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Světlo světa
Stojím na vrcholku vysoké hory. Je kvě
ten. Den se probouzí. Zatím co mne ještě
obklopuje temná noc, rozjasňují se v dálce
horské hřebeny. Stále ohnivěji se po nich
rozlévá purpurový lesk — a již vítězně jako
obr vystupuje nad obzor slunce a rozněcuje
na všech stranách svůj oheň radosti. Ptáci
jásají, plachá srnka vstává ve svém úkrytu,
květiny otevírají světlu kalíšky, vše se obno
vuje, omlazuje, vše se obrací ke slunci, záři
vému, teplo i život rozdávajícímu slunci . . .
Po tisíciletí spalo lidstvo v temné noci po
hanství, než se nám zrodil Spasitel, Ježíš
Kristus. On jest »Světlo světa<<,světlo zářící

každému člověku, který se zrodí jeho uče
ním, jeho příkladem. A proč je nám postava
Páně příkladem tak vznešeným, tak vábí
vým? Poněvadž není jen Bůh, vznášející
se nad námi v závratné výši — ale také
člověk; a jako člověk prošel tedy všemi
stupni vývoje — byl dítětem, hochem, do
růstajícím jinochem i vyspělým mužem —
tedy vším, čím musím býti i já.
*

Řád salesiánů, kteří se věnují zvláště vý
chově mládeže, počal roku 1905 se stavbou

nádherného chrámu na jednom pahorku
u Nazareta. Dříve však než byl chrám do
stavěn, vypukla světová válka a misionáři
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museli opustiti Svatou zemi. Po letech války
se sice vrátili, našli však jen hromadu zříce
nin. Vše, co tu vytvořili, bylo zničeno. Zří
cenina — ale uprostřed trosek zůstala pro
zřetelností zachována jediná socha — socha
Jezulátka. A to dodalo dobrým otcům důvě
ry: s dřívější horlivostí se opět pustili do díla,
do své práce . . . Také ty, milý hochu, víš, jak
i u nás za světové války vše hynulo. Ne
smíme však zoufati. Nová mládež musí vy
růsti, nová mládež, v jejímž srdci působí pří
klad pozemského života Kristova: posluš
nost a pracovitost Ježíšova, jeho sebeovlá
dání a sebezapírání, jeho úcta k vrchnosti,
jeho láska k vlasti.
Milý hochu, podej mi ruku, usedneme
u nohou Světla světa a budeme sledovati
s úctou a pozorností jeho život. Čti tuto
knihu a uchovej hluboko ve svém srdci vše,
co promlouvá Spasitel i k mládeži dvacátého
století.
Ale nečti této knihy najednou — zvol si
denně jen určitou její část! V hodinách pod
večerních, až budeš hotov se svou denní
prací, s úkoly, nebo za tichých chvil před ve
černí modlitbou — čti s hloubavou duší ně
kolik stránek a pokus se hovořiti s božským
Spasitelem. Představ si, jako by byl On
právě pronesl přečtená slova a jimi se obra
cel k tobě. A jestliže se budeš nořit týden
za týdnem ve smysl slov Spasitelových,
budou se stále více vtiskovati do tvé mladé
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duše rysy božského Mistra. Budeš-li denně
hleděti ve tvář Krista-dítěte, zjemní a urov
nají se tvoje nespoutané sklony; a budeš-li
poslouchati slova Krista-učitele, ztratí hřích
svůj půvab, pokušení svoji moc; a pozdvih
neš—lisvoje zraky ke Kristu-trpíteli, pozbu
dou bolesti svých hrotů, zklamání, jež tě če
kají v životě, nedolehnou na tebe tak tvrdé.
Božský Spasiteli, jenž jsi skoro již po dvě
tisíciletí životodárným sluncem milionům li
dí, buď vůdcem životem, pomocníkem v po
kušení, posilou v boji o dosažení dobra i čte
nářům této knihy, naší bloudící, klopýtající,
Tebe však milující mládeži!

PRVÁ KAPITOLA

KRISTUS DÍTĚ

A Ježíš prospíval moudrosti & věkem &mí
lostí u Boha i u lidí. (Lukáš 2, 52.)
I odebral se s nimi a přišel do N azareta &byl
jím poddán . . . (Lukáš 2, 51 nsl.)

Ve svaté noci
Tiché, předtuch plné očekávání se snášelo
na zem. Jako by po tisíciletí zápasící, pravdu
hledající lidstvo cítilo, že se musí přihoditi
cosi neslýchaného, že musí přijíti něco, co
by světem zatřáslo do základů. Politická moc
Římanů ležela těžce na podrobených náro
dech. Cicero se zmiňuje o jakémsi starém
proroctví: Má se prý objeviti nějaký král,
jemuž se lidstvo musí podrobiti, aby se za
chránilo před záhubou. »Kdo to bude a kdy
přijde?<<ptá se pohanský řečník (De divin.
2, 54). Vergil líčí tento nový věk, jejž proro
kovala Sibyla: Tajemné dítko se zrodí,
dítě Boží, jímž se obnoví veškeré stvoření
a jež přinese světu mír . . .
A když se doba naplnila, když toužící lid
stvo volalo po osvoboditeli až k nebesům —
za tiché noci prosincové — ve chlévě betlem
ském — nikým nepoznán — nikým neoče

káván— se narodil Ježíš Kristus.

Kéž dnes zní každý zvon: »Kristus se na
rodil!<<Kéž hlásá tlukot každého srdce: »Na
rodil se Kristus Pán!<<Kéž to dnes zazáří
v každém oku a každá duše se modlí: »Na
rodil se Kristusla On se stal synem člověka,
abychom se my mohli státi syny Božími.
Stal se slabým, aby nás posílil. Byl zavinut
do plenek, aby nás zbavil pout hříchu. Stal se
malým, aby nás učinil velkými. Stal se chu
dým, aby nás obohatil. S pláčem přišel na
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svět, aby osušoval naše slzy. Zrodil se v ci
zině, aby nás uvedl do naší nebeské vlasti.
Na celé zemi neměl vlastního místečