje a napomíná své
spolustolovníky.

2. průprava : Modleme se za osvícení, abychom si
naučení a napomínání Spasitelova dobře k srdci vzali.

!. Kristus Pán přiiímé pozvání iariseovo !: hostině,
ačkoli věděl, že iariseové mu nepřejí a chtějí ho poža
rovati, aby mu mohli něco vytknouti. Spasitel užil právě
tohoto pozvání, aby pomohl nemocnému a poučil a
pokáral svoie odpůrce. Ukazuje tu velikou apoštohkou
lásku a horlivost. Dává nám též příklad pokory, anižuie
se ]: svým nepřátelům a stoluie : nimi. Vidíme ! ieho
apoštolskou chudobu, které je odkázána na cizí chléb.
V nemocném vodnatelností vidí vykladačí obraz člověka
lelitného, iehož skutky, konané bez náležitého úmyslu
a povrchně, nemají ceny, ale který si při tom na sobě
zakládá a nadýma se.
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a) Bylo by to znamení pyšné povýšenosti, kdyby
chom se lidi příliš stranili. Někdy žádá pokora, aby
chom si právě těch všímali a s těmi obcovali, kteří isou
nám méně nakloněni. Přijímáme-li pozvání, nebo koná
me-li návštěvy, máme míti při tom také vždycky úmysl,
osvědčíti něiakým způsobem apoštolskou lásku a horli
vost. Jsme-li ve svých příjmech z části odkázáni na
almužny nebo poplatky věřících, pohlížeime na to v du
chu apoštolské kněžské chudoby.

b) Zpytuime se, zdali u nás se ne-ieví v něčem du
chovní vodnatelnost. Snad rádi o sobě mluví:!ae,na svých
úspěších si zakládáme, a při tom naše skutky, konané
bez pravého úmyslu a povrchně, isou podobny bezcen
ným vodním bublinám. Jako vodnatelnému může pomoci
íenom neípřisněiší dieta, tak musime i my sáhnouti
k dietě sebezáporu a pokoření.

2. Napomenutí dané íariseům, aby nevyhledávali
prvních mist, nýbrž raděii sedali na místo poslední, jest
názorným poučením o pokoře a dútklivou výstrahou
před ctižádostí a ješitnosti. Kristus Pán ukazuie, iaké
pochybné ceny iest každá pocta lidská, napomíná nás,
abychom rádi ponechávali poctu a vyznamenání druhým,
a učí nás, že neiiistěiší cesta k pravé cti a slávě lest
právě pokora a ponížení.

a) Již to nám musí každou touhu po lidských
'poctách znechutíti a zesměšniti, když uvážíme, jak ne
patrnou cenu maií. Co na př. znamená sláva učence,
slavné iméno ve světě vědeckém ? Je to obyčejně ienom
malý kruh lidí, kteří takového vědátora znaií a ho ve
lebí; mimo tento úzký kruh bývá naprosto neznám.
Ještě malicherněišímí ísou pocty a vyznamenání, která
záleží pouze v čestných titulech.
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b) Jeden z nejkrásnějších aktů pokory jest, že sami
sebe máme za malé a bídné, že hledíme zůstati skrytí,
že druhé za lepší máme a jím cti a vyznamenání pře
jeme. Můžeme tak činiti podle pravdy a s dobrým svě
domím; nebot svojí slabost a hříšnost dobře zname, ale
do nitra druhých nevidíme; proto můžeme vždycky
předpokládati, že jsou lepší nežli my.

c) Takové pohrdání sebou samým a takova touha
po skrytostí jsou nejlepším prostředkem k pravé ctí.
Chceme-li požívatí úcty a vážností, musíme milovatí
pokoru a skrytost.

3. Kristus Pán, napomínaje, aby se ke stolu nezvali
příbuzní a přátelé, nýbrž chudí a zmrzačelí, nezakazuje
nezvat příbuzných a přátel, ale varuje před zištnosti.
Slovům jeho třeba nejprve rozuměti o zvaní hostí vů
bec: nemáme zvatí s tím umyslem, abychom zase byli
pozváni, nebo aby se nám dostalo odměny. Potom zna
menají, že nemáme dobré skutky konatí pro lidskou
odplatu, na př. ukazovatí laskavost jenom těm, kdo samí
jsou k nám přívětíví, neho konati svoje povinností
bedlivě jen tehda, když se nam za to dostáva uznání.

a) Pohostinnost byla a jest vždy krásným rysem ží
vota kněžského; je tím krásnější, čím jest nailtnější a
upřímnějši.

b) Neukazujeme snad, na př. ve škole, laskavost je
nom těm, kteří jsou k nám přítulní a nám lichotí ?
A přece právě ti, kteří se nás straní, jsou zamlklí a
vzdorovití, potřebují, abychom jim ukázali láskyplné
srdce.

c) Konejme vytrvale a svědomitě svoje povinnosti,
! kdyby práce naše nedošly uznání. Zásluha před Bohem
bude tím včtlí a čaem přijde i umění lidské.
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Rozjímání 39.
Podobenství o veliké večeři.

]. průprava : Představme si nebeského hostitele, zvou
ciho k hostině, a pozvané, jež se různými způsoby vy
mlouvaii.

2. průprava : Modleme se za milost, abychom se
nebeské hostiny nestali nehodnými.

1. Můžeme mysleti na trojí hostinu, kterou nám ne
beský Otec připravuje a k níž nás zve. Jest to nejprve
víra & posvěcujici milost, kterými nám dává nadpřiro
zený život a všecky pomáhající milosti, jimiž tento život
udržuje a jimiž nás stále úžeji k sobě připoutává. Potom
vzácná hostina eucharistická, v níž nám dává vlastního
jednorozeného Syna k požívání a s nim nám udílí nej
drahocennějši dobra. Konečně veliká hostina v nebesích,
kde v neutuchající blaženosti máme požívati Boha samé
ho. Uvažujme, jak veliká jsou tato dobra nebeským
Otcem nabízená a jak Bůh každého z nás tolikrate
k své hostině zval a stále zve.

a) V pravdě, jak velikým a nepochopitelným darem
jest víra a milost Boží! Jak ubozí a neštastní jsou ti,
kdo při všech svých statcích, při všech svých přirozených
vlohách a své pozemské velikosti nemají pravé viry!
Jaký obraz v životě mnohých způsobila často jedna
jediná milost nadpřirozeného osvícení! Jaká jest moc a
síla milosti posvěcujíci, která v okamžiku z nepřítele
Božího a duše zavržené činí miláčka Božího a duši dává
právo na statky věčné. Co znamená jedno sv. přijímání,
v němž se s Kristem Pánem úzce spojujeme, milost po
svěcujicí si rozmnožujeme, dostáváme tolik nadpřiroze
ného světla a síly, přijímáme záruku blaženosti věčné!
Tak veliká jest tato blaženost věčná, že ji nikdy nepo
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chopíme a že všecko to, co zde máme velikého . kris
ného, jest pranepatrným jejím stínem.

b) Uvažujme dále, jak každého z nás jednotlivě Bůh
]: této trojí nadpřirozené hostině volal a stále volá.
Přehlédněme svuj minulý život: kolik milostí, kolik sv.
příjímání! Poslouchejme v přítomnosti hlas Boží: jak
často nás volá ]: lepšímu a dokonalejším: životu a k ně
jaké oběti pro Krista! A v nebesích již nám připravuje
misto věčného odpočinku. O, jak musíme děkovati jeho
lásce, s jakou ochotou máme následovati jeho pozvani!

2. Tak měli by děkovati a s takovou ochotou násle
dovati hlasu Božího všichni, které Buh volá. Ale mnozi
pohrdají hlasem Božím a mají na sta výmluv a překážek.
Co je oddaluje od Boha a překáží milosti Boží? Bývá
to buď pýcha života, která chce »shlédmoutcsvoje statky
a svoje díla; nebo žádost oči, která chce zlmsit svoje
»sp'režení<<;anebo žádost těla, která nedovede ani na
čas zríci se tělesných rozkoší. Na oko nejsou to často
věci hříšné, pro něž nechtiváme hlasu Božího následovati,
ale konecne jest to přece nezi'lzená náklonnost k věcem
tohoto světa, která nás účasti ve veliké hostině zbavuje.

a) Ptej se každý z nás, která z těch tří vášní u něho
byla a jest příčinou, že tolik milostí promarml, tak málo
pokročil a o větší stupeň věčné radosti se připravil.

h) Budeme-li se zpytovati, jak si počínáme, když nás
Bůh svou milostí zve k lepšímu životu a nějakou oběť
od nás žádá, uvidíme. že také u nás jsou to často věci
na oko nevmné, ano zdánlivě povinné, na něž co vy
mlouváme, že však ve skutečnosti je to přece vždy neo
zřízená vášeň. Pohodlnost zakrýváme potřebnou starosti
o zdraví, lakotu rozumnou péčí o živobytí, při pýie se
omlouváme, že musíme hájiti své cti a neetrpěti všecko,

13
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při smyslnosti, že musíme míti také nějakou pozemskou
radost.

3. Hospodář rozhněval se na nevděčné a nezdvořilé
hosti, k připravené hostině pozval jiné a hostům zprvu
pozvaným pohrozil, že nikdo z nich již večeře jeho ne
okusí. Tak »rozhněváa se jednou i nebeský Otec na ty,
kteří za stále nových výmluv milosti jeho zanedbávali,
nedá jim už větších milosti nebo je povolá před svůj
věčný soud k odpovídání; milosti jim připravené dá
jiným, vděčnějším a ochotnějším.

a) Jakou spasitelnou obavou musí nás naplniti my
šlenka: což kdyby se dnes nebeský Otec na mne roz
hněval a povolal mne náhle před svůj soud anebo už mi
nedal větších milostí?

b) Jakou odpovědnost bude míti jednou kněz a jak
bude zahanben při pohledu na mnohou duši, které Bůh
udělil milosti, jimiž on pohrdal!

XXXIII. Podmínky následování Krista Pána.

(Lk. 14, 25—35; Mt. 10, 37.)

[ šli s ním mnozí zástupové, a on obrátiv se
řekl k nim: »Jde-li kdo ke mně a nemá v nená
visti otce svého a matky své i manželky a dítek
a bratrův i sester svých, ano i života svého, ne
může býti mým učedníkemš) Kdo miluje otce neb
matku více než mne, není mne hoden. A kdo ne
nese kříže svého a nejde za mnou, nemůže býti
mým učedníkem. Neboť kdo z vás chtěje vysta
věti věž, nesedne dříve a nepočítá potřebného
né.-kladu, má-lí dosti, aby dostavěl, aby snad,
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kdyby položil základ a nemohl dokončiti, všickni
ti, kteří by to viděli, nepočali se mu posmívati,
řkouce: Tento člověk počal stavěti a nemohl do
končiti. Aneb který král, chtěje počíti válku proti
jinému králi, nesedne dříve a nepřemýšlí, je-li
s to, aby s desíti tisíci utkal se s tím, jenž s dva
ceti tisíci táhne na něho? Sic jinak, dokud tento
jest ještě daleko, pošle poselství a žádá za jed
nání o mír?"') Tak tedy každý z vás, jenž neod
říká se všeho, co má, nemůže býti mým učed
níkem. Dobrá věc jest sůl; zkazí-li se však i sůl,
čím se osoli? Ani do země, ani do hnoje se ne
hodí, nýbrž ven se vyhodíř) Kdo máš uši k sly
šení, slyšm

1) Jak z další (z Mt. uvedené) věty vyplývá. zna
mená v »nenávisti míti: tolik. co »méně milovatia. Kristus
Pán chce říci, že ten, kdo ho chce následovati, musí býti
hotov ke každé oběti: musí se zapírati, musí někdy
i rodiče a příbuzné opustiti nebo se k nim zdánlivě tvrdým
ukázati, ano musi mnohdy i život svůj za Krista položiti.

2) Těmito podobenstvimi nás Spasitel názorně po
učuje, že ten, kdo ho chce následovati, má nejprve dobře
uvážiti, co od něho Pán žádá a jaké jsou jeho prostředky
a síly, aby snad později pro nastalé překážky od násle
dováni Kristova neustoupil a hanby a škody neutrpěl.
Jako při jiných podobenstvich. není ani při těchto třeba.
aby každá jednotlivost měla svůj zvláštní význam.

3) Přirovnánim ke zkažené soli uči božský Mistr
ještě důtklivěji. jak jest to nebezpečné, jestliže někdo
v následováni Krista nevytrvá.
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Rozjímání 40.

1. průprava : Slyšme vážná slova Spasitelova : »Jde-Ii
kdo ke mně, a nemá v nenávisti otce svého a matky své,
nemůže býti mým učedníkem.

2. průprava : Prosme za apoštolskou rozhodnost a
svobodu.

t. Nésledovénim Krista můžeme mysleti nejprve kře
sťanský život vůbec a pak zvláště život křesťanské do
konalosti. Nezřízené náklonnost k osobám nebo přílišný
ohled na ně bývá často překéžlrou věrné služby Boží,
a ještě více překážkou dokonalosti. Nepravá a smyslné
láska může vésti i k těžkému hříchu. Přílišné náklonnost
k rodičům a příbuzným a nemístné starost o ně odvrací
od lásky ke Kristu a jest překážkou účinného apoštolétu.
Všeobecné apoštolské lásce je na úkor každé přiliš vý
lučné náklonnost k některým duším; lidské ohledy zma
řily nejedno apoštolské dílo.

a) Kdyby u mne náklonnost k některé osobě měla
býti příležitosti k hříchu, pak nebylo by než jednoho pro
středku: okamžitě Přetrhnouti všecky svazky, i kdyby
to stálo sebe větši oběť.

b) Může se ovšem kněz prohřešovati také nedostat
kem lésky k rodičům a příbuzným. Ale chybou daleko
častější jest přílišné a nemístné náklonnost k nim. Pře
zkoumejme v rozjímání svůj poměr k příbuzným, ptejme
se, zdali není na újmu naši kněžské důstojnosti a kněž
skému působeni, napravme, v čem jsme chybovali.

c) Není snad i v našem srdci nějaké náklonnost přiliš
výlučné, přiliš sentimentální, které je překéůou, že ne
milujeme dosti Krista Péna a že nemáme pravé nadpři
rozené a všeobecně lásky apoštolské? Nevymlouvejme se,
že jest to láska duchoan Často se klameme, majice za
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lásku duchovní to, co je láskou smyslnou. Přiznejme se,
že i u nás byl často nemístný ohled na lidi příčinou, že
jsme nevystoupíli rozhodně tam, kde toho bylo třeba,
anebo že jsme se neodvážili díla, které by bývalo velmi
k slávě Boží a užitku Církve.

2. Nejenom nezřízená náklonnost k osobám, ale též
nezřízená náklonnost k věcem bývá překážkou služby
Boží a života dokonalého. Slova Krista Pána jsou velmi
rozhodná a velmi vážná. »žádný z vás, jenž se neodříké
všeho, co má, nemůže býti mým učedníkemm »Kdo ne
nese kříže svého a nejde za mnou, nemůže býti mým
učedm'kem.<<Kde toho žádá těžce zavazující přikázání
Boží, musíme se okamžitě vzdátí i věcí nám nejmilejší a
vzíti na sebe jakékoliv utrpení nebo pokoření. Kdo chce
Krista Pana v dokonalosti následovatí, musí se mnohých
věcí dobrovolně vzdáti a mnohé dobrovolně trpěli.
Jenom ten, v jehož srdci není nejmenší nezřízené náklon
nosti k nějakému tvoru a který skutečně miluje kříž, je
v pravdě dokonalý.

a) Pohleďme na věci, které nás obklopují, a ptejme
se, která z nich by se mohla státi překéntou naší spásy,
kdyby Bůh od nás pod těžkým hříchem žádal, abychom
se jí vzdali. Zkoumejme, co jest příčřnou, že na ní ipíme,
a upravme poměr svůj k ní podle svaté vůle Boží.

b) Knězi podle Srdce Páně to nestačí, vzdáti se ně
jaké věci anebo vzítí na sebe nějaký kříž proto, že by
se jinak dopustil těžkého hříchu. Jeho ideálem jest do
konalý kněžský život. Jsme si dobře vědomi, jakých obětí
vyžaduje sebraný duchovní život, kněžské čisto-ta, apo
štolská chudoba a horlivost, a jsme ochotní je přinášeli?

3. Kristus Pan nás svými podobenstvím napomína.
abychom vždycky dobře uvéžili cíl, prostředky a své
síly, chceme-ii podniknouti větří dilo ke cti Boží a svému
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duchovnímu prospěchu. Musíme se také mnoho modliti
za milost Boží, ale té nám nebude chybětí, jestliže dílo
samo te bohumílé a úmysl na čistý. — Nemusíme si při
znati, že ísme už často činili velkolepá předsevzetí &tich
neprovedli, počali velmi užitečná díla a ilcb nedokončíll?
Nehledalít isme cti Boží, nýbrž sami sebe, anebo jsme
vše dobře neuvážílí. Umíňme si, že se pro budoucnost
budeme napomenutím Krista Pána lépe řídili.

XXXIV. Podobenství o ztracené ovcí, dracbmě,
marnotratném synu.

(Lk. 15, 1—32.)

Přiblížovalí se pak k němu celníci & hříšníci,
aby ho slyšeli. A iaríseové í zákoníci relptalí,
řkouce: »Tento příjímá hříšníkv a jí s nimi.“ I po
věděl .iim toto podobenství, řka: »Který člověk
z vás, maje sto ovec a ztrativ iednu z nich, ne
nechá devadesátidevítí na poušti*) a nejde po té,
která se ztratila, až ii nalezne? A když ii nalezne,
vloží jí s radostí na ramena své & příida domů,
svolá přátele & sousedy a řekne iím: Radujte se
se „mnou,nebot isem nalezl ovcí, která se ztratila.
Pravím vám, že tak bude větší radost v nebesích
nad íedním hříšníkem pokání činícím, než nad
devadesátidevítí spravedlivýmí, kteří pokání ne
potřebují.“

»Ancbo která žena. mniíc deset drachem,
ztratí-li iednu drachmu, nerozžebne svíce') a ne
mete domu svého a nehledá pilně, až ií nalezne?
A když ti nalezne, svolá přítelkyně t sousedky
své & řelme: Raduiíe se se mnm. neboť jsem na
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lezla drachmu, kterou jsem ztratila. Tak, pravím
vám, budou andělé míti radost nad jednim hřiš
nikem pokání činícimmaj

Pravil takézt) »Jeden člověk měl dva syny.
A mladší z nich řekl otci: Otče, dej mi dil statku,
který na mne připadá. l rozdělil jim majetek.“j
A po nemnoha dnech mladší syn, sebrav všecko,
odešel do krajiny daleké a tam promarnil statek
svůj, živ jsa prostopášně. A když byl všecko utra
til, nastal v té krajině veliký hlad a on počal
trpěti nouzi. I šel a přidržel se jednoho občana
té krajiny, a ten poslal jej na svůj dvůr, aby pásl
vepře. I žádal si naplniti břicho své lusky, které
jedli vepři, ale nikdo mu nedávaU') Šel tedy do
sebe a řekl: Kolik nádeniků v domě otce mého
má hojnost chleba a já hynu zde hladem. Vstanu
a půjdu k otci svému a řeknu jemu: Otče, zhřešil
jsem proti nebi a před tebou;7) již nejsem h—oden
slouti synem tvým. Učiii mne jako jednoho ze
svých dělníků. A vstav, šel k otci svému.“

»Když pak byl ještě opodál, otec jeho spatřil
jej a byl hnut milosrdenstvim; i běžel a padl mu
kolem krku a zulíbal ho. 1 řekl mu svn: Otče,
zhřešil jsem proti nebi a před tebou; již nejsem
hoden slouti synem tvým. Otec však řekl ke
svým služebníkům: Rychle přineste přední roucho
a oblecte ho a dejte mn prsten na ruku a obuv
na nohy jeho. A přivedte tele tučně a zabijte je,
a jezme a veselme se; neboť tento syn můj byl
mrtev a zase ožil; byl ztracen a jest nalezeni-')
I počali se veseliti.:

»Byl pak syn jeho starší na poli. A když při
cházet :; blížil se k domu, uslyšel hudbu a tanec.
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! povolal k sobě iednobo ze slnžebníkův a otázal
se bo, co bv to bylo. A on řekl .iemu: Bratr tvůj
přišel a tvůí otec zabil tučné tele, poněvadž bo
zdráva zpět dostal. l rozhněval se a nechtěl veiítl.
Tedy otec iebo vvšed počal bo cbláclmlití. Ale on
odpověděv řekl svému otci: Hle. tolik roků slon
žím tnbě a 115de isem přikázání tvého nepře
stoupil, a nikdy isí mi „nedalkozelce. abvcb se po
veselíl s přáteli svvmí. Ale když. přišel tento syn
tvůi. který probřříl maietek svůi s nevěstkamí,
zabil isi mu tučně tele. On však řekl iemu: Svnu
můi. ty isi vždvckv se mnou, a všeckv věcí mě
inou tvoie; veseliti však a radovatí se náleželo,
neboť tento bratr tvůi byl mrtev &zase ožil, byl
ztracen a iest nalezen.“

1) Slovem »pouštc ídesertum) se tu překládá hebrei
ské slovo značící pastvinu.

2) Dracbma nebo denár iest asi 075 fr předváleč
ných. Praví se o ženě, že rozžihá svíci. poněvadž domy
lsraelitů, nemajíce oken, bývaly tmavé.

3) Oběma podobenstvími se znázorňuje velikost milo
srdenství Božího k hříšníkům; přirovnává se k zvláštní
radosti při nalezení věci ztracené. Tím není ovšem řečeno,
že by obrácený hříšník měl větší cenu než devět nebo
devadesátedevět spravedlivých. anebo že by láska Boží
k němu musela býti vždy větší než k spravedlivým.

4) V tomto překrásném podobenství se líčí také
milosrdenství Boží, ale zároveň neštěstí hříchu a pod
mínky odpuštění. Otec iest Bůh, starší syn obraz člověka
spravedlivého, mladší hříšníka. jeho bída obraz následků
hříchu, přední roucbo a prsten i hostina značí milost po.
svěcuiící a věčnou blaženost.
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5) Podle práva Mojžíšova dostával starší syn dvoi
násobný podíl. a to v pozemcích a budovách. mladším
vypláceno penězi.

6) »Přidržel sec t. i. dal se naimouti k jakékoli
službě. Pasení vepřů pokládáno bylo \: židů za zaměst
nání velmi pokořuiící. Vepřům dávány nasládlé lusky
rohovníku (svatoianského chleba). O velikém hladu
marnotratného syna svědčí, že chtěl aspoň něčím »na
plniti břichOa.

7) »Proti nebi a před teboua : proti Bohu a proti
tobě.

8) »Přední rouchOc (prima stola), drahocenný až
k zemi splývající oděv, a prsten s pečeti byly znamením
zvláštní pocty. »Tele tučné: bývalo chováno k slavnost
ním příležitostem. Slova »mrtev a ztracena možno bráti
buď ve smyslu vlastním (nevěděl jsem o něm, skoro za
nikl). anebo v přeneseném (mrtev a ztracen svými
hříchy).

Rozjímání 41.')
Velikost milosrdenství Božího.

!. průprava : Vízme před sebou obraz dobrého Pa
stýře, ovečku na ramena beroucího.

2. průprava : Modleme se, abychom velikost mílo
srdenství Božího dobře poznali.

1. Jak veliké a nepochopitelné jest milosrdenství.
Boží! Bůh nabízí svoie milosti a rozdává své dary všem,
i když předvídá, že mnozí iich zneuži-ií. Když se hříšník
od něho odloučí a ieho milost odvrhne, nezanevře a nev
zapomene naň, jako mnohý otec na nevděčného syna,
nýbrž hleda ho svou milostí s takovou péčí a skoro
úzkostlivostí, jako hledi pastýř ztracenou ovcí a chudá

' Rozíímáme neiprve podle všech tří podobenství
o ve 'kostí milosrdenství Božího. pak v následuiídm
ivuš! o marnotratném synu.
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žena ztracený peníz. A sotva se hříšník k Bohu nějak
přiblíží, vychází mu Bůh milostí vstříc a táhne ho k sobě.
Stačí jediné slovo, jediný povzdech upřímné lítosti, a
hříšník dostává zase všecky milosti a dary ztracené.
Ano, takové jest milosrdenství Boží k hříšníkům, že
v jistém smyslu lze říci, že se Bůh více raduje nad hříšní
kem, než nad mnohými spravedlivýmí, a větší lásku mu
ukazuje. Snad mnohý z nás s bolestí vzpomíná, jak se
také kdysi od Boha odloučil, možná na dlouhou dobu;
a jak zakusil milosrdné lásky Boží. Obrafme vše na sebe
a rozjimejme, jaké veliké milosrdenství Pán Bůh nam
prokázal.

a) Zaletme duchem do minulosti, až do prvních let
svého života, a vizme, kolík milostí, kolik převzácných
darů nám Bůh udělil, ačkoliv věděl, že budeme nevděčni
a všeho zneužíjeme. Chvalme nesmírnou dobrotu Boží
a děkujme vroucně za jeho lásku.

b) Uvažujme, jak Pán Bůh s nami jednal, když jsme
ho opustili. My jsme naň snad dlouhou dobu ani ne
myslili, ano, přímo se mu vzpírali, a on nás hledal. Všecko
řídil svou prozřetelností v osudech našich tak podivu
hodné, abychom zlobu hříchu a jeho lásku poznali. Kolik
vnitřních milostí, kolik napomenutí a výstrah nam dával,
vychazeje nam vstříc a táhna nás k sobě! ó, jakým
studem, jakou lítostiI ale též jakou vděčností musí býti
naplněno naše srdce!

c) Uvážíme-li, jak nám nejenom hned vřecko od
pustil, když jsme se s lítosti k němu obrátili, nýbrž nás
svými drahocennými dary zahrnul, adaž se nám vskutku
nezdá, že má nad námi větší radost a že nás více miluje
než mnohé dula spravedlivá. které ho nikdy neopustily?

2. Každý z nás jest skutečně podoben ztracené ovcí
a dracbmč ! marnotratnému synu. Ale můžeme ve též
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přirovnati k synu poslušnému. Plným pravem ovšem
jenom ten, který Bohu zůstal vždycky věrným, ale ko
nečně i každý, kdo iiž dlouhou dobu žiie v milosti. Spra
vedlíví učí se z podobenství o marnotratném synu, že
nemají reptati, když vidí, iak Bůh často, aspoň zdánlivě,
hříšnikům větši přízeň ukazuje než iim. Ale z podobenství
lze také vyčisti, íak veliká inst to milost, vytrvati vždy
v milostí posvěcuiíci. V iistém smyslu iest sice radost
Boží nad hřišnikem větší než nad spravedlivým, ale přece
icnom láska Boží, iiž nikdy nebylo pohrdnuto, ie cenněi
ším pokladem. Neišťastněiší lost člověk, který smí od
Boha slyšeti slova; »Synu můi, ty jsi vždycky se mnou,
a všecky věci mé isou tvoie.a

a) Vzpomeňme si na toto podobenství, když se nám
zdá, že mnohý, který po našem mínění mnohem více
zhřešil než my, od Boha je více vyznamenáván a od
měňován. Nerepteíme proti prozřetelnosti Boží. neposu—
zuime nikoho, ale podivuime se milosrdenství Božímu a
děkuime za ně.

b) Mvsleme na to, že největší milostí iest Boha nikdy
těžkým hříchem neopustitl. Kdo z nás zůstal vskutku po
celý život Bohu věrným, anebo aspoň dlouhou dobu
v milosti posvěcuiící žíle, děkutž z hloubi srdce za dobro
diní, nad něž většího není.

3. Ještě dvě myšlenky podávali nám podobenství
Páně k úvaze. Ze slov Kristových o andělích, radulicich
se nad obrácením hříšníka poznáváme, tak se andělé
o naše osudy zaiimaíí a lakou účast v nich malí: radu-ii
se z našich dobrých skutků, rmonti se nad našimi hříchy.
Kněz může se z podobenství učití, tak mi po příkladě
Krista Pána ukazovati veliké milosrdenství hřišnikům.

a) Tato myšlenka: andělé Boží, zvláště mů) anděl
strážný,mne.vídí,stmleeomnqrududisezmých
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ctností, truchlí nad mým pádem, bude nám jistě mocnou
pohnutkou k sebeeáporu, k přemáháni pokušení, k po
kroku v dobrém.

b) Hříšnici, zvláště ti, kteří stále s týmiž hříchy přl
cházeií, zkoušívati silně naší trpělivost. Právě takoví po
třebuií neivice trpělivostí. Napodobuime Krista Pána:
vyhledáveime iích, vycházeime iim vstříc, pomáheime iim.
raduime se, když aspoň něco dobré vůle ukáží.

Rozjímání 42.

Marnotratný syn.

!. průprava: Představme si, jak otec objímá marno
tralne'ho a syn vvznf'vá svou vinu : »Otče, zhřešil jsem
proti nebi a před tebou.:

2. průprava: Modleme se. abyrhom lépe poznali ne
štěstí hříchu a potřebu pravého pokání.

!. První část podobenství názorně líčí, co hříšník
těžkým břichem ztrácí a iaké isou následky ieho hříchu.
Snad musíme při tom mysleti na svůi vlastní předešlý
život, nebo dokonce i na mnohou periodu kněžského
života. Co ztráci hříšník? Spokoiený, krásný život v ot
covském domě. Upřímná láska starostlivěho otce isou
ienom slabým stínem dobra, milosti a lásky Boží, iímíž
hříšník dobrovolně pohrdá. A čeho se mu za to dostává?
Trápí ho krutý hlad: v duši trvá živá touha po štěstí,
ale to. co lí iedině může upckoiití, hříšník dobrovolně
opustil; nenasytná žádost po hříšných rozkoších po kai.
dém požitku roste. Stává se otrokem svých vášní, zlého
světa a ďábla. Zahazuie svou čest. Všecko to lest vlastně
málo proti hlavnímu neštěstí a neivětšímu trestu: žiie
“vyhnanství, odloučenod Boha, a kdyby v tomto stavu
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zemřel, ztrácí Boha, své největší a jediné blaho, na věky.
Obratme v rozjímání všecko to na hřích kněžský.

a) Jak krásný jest i jediný den kněžského života:
býti úzce spojen s Kristem Pánem, vznešená a radostná
práce pro něho, útěchy duchovní správy, úcta věřících.
To všecko hříšný kněz ztrácí.

b) Čeho se mu za to dostává? Pomijejícího hříšného
požitku, který však nemůže ukojití mocnou touhou srdce
po štěstí; každá nová hříšná rozkoš ho uvádí ve větší
otroctví vášně a ďábla a vydává stále větší hanbě. Tak
hluboko klesl mnohý kněz, že jako m-arnotratný syn zá
víděl nebohým zvířatům jejich nečisté radosti.

c) A to není ještě nejsmutnější a nejhroznější násle
dek těžkého hříchu; tím jest odloučení od Boha. Jak
hrozná jest odpověď na otázku: Co se stane s knězem,
který v takovém stavu zemře?

2. Úvaha o bídě a neštěstí marnotratného syna musí
nás naplniti spasitelnou bázní před hříchem a odporem
k němu; jeho pokání a obrácení musí nám dodati mysli
a je nám vzorem pokání a polepšení. Záchranou jeho
bylo, že ani v největším neštěstí nezoulaL Počátkem
obrácení bylo, že poznal a uznal svůj bídný stav, »šel do
sebea, a že si přiznal svou vínu. Potom vzbudil upřímnou
lítost a učinil pevné předsevzetí, polepšiti se. S rozhod
ným »vstanu a půjdu: předsevzetí hned uskutečnil a vinu
svou kajícně přimaL Chtěl také úplně učiniti zadost za
svoje hříchy: po celý život chtěl v domě otce svého
konatí nízké práce obyčejného dělníka.

a) Marnotratný syn jest příkladem a povzbuzením
knězi, který skutečně těžce klesl a byl snad po dlouhou
dobu od Boha odloučen. Nirdy nesmí zoulati, všecko
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může zase napravítí, ano může ještě veliké věci pro
Boha vykonati.

b) Počátek a první podmínka lepšího života jest, že
uznáme svůj smutný stav. To bývá u kněží dosti těžké.
Poněvadž kněz, i když s pravé cesty dokonalosti nebo
i přikázání Božího sešel, podržuje důstojnost kněžskou,
svým úřadem s Bohem spojen zůstává a pro svůj stav
i při osobní nedokonalostí od dobrých věřících ctěn
bývá, může se snadno o pravém svém duševním stavu
klamatí. Musíme se proto mnoho modlití za osvícení,
všímali sí bedlivě známek duchovního úpadku, a také jiné
žádati, aby nás upozornili, pozorují-li u nás počátek
vlažnosti.

c) Za své hříchy bychom zasloužili, abychom byli
posledními dělníky v domě Otcově a konali tvrdé, nízké
práce. Buďme aspoň spokojeni, když nemáme všeho,
čeho bychom si přáli, a když jest nám někdy konati
tvrdou práci bez uznání a odměny.

3. Dary a odměna marnotratného syna znázorňují
dary a odměnu hříšníka, zvláště kněze, Bohem znovu
omílostněného. Přední roucho jest milost posvěcující,
prsten značí ctností a dary Ducha sv., novou obuví, kte
rou Bůh vkládá na »nohy těch, kteří zvěstuji evangelium
pokoje, kteří zvěstuji věcí dobréa, můžeme u kněží roz
uměti rozmnožené požehnání ke kněžskému působení,
hostina jest úzké a přátelské obcování s Bohem, hostina
eucharistická a hostina nebeské radosti.

a) Zastavme se při rozjímání v tichém podivu nad
velikým milosrdenstvím a neanírnou láskou Boží. Uva
žujme, jak právě každému z nás Bůh v hojné míře :
mnohokráte všecky tyto vzácně dary udělil; klalíme se
jeho lásce a děkujme za ní vroucně.
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b) Nemůžeme zakončití tuto meditací než rozhodným
předsevzetím, že nikdy už žádného z těchto darů ne
chceme ztratíti, že chceme v milostí Boží stále růsti a co
možná nejvice hříšníků k Bohu přivésti.

XXXV. Podobenství o nespravedlivém
vladařif)

(Lk. 16, 1—13; Mt. 6, 24.)

Pravil pak i k svým učedníkům: »Byl jeden
člověk bohatý, který měl vladaře, a ten byl udán
u něho, jakoby .rply'rtvaljeho majetkem. I povolal
jej k sobě a řekl mu: Co to slyším o tobě? Vydej
počet 2 vladařství svého, neboť již nebudeš moci
vladaříti. I řekl vladař sám u sebe: Co mám dě
lati? Neboť pán odnímá ode mne vladařství. Ko
pati nemohu, žebrati se stydímč') Vím, co učíním,
aby přijali mne do domů svých, !když budu zba
ven vladařství. A zavolav k sobě jednoho kaž
dého z dlužníků svého pána, řekl prvnímu: Kolik
jsi dlužen pánu svému? On pak řekl: Sto tun
oleje. 1 řekl mu: Vezmi úpis svůj a sedna rychle
napiš padesát. Potom řekl druhému: Ty pak,
kolik dluhuješ? A on řekl: Sto korců pšenice.
Di jemu: Vezmi úpis svůj a napiš osmdesáti)
I pochválil pán vladaře nespravedlivého, že jed
nal opntrněf') neboť synové tohoto světa jsou
opatrnější ve svém pokolení než synové světla.
I pravím vám: Učiňte sí přátele : mamony ne
pravosti, aby, když dokonáte. přijali vás do ctauů
Věčnýdlm“
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»Kdo jest věrný ve věcech nejmenších, jest
věrný i ve věcech velikých, a kdo jest nesprávný
ve věcech nejmenších, jest nesprávný i ve vě
cech velikých. Nebyli-li jste věrni v nepravé ma
moně, kdo dá vám statky opravdové? A jestli
v cizím nebyli jste věrni, kdo dá vám to, co vaše
jest?“) Žádný služebník nemůže dvěma pánům
sloužiti; neboť buď jednoho bude nenáviděti a
druhého milovati, anebo jednoho se přidrží a dru
hým pohrdne. Nemůžete Bohu sloužiti &mamoně.<<

1) Tímto podobenstvím poučuje nás Kristus Pán, že
nejsme absolutními pány, nýbrž jenom správci pozem
ských statků. z jejichž správy budeme museli přísně od
povídati, a vybízí nás. abychom těchto statků užívali podle
vůle Boží.

2) Bohatý člověk uznal udání za pravdivé a sesazuje
svého vladaře nebo správce. Také správce vinu svou při
znává a přemýšlí. jak by se nyní uživil, neboť k tělesné
práci (»kopáníc) nemá sil a žebrati jako bývalý úředník
se stydí.

3) Podle všeho naváděl správce dlužníky nejenom
k tomu, aby dotyčný peníz přepsali nebo vymazali, nýbrž
aby vyholovili nový dlužní úpis. Tuna (cadus. hebr. bath)
obsahovala podle jedněch asi 39, podle jiných pouze 20
litrů; měřice (corus, zápas. hebr. kor) 380 litrů.

4) Nechválí tedy nespravedlivého správce Kristus
Pán; ale i jeho pán chválí jen jeho lidskou chytrost.

5) Chaldejská slovo »mamonc znamená bohatství:
nazývá se bohatství mamonem nepravosti. poněvadž vede
k hříchu. Kristus Pán napomíná spravedlivé (syny světla.
t. j. syny Boží nebo syny pravdy), aby dobře používali
statků pozemských. když hříšníci (synové tohoto světa.
t. j. milující rozkoše tohoto světa) dovedou »ve svém
pokolenía, t. j. s těmi, kteří jsou téhož rodu a smýšlení
jako oni, tak dobře všeho použití k svému prospěchu.
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6) Nebudete-li věrně a svědomitě nakládati se statky
pozemskými (»nepravou mamonouc : »cizíc věci; po
něvadž vlastnim jejich pánem jest Bůh), nedostane se
vám statků duchovních & nebeských (které jsou oprav
dové a jsou vaše:, poněvadž Bůh vám je jako odměnu
určil).

Rozjímání 43.

I. průprava : Představme si živě, že stojíme před
svým věčným Soudcem, který k nám přísně praví : »Vy
dei počet : vladařství svého, nebo! už nebudeš moci
vladařiti.

2. průprava : Vyprosme si milost, abychom věcí a
darů Bohem nám svěřených tak užívali. abychom se ne
musili věčného soudu báli.

1. Bohatý člověk tohoto podobenství test Bůh. Bůh
iest skutečně velmi bohat, nebot všecky věci mu iako
absolutnímu Pánu náležeii. Ve své lásce a štědrosti udě
luje z nich každému podle úradku své věčné moudrosti.
Jsme všichni vlastně ienom správci statků a dobe: Bo
žích a musíme iioh užívati podle jeho svaté vůle. Kdy
bychom iimi plýtvali nebo vůbec iioh dobře neuživali,
museli bychom býti steině udání, obžalováni, přísně
trestáni jako nespravedlivý vladař.

a) Uvažuime o nesmírném bohatství Božím ; celá naše
země se všemi svými poklady, celý nepřehledný vesmír,
všecky síly a vlohy světa andělského a tolik miliard lidi
od počátku světa, všecko, co duch lidský velikého vy
myslel a vykonal: všecko náleží konečně Bohu jako
prvnímu původci a absolutnímu Pánu. Klanětme se jeho
mocí a děkuime jeho dobrotě a lásce.

b) Roziimei každý z nás, co iemu Bůh od prvního
počátku života až po dnešní den udělil a nad čím ho
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správcem ustanovil: dal mu určitý čas, aby ho využil
ke cti a chvále Boží a k své spáse, dal mu síly tělesné,
zdraví, vlohy duševní, statky pozemské, milosti ; konečně
i celé okolí, jež nás obklopuje, úřad, jejž zastáváme,
pocty, jichž se nám dostává, vše je dar Boží, ale vše je
nám dáno v jistém smyslu k správě a všeho musíme uží
vati podle vůle Boží. Uvědoměme si znovu důležitou
pravdu, že jsme tu kratičký čas správci věcí nám svěře
ných, a pak si vážně odpovězme na otázku: Nepro
plýtval jse., nezneužíl jsem žádného z těchto darů
Božích? ,

2. Pro každého z nás přijde okamžik, kdy uslyšíme
slova: »Vydej počet z vladařství svého, neboť už ne
budeš moci vladařitim Bude to okamžik smrti, po níž
hned nastane soukromý neboli osobní soud. Rozjimejme
se spasitelnou bázní, ale klidné a s naději v milosrdenství
Boží, že tento okamžik příjde pro každého z nás zcela
jistě, že může přijiti každé chvíle, že přichází často
náhle, že soud věčný bude přísný a že nám bude odpo
vídatí z každé, i nejmenší věci.

a) že každý člověk musí jednou umr'í-ti,je pravda tak
jistá, že jest to snad jediné dogma, kterého posud žádný
kacíř nepopíral. Podle slov sv. Pavmlaa podle učení Církve
přijde hned po smrti věčný soud. Víme to a věříme to,
ale klameme se často tím, že si smrt a soud představu
jeme ještě daleko. Mysleme na vážná slova Spasitelova,
že »nevíme dne ani hodiny: a že Pán přijde právě tehda,
kdy netušíme. Ano, smrt může přijíti každého okamžiku
a přicházívá velmi často náhle. Buďme tedy stále pří
pravení.

b) Soud Boží bude přísný. Obtížná zkouška pro stu
denta nic neumějícího, náhlá inspekce u nepřipraveného
učitele, přísná domovní prohlidka vojenská u zrádce dá
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vají slabý obraz ohromeni a zděšeni toho, kdo nepři
praven musí předstoupili před věčného Soudce. Mějme
tedy účty svého spravování stále v nejlepším pořádku.

c) Pamatujme, že nám bude třeba odpovidati i z věcí
nejmenších. Spasitel výslovně řekl, že budeme museli
vydávali počet i z každého marného slova. Nepokládejme
tedy nic za příliš nepatrné a budme věrni ve všem.

3. Kristus Pán nám podává také dva prostředky, jimiž
si můžeme zajistiti, abychom při věčném soudu dobře
obstáli. Nmime sloužiti dvěma pánům, to jest musíme
se varovati vši polovičatosti v službě Boží, a musíme si
zde činiti přátele »z mamony nepravostic. To znamená
nejprve, že máme pozemských statků užívati ke skutkům
pro nebe záslužným, potom, že vůbec máme všech tvorů
užívati k nápnavě a posvěcováni života.

a) Není snad i v mém životě taková polovičatost ?
Věřím v zásady Kristovy, ale poklonkuji snad též zása
dám světa; hlásím se k jeho kříži, ale miluji snad rozkoše
a pocty tohoto světa.

b) Dávati almužny, používati majetku k dobrým úče
lům, používati příležitosti k sebezáporu a pokoření, pro
siti svaté, aby za nás u věčného Soudce orodovali a
získávati si odpustky, všecko to lze v přeneseném smyslu
zahrnouti v pojmu »činití si přátele : mamony nepra
vostia.

XXXVI. Podobenství o boháči a chudém
Lazarovi.

(Lk. 16, 14—31.)

To všecko poslouchali lariseové, kteří byli
lakomí. a posmívali se mu. 1 řekl jim: „Vy jste
to, kteří se děláte spravedlivými před lidmi,
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avšak Bůh zná srdce vaše; neboť co u lidí je
vznešené, to před Bohem .jest ohavnosti. Zákon
a proroci (trvali) až do Jana; od té chvíle se
zvěstuje království Boží, a každý mu činí násilí.
Snazší však jest, aby nebe a země pominuly, než
aby padla jedna čárka zákona. Každý, kdo pro
pouští svou manželku a béře si jinou, cízoloží,
a kdo si béře propuštěnou od muže, CílOlOží.<<1)

»Byl jeden člověk bohatý a ten se odíval
v purpur a kmeni a bodoval každého dne slav
nostněf) Jeden pak žebrák, jménem Lazar, ležel
u vrat jeho pln vředů,a žádal se nasytit z drobtů,
jež padaly se stolu uboháčova (ale nikdo mu ne
dával). Ba i psi přicházeli a lízali vředy jehoř)

I stalo se, že žebrák ten zemřel a donesen byl
od andělů do lůna Abrah—amovaf)A zemřel i bo
háč a pohřben byl v pekle. Když pak v mukách
pozdvihl očí svých, uzřel Abrahama zdaleka a
Lazara v lůně jeho.“j I zvolal: Otče Abrahame,
smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí ko
nec prstu svého ve vodě a ochladí jazyk můj,
neboť se trápím v tomto plameni. Ale Abraham
řekl jemu: »Synu, rozpomeň se, že jsi obdržel
věci dobré ve svém životě!) a Lazar podobně
věci zlé; nyní pak on se zde těší, ty však se
trápíš. A mimo to jest mezi námi a vámi stano
vena veliká propast, aby nemohli ti, kteří by
chtěli přejití odtud k vám, ani odonud k nám
se přepraviti. I řekl: Prosím tě tedy, otče, abys
ho poslal do domu otce mého; neboť mám pět
bratrů; ať jim svědčil) aby také oni nepřišli do
tohoto místa trápení. Ale Abraham řekl lemu:
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Maií Mojžíše a proroky, těch nt poslouchaií. On
však pravil: Nikoliv, otče Abrahame, ale příjde-lí
k nim někdo z mrtvých, budou činiti pokání. Tu
řekl mu: Neposlouchaií-li Mojžíše n proroků, ne
uvěří, aní kdyby někdo vstal z mrtvých..:a)

1) Někteří se domnívali, že slova tato o zákoně a
o manželství Kristem Pánem jinou dobu pronesená byla
od sv. Lukáše k naučení Spasitelovu o pravém užívání
statků pozemských připoiena. Ale slova se dobře hodí ke
kontextu. Lakomí fariseové, kteří se domnívali, že sami
nejlépe rozumí Písmu. smáli se výstrahám Kristovým
o mamoně. Kristus Pán je přísně kárá a novým podo
benstvím o boháči a Lazaru íeště důrazněii hřích zne
užívání pozemských statků znázorňuie. Dříve však uka
zuie iariseům, že sami Písma, jehož se dovolávaií & které
má velikou autoritu (takže i čárka — vlastně »růžeka.
apex, xěpfa, t. i. malé znaménko na rozeznání dvou po
dobných písmen — má tu svůi význam), 'nezachovávaií.
Za příklad uvádí, že nezachovávaií zákon Boží o neroz
lučitelnosti manželství.

2) Proti některým Otcům & spisovatelům církevním
(Tertullián, Ambrož) iest obecným míněním, že tu Kris
tus Pán nevypravuie skutečné události, nýbrž že ie to
podobenství, líčící tresty bohatců, zneužívajících statků
svých. a požehnání trpělivě snášeně chudoby a ponížení.
Žebrákovi dává Spasitel jméno u židů velmi obvyklé.
Lazar nebo Eleazar (t. i. »pomoc Boží: nebo »komu Bůh
pomáháa). Purpurový oděv nosili králové; kment je
velmi jemné egyptské plátno. Z celého líčení vysvítá, že
se bohatec prohřešoval něienom nestřídmostí, nýbrž i ii
ným požítkářstvím, také tvrdostí k chudým. ba i nevěrou.

3) Slova »nikdo mu nedávala scházeií v řeckém textu.
Podle některých bylo pro Lazara vředy posetého úlevou,
že psí rány ieho lízalí, a Kristus Pán to proto uvedl, aby
_ieště více znázornil tvrdost boháčovu. kterého dokome
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zvířata zabanbuií. Podle iiných psi, drsnými jazyky o
rány se otíraiíce, bolest zvyšovali.

4) »Jíti k otcůma, »iíti k Abrahamovi: znamenalo
židům tolik co zemřiti. »Lůnem Abrahamovýmc nazývali
místo posmrtného odpočinku spravedlivých (předpeklí)
a věřili. že andělé tam ieiich duše provázejí.

5) Jest jisto, že nás Kristus Pán v tomto podobenství
poučuje o velikosti. věčnosti a nezměnitelnosti pekelných
trestů; nelze však všech iednotlivostí bráti úplně do
slovně (o prstu Lazarově, o propasti atd.).

6) V řeckém »svéa věci dobré, které jsi totiž za
dobré měl, ale které ti byly k záhubě.

7) Ať iim svědčí o skutečnosti věčných trestů.

8) Kdo obyčejných milosti nedbá, i mimořádnými
pohrdne.

Rozjímání 44.

1. průprava: Představme si boháče, trápiciho se
v plamenech věčných, a Lazara, radujícího se v lůně
Abrahamově.

2. průprava : Prosme vroucně Krista Pána, aby nás
uchránil osudu boháčova a s Lazarem dal nám věčně se
radovali.

1. Podobenství o boháči & Lazarovi nás uči velice
důležité pravdě: dokud svět světem stoii, budou mezi
lidmi vždy rozdíly v sociálních a hmotných poměrech. Na
rozmařilém a tako-mém boháči vidime cestu vedoucí do

pekla. Zneužíval pozemských statků, byl požitkář a roz
košník, lakomý a tvrdý k chudým, nevěřil jako lebo
bratří, o nichž k Abrahamovi mluví, ani ve věčné tresty
. nemyslel na věčnost.

a) Musíme se jako kněží snažítt o zmírnění přílil
křiklavýcb sociálních protív. Bohaté musime nabídnu
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k almužnám a dobrým skutkům, chudé pobizetl, aby si
prací a přičinlivostí hleděli svoíe hmotné postavení zlep
šití. Ale především musime věřící poučovati, že zde na
zemi sociální a hmotné rozdíly nelze nikdy vyrovnati,
že však na onom světě přijde spravedlivé vyrovnaní.
Světskému knězi ie sice dovoleno, doméhati se lepšího
postavení, ale bylo by pošetilé a svědčilo by o pozem
ském smýšlení, kdybych chtěl, aby všichni byli úplně
steině postaveni.

b) Mnohé kněze přivedly k záhubě tytéž vášně
jadro rozmařilého a lakomého boháče: zneužívali statků
pozemských, toužili po hříšných rozkošech, byli tvrdými
k chudým, málo mysleli na věčnost. Varuime se i prvních
začátků takových vášní a mysleme velmi často na
věčnost.

2. Na Lazarovi vidíme, která ie neíkratší a neiiistěíší
cesta do nebe. Chudoba, ponížení, nemoc, všecko věci,
kterých se svět hrozi a které má za neivětší neštěstí,
isou vlastně neivětším požehnáním, ale ien tehdy, když
isou snášeny s trpělivostí a odevzdaností do vůle Boží.
Už smrt ubohébo Lazara, provázená anděly Božími před
trůn Neivyššího, ie nadmíru krásná, iont přechodem k ži
votu mnohem krásněišimu a počátkem nikdy neutucha
iící blaženosti.

a) Ani pro nás není iistěíší, ano není vůbec líné cesty
k nebi než ta, které vedla Lazara k věčné radosti.
Aspoň něco musime míti z apoštolské chudoby Kristovy,
aspoň něco z ieho pokory, aspoň něco musíme pro něho
trpětí, chceme-li býti spasenL Čím více sl chudobu a po
koru zamíluieme, čím více pro něho trpíme, tím více
pokročime v dokonalosti a lásce ke Kristu Panu a tím
větší bude naše odměna. Buďme tedy aspoň spokojení,
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nedostává-lí se nám něčeho, užíveime příjmů v duchu
apoštolské chudoby, nebažme po pozemských poctáoh
a vyznamenáních, snáleíme : odevzdauostí něíaké zne
uznání, považuime nemoc a kříže za milost a příležitost,
ukázatí Pánu Ježíši svou lásku.

b) Církev sv. vyiadřuie v svých líturgíích přesvěd
čení, že andělé Boží budou provázeti duše naše na věč
nost, a připisuie tento úkol zvláště sv. archanděli Mícha
elovi. Odporučme se v roziímání sv. archanděloví a své
mu andělu strážnému, prosme ie, aby nás doprovodili do
šťastné věčnosti.

3. V rouěe podobenství podává tu Spasitel velmí
vážné pravdy o věčných trestech a o taiemství rozdá
vání milostí. Poznáváme velikost a věčnost pekelných
trestů, dále také pravdu, že smrtí ie osud duše navždy
rozhodnut a nezměnitelný. Bůh každému dává obyčeiné
a řádné milostí, aby mohl býti spasen. Nepoužiie-lí iích,
není povinen, dáti mu milostí mimořádné; také iích
z pravidla nedává, neboť i těmi by hříšník pohrdl a tím
by vina ieho byla ieště těžší.

a) Tato vážná myšlenka: ienom něiaká doba ieště, a
můi osud bude pro celou věčnost nezměnitelně roz
hodnut, musí nás naplniti spasítelnou bázní a povzbudítí
k veliké horlivostí.

b) Snad nás někdy napadá myšlenka, že by se velmi
mnozí obrátili, kdyby Bůh učinil něiaký nápadný a oči
vídný zázrak. To íe klam : nevěřící svět by ani takovému
zázraku nevěřil a vína Ieho byla by tím větlí,
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XXXVII. Kristus Pán učí učedníky smířlivosti
a dává jim moc svazovati a rozvazovati.

(Mt. 18, 15—22; Lk. 17, 1—44

1 řekl k učedníkům svým: »Není možno, aby
nepřišla pohoršení; ale běda tomu, skrze něhož
přicházejí. Užítečněji bylo by mu, kdyby kámen
mlýnský položen byl na hrdlo jeho a on uvržen
byl do moře..:l)

»Mějte se na pozoru. Zhřešil-li by proti tobě
bratr tvůj, jdi a kárej bo mezi sebou a jím samým.
Poslechne-cli tě a bude-lí toho litovati, odpusť mu,
a získal jsi bratra svéhoř') Pakli neposlechne, při
ber si ještě jednoho neb dva, aby ústy dvou nebo
tří svědků každá věc byla zjištěna.“) Nebude-li
jich dbáti, .pověz církvi. Neposlechne-li však ani
církve, budiž tobě jako poban a publikán.<<')

»Vpravdě pravím vám: Cokolí svážete na ze
mi, bude svázáno i na nebi, a cokoli rozvážete
na zemi, bude rozvázáno i na nebi.“

»Opět pravím vám: Sjednotí-li se dva z vás
na zemi o kterékoli věci, za kterou by prosili,
stane se jim to od Otce mého, jenž „jest v nebe
sích. Neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění
ve jménu mém, tam jsem já mezi nimi.<<“)

Tu přistoupil k němu Petr a řekl: »P'ane, kolí
krát mám odpustiti bratru svému, když zhřcší
proti mně? Až do sedmkráateh Dí jemu Ježiš:
»Nepravím tobě: až do sedmkráte, ale až do
sedmdesátisedm—kráte.A jestliže sedmkrát za den
probřeší se proti tobě a sedmkrát se obrátí k to—
bě slovy: Lituji toho. odpust mu.“G)
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1) Poněvadž Matouš uvádí slova Spasitelova 0 po
horšení a jeho naučení o bratrském káráni u jiné příle
žitosti, myslili někteří vykladači, že Lukáš tu bez sou
vislosti zaznamenal řeči Mistrovy jindy pronesené. Ale
pravděpodobnější jest, že Spasitel tato naučení častěji
opakoval. Když byl v podobenství o boháči a Lazaru po
sluchačům na srdce vložil nutnost almužny tělesné, mluví
nyní 0 almužně duchovní.

2) Získal jsi jeho duši; nebo: ziskal jsi ho pro
spásu věčnou.

3) Slova jsou vzata : 5. knihy Mojžíšovy 19. 15.
Napomenuti má se díti před svědky, aby se chybujicí
snáze dal 0 své vině přesvědčiti a pokáráni mělo větši
autoritu.

4) Církvi zde rozumi Kristus Pán svoji na Petrovi
založenou Církev, o niž před krátkou dobou byl mluvil
(v hl. 16. Mt.) a v níž nyní dává apoštolům moc zákono
dárnou, soudní a trestní. Neni to tedy »cirkev: židovská
neboli synagoga. Z kontextu je také jasno, že Církvi,
u níž má vinník býti žalován, není sbor věřících, nýbrž
ti. kterým soudní moc od Krista byla dána, apoštolové
a jich nástupci. S tím, kdo se protiví zatvrzele autoritě
církevní. nemají věřící obcovati, jako neobcovali židé
s pohany a nechtěli obcovati s celníky.

5) Tři věci tu příslibuje Kristus Pán: bude zvláště
žehnati těm, kteří žijí v jednotě a nadpřirozené lásce.
vyslyší ochotně zvláště. modlitby společně, a to, co auto
rita církevní jeho jménem stanovi, bude míti takovou
váhu, jakoby to on sám nařídil.

6) Rabíni učili, že se má urážka odpustiti jen tři
kráte. nanejvýše čtyřikráte, pak už ne; naproti tomu
ukládá Kristus Pán, že máme odpouštěti stále (to zna
mená vysoké číslo sedmasedmdesát).
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Rozjímání 45.

I. průprava: Slyšme Krista Pána učícího učedníky
smiřlivosti, varujícího před pohoršením a dávajícího učed
níkům pravomoc církevní.

2. průprava: Modleme se za milost, abychom toto
mučeni Krista Pána dobře chápali a slovy jeho se řídili.

1. Uvažuime v prvém díle o pravomoci, dané Kristem
Pánem učedníkům a ici-ichnástupcům, a o hříchu ne
poslušnosti vůči autoritě církevní, v druhém díle o bra
trském napomináni, o němž nás Kristus Pán poučuje, a
o bratrské svornosti, k níž nás vybízí, v třetím o smířli
vosti a pohoršení, které bývá nesmiřlivosti, zvláště ne
smiřlivostí kněžskou, dáváno.

Jest iisto, že slova »svazovati a rozvazovatía značí
tolik, co zákony dávati, souditi, trestati, a že tedy
Kristus Pán tu uděluje apoštolům církevní jurisdikci.
V prvém a vlastním smyslu maii ii v Církvi toliko ná
stupci apoštolů, papež s biskupy, ale v jisté míře ie vy
konavatelem církevní moci každý kněz. Je to veliká,
nadpřirozená moc a proto veliký ie hřích toho, kdo se ii
zatvrzele vzpírá. Vylučuie se tím z Církve Kristovy, od
děluie se od mystického těla Páně a tim od Krista sa
mého, zříká se spásy.

a) Je tedy Církev svatá skutečnou právní společ
ností. Obnovme víru v tuto zievenou pravdu, a děkuime
Kristu Pánu, že dal takovou vzácnou moc své Církvi.
Tam, kde v této moci máme účast, vykonáveime ti
jako zástupci Boha samého: s hlubokou pokorou, ale
též : apoštolskou rozhodností.

b) Kolik kněží, iinak nadaných a dříve mnoho o Cir—
kev zasloužilých, upadlo na konec v záhubu neposlul
nostt k Církvi ! Nikdo z nás nachce se prohřečitt hrozným
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hříchem rozkolu, ale neisme snad naklonění k posuzo
vání církevní autority a ieiídi nařízení? Obnovme se
při tomto rozjímání v úctě a dětinné oddanosti k těm.
kteří Krista Pána zastupuji.

2. Slova Krista Pána o bratrském napominání a o
iednotě a svornodi plati iistě zvláště o nás kněžích.
Učíme se tu, že se nemáme při chybách spolubratří utí
kati hned k žalobám, nýbrž neiprve použíti prostředku
Kristem Pánem samým doporučeného: bratrského po
káráni. Morálka nám praví, za kterých podminek inst
takové pokáráni přikázáno nebo užitečno. Učíme se též,
iaké požehnání přinášeii svornost a jednota a taká sila
iest v společné modlitbě.

a) Kdybychom své poddané nebo spolubratry hned
udá-vali, nenapomenuvše ie dříve, iednali bychom proti
rozkazu Kristovu. Povinnost napomínati a kárati máme
hlavně vůči svým podřízeným. Ale někdy může býti po
třebné, nebo aspoň užitečno, napomenouti i spolubratra.
Musí se však iednati o důležitěiši věc, musí býti aspoň
pravděpodobno, že naše napomenutí prospěie; nejsme
k němu zavázáni, iactliže by bylo pro nás spoieno se
značnou obtíží.

b) Svornost a iednota má zvláštní požehnání Boží.
Kolik dobrého jsme snad pokazili tim, že isme nepraco
vali svorně se svými spolubratry. Jak to v budoucnosti
napravíme ?

c) Veřeíné a společné modlitby malí podle přislíbeni
Kristova zvláštní moc a sílu. Koneime le tedy s velikou
uctivostí a sebranosti. Jest to Jistě krásný zvyk, když
kněží, působící na témže místě, říkaií někdy církevní
hodinky společně.

3. Kristus Pán od nás žádá, abychom každou urážku

„ihnedodpustili, když vinnik svoíi chybu má a nás za
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odpuštění poprosí. Máme býti vždycky ochotní od
pustítí, i kdyby nám bylo ubliženo mnohokráte. Jestliže
mame takto odpouštěti každému, tím více kněžským
spolubratřím. Zvláště také proto, že každá nesmířlivost
býva těžkým pohoršením pro věřící.

&) Snad si musíme příznatí, že ani tehda s ochotou
neodpouštime, když nám spolubratr jenom jednou ublížil.
Mysleme na to, kolikrát už nám Pán Bůh ve zpovědi
odpustil, vzpomeňme, že věčný náš osud závisí jenom
na milosrdenství Božím, pohled'me na laskavé Srdce Je
žíšovo a učme se od něho smiřlívostí.

b) Jak mnozí ztrácejí důvěru ke kněžím, ano počí
nají se i ve víře kolísati, protože vidí, že kněží nežijí
v lásce a míru, ano na sebe nevraží a spolu nemluví!
Prosme za dar bratrské lásky a smiřlívosti, aby se na nás
nevyplnila hrozná slova Spasitelova: »Běda tomu, skrze
něhož přichází pohoršení to:

XXXVIII. Podobenství o služebnících.

(Mt. 18, 23—35; Lk. 17, 5—10.)

»Protož ,podobno jest království nebeské člo
věku, králi, který chtěl počet klásti se služebníky
svýmif) A když počal počet klásti, přivedli mu
jednoho, který byl mu dlužen deset tisíc hřiven.
Když pak neměl čím zaplatiti, rozkázal jej pán
jeho prodat, též manželku jeho a dítkv a všecko,
co měl a zaplatit?) Padl tedy služebník ten před
ním a prosil bo řka: Poshověj ml, a všecko zapla
tím tobě. I slítoval se pán nad oním služebníkem,
propustil ho a dluh mu odpustil.“
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»Vyšed pak služebník ten, nalezl jednoho ze
svých spoluslužebníků, který byl mu dlužen sto
denárů.—“>)I uchopil ho a rdousil ho řka: Zaplať,
eo's dlužen. Padl tedy jeho spoluslužebník před
ním a prosil ho řka: Poshověj mi a všecko zapla
tím tobě. .Ale on nechtěl, nýbrž odešed dal jej
do žaláře, až by zaplatil dluh.“

»Uzřevše pak spoluslužebníci jeho, co se
událo, zarmoutili se velmi a přišedše, pověděli
pánu svému všecko, co se stalo. Tu povolal ho
pán jeho a řekl jemu: Služebnínku nešlechetný,
všecken dluh odpustil jsem tobě, poněvadž jsi
mne prosil; neměl jsi tedy také ty slítova-ti se
nad spoluslužebníkem svým, jako i já slitoval
jsem se nad tebou? I rozhněval se pán jeho a dal
jej mučitelům, dokud by nezaplatil všeho dluhu.
Tak i Otec můj nebeský učiní vám, jestliže ne
odpustíte jeden každý bratru svému ze srdcí
SVýchm')

-I řekli apoštolé Pánu: »Přidej nám víry.“
A Pán řekl: »Budete-li míti víru jako zrno hoř
čiěně, řeknete tomuto iiku: Vymkořeiíse a přesaď
se do moře, a poslechne vás.<<5)

„Kdo z vás maje služebníka, jenž orá nebo
pase, řekne mu, když se vrátí s pole: Pojď hned
a posad' se k jídlu? Zdalíž spíše umu neřekne:
Připrav mi jídlo a přepáše se posluhui mi, až se
najím a napiii, a pak budeš jisti a pití ty? Vzdá
vá-liž díky služebníku tomu proto, že vykonal,
co mu rozkázal? Myslim, že nikoliv. Tak i vy,
když učiníte všecko, co se vám přikázala, rcete:
Služebníci neužiteční jsme; co jsme učiniti měli,
učinili jemens')
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1) T. j. žádal od nich, aby vydali počet ze správy
věcí jim svěřených.

2) Attická hřivna měla 6000 drachen nebo denárů.
dluh činil tedy na 50 milionů franků předválečných. Na
Východě nazývali se i správcové provincii služebníky
panovnikovými; mohly tedy důchody z provincie za ně
kolik let nevyplacené činiti tak velikou částku. V podo
benství se ovšem tímto velikým penízem znázorňuje ve
likost těžkého hříchu. Na Východě nebylo nic neobvyk
lého, že dlužník, nemohoucí zaplatiti, byl prodán za otroka.

3) Tedy 600.000krát méně než on sám králi dluhoval.

4) Kristus Pán chce tímto podobenstvím ukázati veli
kost těžkého hřichu a velikost milosrdenství Božího a
napomenouti nás, abychom ochotně odpouštěli urážky
nám učiněné. Nikterak však nechce říci, že by Bůh hříchy
již prominuté znovu trestal. jestliže se někdo opět prohřeší.

5) Učedníci chápou, že k takovému ochotnému od
pouštění, jak ho Kristus Pán žádá. jest třeba silné víry
a proto prosí Krista Pána, aby víru jejich rozmnožil.
Kristus Pán svou odpovědi 0 přenesení tiku (arbor mo
rus, ó-vmpčros', je strom tiku podobný) chce říci, že
pevnou vírou lze konati věci, jež přirozenými silami jsou
nemožné.

6) Abychom veliké skutky, z víry vykonané, nepři
pisovali sami sobě a nezpyšněli, upozorňuje nás Kristus
Pán tímto podobenstvím, že dobrý skutek jest vlastně
dar Boží, že Bůh jest jeho hlavní a prvotni příčina, že
sami ze sebe bychom neměli nijakého nároku na odměnu
dobrých skutků. Nepoptrá však Kristus nikterak toho
co Písmo sv. na jiných místech zřejmě učí, že totiž naše
nadpřirozené dobré skutky jsou vskutku záslužný a že
vedle skutků dobrých přikázaných jsou též skutky pouze
raděné.
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Rozjímání 46.

!. průprava: Slyšme apoštoly, proaící Mistra: »Pane,
přidej nám víry !.

2. průprava: Modleme se za milost pevné a živé viry.
milosrdné lásky a nezištnosti.

l. Períkopa ie krásným poučením o třech ctnostech,
právě knězi v ieho působení velmi potřebných; o pevné
a živé víře, veliké milosrdné lasce, naprosté nezištností.
Slovům Krista Pána o pevné víře netřeba rozuměti do
slovně, že každý, kdo má pevnou viru, může způsobiti
zázrak, aby íík, na vlny mořské přesazený, dále kvetl
a ovoce nesl. Spasitel chce říci, že i nejmenší skutek
: viry vykonaný má větší cenu a zásluhu než veliká díla
pouze přirozené, a že ten, kdo má velmi pevnou a velmi
živou víru1 může konati veliké skutky, na něž přirozené
sily naprosto nestačí. Čím to, že isme posud tak málo
velikého vykonali ve službě Boží ? Protože se dosti ne
modlíme za silnou víru, že ii dosud nevzbuzuieme a podle
ní dosti nežiieme.

a) Modleme se tedy často za rozmnožení víry a opa
kuime zvláště před svatostánkem slova učedníků : »Pane,
přidej nám viryla Vzbuzuime viru při roziímánich, ná
vštěvách neisvětěiši Svátosti, mši sv. a zvláště před sv.

b) Ale musime také : viry a podle viry žití. Proberme
v duchu ieden den svého kněžského života, počínaje
vatáváním až do večerní modlitby a večerního zpyto
vani svědomí. Jost tu všecko: modlitby, práce, styk

.s věřícími a se spolubratry, zábavy a zotavení, snášení
křížů a nepříjemnosti vskutku proniknuto duchem živé
víry, a platí o nás slova apoltolova, že »obcovúni nale
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jest v nebesícha ? Obnovme se v duchu živé víry a
prosme za vytrvalost.

2. Jenom ten, kdo má pevnou a živou víru, pochopí
slova Krista Pána, že třeba stále a vždy odpouštětí, a
bude se jimi říd—iti.Kristus Pán uvádí v prvém podoben
ství velmí mocnou pohnutku k takové milosrdné lásce.
Jsme totiž sami před Pánem Bohem velikými dlužníky a
vinníky a zcela na jeho milosrdenství odkázáni. Bude
me-lí to stále míti před očima, budeme ochotně odpou
štěti těm, kteří nás urazili, nebudeme přísně posuzovatí
jiné, budeme jednatí s hříšníky s velikou láskou a trpě
livostí.

a) Hrozný je osud úředníka, o němž nám podobenství
vypráví; tíží ho ohromný dluh, jest mu naprosto nemož
no, zaplatít jej, a tak hrozí jemu i celé rodině doživotní
otroctví, žalář a bída. A přece je to jen slabý obraz
toho, kdo upadl třebas jenom do jednoho těžkého hří
chu. Každý těarý hřích jest jako urážka nekonečného
Boha v jistém smyslu vinou a dluhem nekonečným.
Hříšník jest naprosto neschopen, smazati tuto vinu svými
přirozenými silami a učiniti za ni zadost; hrozí mu ne
jenom doživotní otroctví, bída a žalář, nýbrž čekají ho
hrozná muka věčná. Takový byl i náš osud, jestliže jsme
spáchali těžký hřích, a jenom milosrdenství Božímu
máme darovati, že jsme zachránění. Kéž by nás vědomí
naší viny provázelo v každém okamžiku našeho života,
pak bychom jistě zůstali vždy pokorni a byli k svým
bližním milosrdní.

b) Třemi způsoby chceme se odvděčovati za toto
milosrdenství. Nejprve tím, že vždy ochotně odpustíme
každou urážku nám učiněnou. Jak by mohl k milosrden
ství napomínatí druhé a jak by směl od Boha čekatí od
puštění kněz, který by sám neodpouitěl ? Za druhé tím,

l5
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že vzpominajíce na své vlastní hříchy, nebudeme druhé,
zvláště spolubratry, tvrdě posuzovati. Konečně že bu
deme jednati s hříšniky s velikou trpělivosti a mílosrdnou
láskou, i když stále s týmiž hříchy přicházejí a skoro
níjakého polepšení nejeví.

3. Život kněze, proniknutého silnou a živou vírou,
jest životem velikých činů, ale také životem pokorným
a nezištným. Ví, že všecko, co má a co koná, jest dar
Boží, ví, že jest pouhým služebníkem Božím; veškeré
jeho síly a všecek jeho čas náležejí Bohu, sám ze sebe
nemá nijakých nároků na odměnu.

a) Cílem lehkomyslnóho, na Boha a věčnost nemysli
cíbo světa jest pohodlí, zábava, odpočinek, pracuje je
nom z tvrdé nutnosti anebo z ctižádosti. Naším cílem
jest věrná, ustavičná práce a služba Boží. Potřebujeme
také odpočinku a zábavy, ale užíváme jich jenom, když
sily klesají, a abychom pak zase lépe pracovati mohli.

b) V službě Boží měli bychom býti tak velkodušni a
nezištni, že bychom věrně pracovali, i kdyby nás žádná
odměna a útěcha nečekala. Jak se musí zastyděti kněz,
který pracuje pro hmotný zisk, anebo pro lidskou chválu !

XXXIX. Vzkříšení Lazara.

(Jan 11, 1—54.)

Byl pak nemocen jistý Lazar z Bethanle.
městečka Marie a její sestry Marty. Byla to ta
Marie, která pomazala Pána mastí a utřela nohy
jeho svými vlasy, jejižto bra-tr Lazar byl nemo
cenB) Sestry jeho poslaly k němu a vzkázaly:
»Pane, hle, ten, kterého miluješ, jest nemocen...
Uslyšev to Ježiš, řekl: »Nemoc ta není k smrti.
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nýbrž k slávě Boží, aby Syn člověka byl oslaven
skrze ni.“ Ježíš však miloval Martu i sestru ieií
(Marii) a Lazara. Jak tedy uslyšel, že iest ne
mocen, tu zůstal sice na tom místě dva dní?)

Potom řekl učedníkům svým: »Poid'me opět
do Judska.“ Učedníci řekli iemn: »Mistře, nyní
židé hledali tě kamenovati, a zase tam idešh
Ježíš odpověděl: »Nemá den dvanact hodin?
Chodí-li kdo ve dne, nenaráží se, neboť vidí
světlo toho světa. Chodí-li však v noci, narazí
se, neboť není při něm světla.<<3)To pověděl ::
potom pravil iim: »Lazar, přítel náš, spi, ale idu,
abych iei ze sna probudil.<<') l řekli mu: »Pane,
spi-li, bude zdráv.“ Ježiš však řekl to o smrti
jeho, ale oni myslíli, že mluví o spánku sna. Tu
tedy Ježíš řekl iim zievně: »Lazar zemřel; i radnii
se pro vás, že isem tam nebyl, abyste uvěřili.Ale
poiďme k němu.“ Řekl tedy Tomaš, ienž slove
Blíženec, ke spolunčednikům: »Poiďme i my, a!
nmřeme s nim..:

Přišed tedy Ježiš nalezl ho iiž čtyři dní v hro
bě ležetiř) Byla však Bethanie blizko Jerusa
léma, na patnáct honů od něho. Mnozí pak ze
židů přišli k Martě a Marii, aby je potěšili pro
ieiich bratraf) Jak tedy Marta uslyšela, že Ježíš
přichází, vyšla mu naproti. Maria však seděla
doma. I řekla Marta k Ježíšovi: »Pane, kdybys
byl tu, bratr můi nebyl by umřel. Však i nyní
vím, že začkoli požádáš Boha, dá tobě Bůhm
Di ii Ježiš: »Vstane zase bratr tVůim Dí iemu
Marta: »Vim, že vstane při vzkříšení v den po
slední.“ Řekl ii Ježíš: »Já isem vzkříšení a život;
kdo věří ve mne, by! i umřel, živ bude, a každý,



228 Zivot Krista Pána podle čtyř evangelií.

VVI
kdo žije a ve mne veri, neumře na věky. Věříš-lí
tomu?“ Řekla jemu: »Ano, Pane, já jsem uvěřila,
že ty jsi Kristus, Syn Boha živého, kterýž jsi při
šel na tento svět.<<7)

A když to pověděla, odešla a zavolala svou
sestru Marii, potají řkouc: »Mistr jest zde a volá
tebe.“ Jak to ona uslyšela, vstala rychle a šla
k němu, neboť Ježíš nepřišel ještě do vesnice,
nýbrž byl dosud na tom místě, kde se s ním se
tkala Marta.“l Židé pak, kteří byli s ní v domě
a jí těšili, uzřevše, že Marie rychle vstala a ode
šla, šli za ní pravice: »Jde ke hrobu, aby tam
poplakala.<<

Když tedy Maria přišla tam, kde byl Ježíš,
uzřevši jej, padla mu k nohám a řekla jemu:
»Pane, kdybys zde byl, bratr můj nebyl by
umřel.<<“)Tedy Ježíš vida ji, ana pláče, i židy,
kteří s ní přišli, jak pláči, pohnul se v duchu a
zachvěl se a řekl: »Kde jste jej položili'héo) Řkou
jemu: »Pojd' a vizl<<I zaslzel Ježíš. Židé tedy
řekli: »Hle, jak jej miloval.“ Někteří však z nich
pravili: »Nemohl-liž ten, jenž otevřel oči slepého
od narození, učiniti, aby byl tento neumřelh
Tedy Ježíš, pohnuv se opět sám v sobě, přišel
ke hrobu. Byla to jeskyně a kámen ležel na ní.“)

Ježíš řekl: „Odstraňte kámen.“ Řekla mu
Marta, sestra zemřelého: »Pane, již zapáchá, ne
bot čtyři dni jest v hrobě.“ Dí jí Ježíš: »Neřekl-li
jsem tobě, že budeš-li věřiti, uzříš slávu Boží7a1')
Odvalili tedy kámen. Ježíš pak pozdvihl očí
vzhůru a řekl: »Otče, děkuji tobě, že jsi mne vy
slyšel. Já jsem věděl, že mne vždycky slyšíš,
avšak pro zástup, který kolem stojí, jsem to řekl,
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aby uvěřili, že ty isi mne poslal.<<“*)To pověděv,
zvolal hlasem velikým: »Lazare, poiď ven!“ I vy
šel ten, jenž byl umřel, svázán isa obvazky na
rukou i na nohou, a .tvářieho byla obvázána šát
kem. Ježiš řekl iim: »Rozvažte ho a nechte, ať
odeide.<< '

Tu mnozí ze židů, kteří byli přišli k Marii,
spatřivše, co učinil, uvěřili v něho. Někteří však
z nich odešli ,k iariseů—ma pověděli iim, co Ježíš
učinil. Tu velekněží &iariseové shromáždili vele
radu a řekli: »Co uděláme, protože rtento člověk
činí mnoho divů? Necháme-li ho tak, všichni
uvěří v něho; a přijdou Římané a vezmou naše
místo i národ.<<“)Jeden pak z nich, jménem Kai
láš, isa toho roku neivyšším knězem,"ň řekl ším:
»Vy nic nevíte, ani na to nemyslíte, že iest vám
prospěšno, aby ieden člověk zemřel za lid a ne
aby celý národ zahynulla To však neřekl sám ze
sebe, nýbrž isa toho roku nejvyšším knězem, pro
rokoval, že Ježíš měl umříti za národ; a neien za
národ, nýbrž aby shromáždil v jedno také dítky
Boží. které byly rozptýleny. Od rtoho dne tedy se
uradili, aby iei usmrtili. Proto Ježíš nechodil už
zjevně mezi židy, nýbrž odešel do kraiiny po
blízku pustiny, a tam se zdržoval se svými
učedníky.

1) Bethanie se jmenuje »městečkem Marie“ na rozdíl
od Bethanie v Pereí. Pomazání tu zmíněné ie pravdě
podobněji to, o němž vypráví Lukáš 7, 37 dd. ne to,
o kterém piše Jan sám (Jan 12, 3dd). Veliký tento zá
zrak vzkříšení Lazara synoptikové pomíieií mlčením, Ne
chtělíť všichni evangelisté vypravovati všecko; a synop
tikové si všimaií hlavně působení Kristova v Galíleii.
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2) Nemoc nebyla k smrti, poněvadž Lazar měl býti
zase vzkříšen. Kristus Pán schválně prodlěvá ještě dva
dny v Perei, aby zázrak vzkříšení Lazara. už čtvrtý den
v hrobě ležícího, tím více vynikl a k oslavě Boží přispěl.

3) Dokud podle vůle nebeského Otce jest pro mne
den. t. j. čas. v němž mám ještě veřejně působiti, ne
mohou mi nepřátelé nic učiniti.

4) Smrt se v Písmě sv. častěji nazývá snem; zvláště
se tak mohla zváti smrt Lazarova, jelikož měl býti brzo
vzkříšen. Z druhé části věty mohli učedníci vvrozuměti.
že Ježíš mluví o smrti.

5) Mrtvola u židů byla pochovávána téhož dne, kdy
někdo zemřel; 11 židů se čítá část dne za úplný den.
Kristus Pán se zdržel dva dny v Perei : také cestu do
Bethaníe (asi 10 hodin) konal pomalu. takže přišel te
prve čtvrtého dne po pohřbu.

6) Hon jest 185 m, nebyl tedy Jerusalem vzdálen
ani 3 km, i mohlo tedy odtud mnoho židů přijiti ke dnům
smutku, trvajícího po 7 dní.

7) Marta. která jistě věděla, že Kristus Pán také
mrtvé vzkřísil, prosí tu nepřímo (neodvažovala se prositi
o to výslovně) za vzkříšení Lazarovo. Kristus Pán ji
svými slovy slibuje vyslyšení, ale Marta jeho odpovědi
dobře nechápe. »Já jsem vzkříšení a života. t. j. z vlastní
moci křísim z mrtvých a život dávám. Slovy »ty jsi Kris
tus atd.“ vyznává Marta buď mesiášství nebo i božství
Kristovo.

8) Jan udává i nejmenší okolností a tim podává dů
kaz, že píše jako očitý svědek.

9) Tak asi si obě sestry častěji řikaly po smrti La
zarově; proto obě nyní k Ježíši mluvi stejně.

10) V originále savquzyrmazo : rozhněval se. Kris
tus Pán, jenž měl vášně úplně v moci, pohnul se dobro
volně lítostí nad smrtí Lazarovou a'rozhořčenim nad ne
věrou mnohých židů, již předvídal. Táže se na hrob La
zarův, ne že by to nevěděl, ale aby větší pozornost vzbudil.
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11) Hroby bývaly v přirozených nebo umělých jesky
ních skalních a byly uzavírány kolmo stoiícím kamenem.
Údy mrtvého byly svázány obvazky, napuštěnýmí vonnou
mastí. obličej šátkem pokryt.

12) Kristus Pán to řekl Martě na cestě buď výslovně
slovy, iež Jan nezaznamenal. anebo ie toto přislíbení ob
saženo ve vv. 25dd. („Já ísem vzkříšení atd.).

13) Kristus Pán prosil veřeině a výslovně Otce za
vyslyšení zejména proto, aby židé iasně poznali, že se
zázrak stal z moci Boží a na potvrzenou iebo poslání.

14) Lid bo prohlásí za krále, a to dá Římanům zá
minku. aby »mistoc (Jerusalem nebo chrám) zabrali a lid
podrobili.

15) T. i. ieho úřad spadal do toho roku; tím není
nikterak řečeno. že trval ien ieden rok.

Rozjímání 47.

Pán Ježiš ide do Bethaníe k sestrám Lazarovým.

!. průprava : Vízme v duchu Krista Pána kráčejícího
do Belhaníe a s učedníky rozmlouvaíícího.

2. průprava : Prosme ho. aby nás také potěšil, jako
potěšil Marií a Martu.

1. Srdce Spasitelovo bylo přístupno viem dobrým
a llechetným citům lidským. S Lazarem a iebo sestrami
ho poíilo opravdové, upřímné, ale ovšem nadpřirozené
přátelství. Laska ieho však nebyla měkká, povolna a
sentimentální, nýbrž silná a rozumné. Dopouští na své
přátele těžký žal, ale jen proto, aby iim pak tím více
ukázal svoii dobrotu a lásku. Na Marii a Martě se učíme,
jak se máme modlili. Můžeme a máme se modliti také
za časné potřeby. Bez dlouhých slov mame Kristu Panu
jednoduše svou nouzi předložiti, a velikou skromnosti,
plnou důvěrou, ponechávaiíce viecko iebo svaté vůli.
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a) I kněz může míti, ano potřebuie přátele a přátel
ství. Ale tyto přátelské svazky nesmějí odvádětí od ko
nání povinností neb dokonce sváděti k hříchu. Pohnut
kou nesmí býti zíštnost nebo smyslnost, všecko musí býti
prostředkem k věčnému cíli a spáse duší, vše provanuto
nadpřirozeným duchem. Zkoumeime svoie přátelství, ma
ii-li tyto vlastnosti.

b) Nedívme se, iestlíže někdy božský přítel Ježíš
Kristus zkoušivá také nás; budme přesvědčení, že iest
to vždy k našemu dobru. Sami ukazuime i k příteli, kde
iest to potřebí, mužnou rozhodnost.

c) »Pane, ten, kterého miluieš, iest nemocen, iest
v nesnází, iest skličenx, takovými a podobnými slovy
předkládeime Kristu Pánu svoie tísně, odevzdávaiice se
s plnou důvěrou v ieho svatou vůli.

2. Kristus Pán nazývá smrt krásným iménem podle
Písma sv. spánkem. Smrt jest skutečně ienom přechodem
k lepšímu životu; ie krátkým snem, po němž brzo na
stane vzkříšeni. Tak pohlíží na smrt Hestan, a proto se
jí neboii. Neboií se smrtí také Kristus Pán, neboií se ani
úkladů nepřátel, poněvadž ví, že nemaii proti němu moci,
dokud šest pro něho dcn působení, nebeským Otcem
určený. Apoštolově mají strach z nástrah židů proti ieiícb
Mistru; přes to ústy sv. Tomáše neohroženě prohlašuií,
že isou ochotní s nim i zemřítí.

a) Snad nás myšlenka na smrt naplňuie strachem,
a proto se ii vyhýbáme. Příčina ie, že si představuieme
smrt íako odloučení duše od těla, odloučení od světa a
ode všeho, co iest nám na světě drahé. Mysleme na to,
že smrt ie přechodem k lepšímu životu, krátkým snem.
Tak se nám myšlenka na smrt stane důvěrněiší a lépe se
na ní připravíme.
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b) I nám určil Bůh našich dvanácte hodin života.
Nebojme se tedy, nikdo nám nemůže ani vteřiny života
vziti proti vůli Boží, a Bůh bude tak dlouho zachovávati
náš život a naše zdraví, až dílo, ieho prozřetelnosti nám
určené, vykonáme.

c) »Poiďme i my, at umřeme s nima musí býti také
heslem každého kněze podle Srdce Páně. Musíme býti
hotovi pro Krista ke každé obětí, kde toho jeho sláva
a spása duší žádá, i k obětí života.

3. Mnoho přátel přišlo vyslovit soustrast Martě a
Marii, ale všecko ieiich těšení a všecek ieiích pláč ne
mohl ie tak potěšit, jako iediné slovo Spasitelovo. S ve
likou důvěrou a úctou obraceií se obě sestry k Ježíši.
Marta ie svou pevnou vírou a starostlivostí obraz duše
činné, Maria svým zanícenim a svou ochotou následovat
hlasu Kristova, obraz duše roziím-avé. Slova Krista Pána
isou plna útěchy, isou také vznešeným zievením pravdy
vzkříšení a věčného života.

a) Vidíme tu, iakou cenu má útěcha lidská a iakou
útěcha Ježíšova. A přece se snad oddáváme v utrpení
a skličenosti malomyslnosti, anebo hledáme útěchy toliko
u lidí a v rozptýlenosti, misto abychom klekli před
svatostánkem.

b) Napodobuime činnost Marty a oslavuime Krista
Pána apoštolskými skutky; ale nezapomínáme, že zá
kladem činného žívota musí býti pevná víra a že ien ta
dila maji cenu a isou veliká, která vyvěrají z víry. Napo
dobuime také roziimavou Marii, obraceime se ihned
ochotně ke Kristu, iakmile nás hlas ieho milosti zavolá.

c) Opakuime si slova; »Místr iest tu a volá těa, kdy
koliv nás prozřetelnost Boží volá k něiakému téžšímu
dílu, nebo něiakou oběť od nás žádá.
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d) Na konci rozjímání proberme slovo za slovem
krásnou odpověd Mistrovu: »Ji kem vzkříleni a život
atdm, abychom se ve víře, naděii a lásce ke Kristu Pánu
obnovili.

Rozjímání 48.

Pán Ježiš křisi Lazara : mrtvých.

I. průprava : Vizme v duchu, jak Lazar na povel
Krista Pána »Lazare, poiď ven !a vychází z hrobu.

2. průprava : Modleme se za milost, abychom si sva
tým životem zasloužili slavného vzkříšení.

!. Překrásné zievuie Pán Ježíš v tomto tajemství
obojí svoii přirozenost, lidskou a božskou. Jako človčk
lest hluboko doiat, chvěíe se, pláče, hrozí se ze zatvrze
losti židů, modlí se před zázrakem, iako Bůh prohlaluie
se za vzkříšení a život a vlastní mocí koná veliký zázrak.
Vzkříšení mrtvoly, propadaiící hnilobě, způsobené iedním
slovem, inst veliký zázrak, který nás musí naplniti hlu
bokou úctou před všemohoucností Boží a víru naší ve
zjevení Kristovo neobyčeínč posílití. Ten, který dovede
už hnijícímu tělu vdechnoutí nový život, má iístč také
moc, přivati í nebatvrzeleiiího hříšníka k novému životu
milosti.

a) Myšlenka, že Spasitel na! iest člověk právě tak
jak my, že má lidské srdce a lidské city, musí nás na
plniti velikou radostí a pobízeti, abychom se v každé
tísni utíkali s důvěrou k tomu, jenž zná dobře všecka
hnutí srdce lidského. Božský Mistr nás také učí, že city
zármutku, soustrasti, nevole nad lpatností a zlobou lid
skou, sám pláč neisou nic nedovoleného, muže nedůstoi
ného. Třeba íenom, aby proievy citů byly podle vůle
Boží spořádúny :: všecko směřovalo k věčnému cílí.
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b) Ačkoli Kristus Pán koná dílo, které ieat jisté
!: slávě Boží, a působí zázrak z vlastní moci, přece nei
prve pokorně Boha-Otce prosí o pomoc. Snad proto se
nám mnohé dilo nedaří anebo aspoň nemá dosti po
žehnání, že je nepočináme s pokornou a vroucí mod
litbou.

c) Představme si názorné zázrak vzkříšení Lazarová;
mysleme si, iako bychom byli přítomni, slyšeli všecko
vlastníma ušima a viděli vlastníma očima. Jakým úža
sem, iakou úctou před Kristem byli naplnění všichni
přítomní, když viděli Lazara na slovo Spasitelovo se
zdvihati a vycházeti z hrobu! Padnčme v duchu na ko
lena před Kristem Pánem, slibme znovu věrnost Pánu
tak mocnému a obnovme skálopevnou víru v učení, které
ie takovými zázraky stvrzeno.

d) Naouieime nikdy ani nad dlouholetými a zatvrze
lými hříšniky. Modleme se za ně vroucně a ukazuime jim
mílosrdnou lásku. Bůh, který křisí mrtvolu iiž hniiici,
dovede i velikého hříšníka probuditi k životu milosti.

2. V Martě, která v návalu jakéhosi studu a odporu
proti hniiici mrtvole zapomíná na příslibeni Kristovo a
brání mu, aby hrob neotevřel a bratra nevzkřísil, vidi
sv. Otcové a vykladači obraz příbuzných a přátel, kteří
se z lidských ohledů bráni, když Bůh chce ieiim drahým
nčiakou zvláštní milost uděliti. Upozorňuii též na způsob,
iakým si Kristus Pán při vzkříšení počíná. Zázrak působí
sám, ale chce, aby druzí kámen odvalili a obvazky Laza
rovy uvolnili. Naznačuie tim, že i my máme při dílech
Božích působiti. Srovnávaii vzkříšení Lazarovo se svá
tosti pokání, v níž Bůh odpouští hříchy vlastni moci a
kněží rozvazuií pouze moci Boží. Ukazuji na to, že po
odpuštění hříchů zůstávají iešté pouta časných trestá,
iež třeba pokánim odpykati.
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a) Varuime se, abychom nebyli u osob nám milých
z časných ohledů nebo nezřízené náklonnosti překážkou
milosti, ale nedeime si také od nikoho brániti, když hlas
Boží volá nás.

b) Musíme se při svých pracích a podnicích mnoho
modliti za pomoc s hůry a požehnání Boží, musíme býti
přesvědčení, že na prvním místě všecko na milosti Boží
záleží. Ale při tom musíme sami tak pracovati, iako-by
zdar díla iedíně na nás a našem úsilí závisel.

c) Bylo by bluldem, domnívati se, že kněz při absoluci
odpuštění Bohem dávané ien prohlašuie a nerozhřešuie;
ovšem si musíme býti vědomi, že isme iako zpovědnici
ienom nástroii v rukou Božích a že budeme iednou přísně
odpovidatí, jak isme této moci užívali.

3. Z toho, co nám sv. Jan na konci taiemstvi vy
práví, poznáváme, iak i neivětší proievy milosti a lásky
Boží zůstávaii pro zlobu lidskou bezvýsledné. Mnohé
vede zázrak k víře a spáse, iini se zatvrdí ieště více.
Vidíme také, iak Bůh svou prozřetelnosti všeho používá
k svým cílům. I zatvrzelý nepřítel Kristův stává se bez
děky prorokem ieho mesiánského poslání.

a) Budiž nám to útěchou, když i největší naše ná
mahy a oběti zůstávaii u některých bezvýsledně. Jest to
veliká duševní bolest, ale Kristus Pán ii trpěl před námi
a v mnohem větší míře.

b) Neztráceime mysli, když vidíme, kolik iest ve
světě zloby a nenávisti proti Kristu a Církvi. Bůh dovede
všeho podivuhodné použití k svým věčným cílům a
všecko vésti k dobrému; sami isme to iíž v životě
zakusili.


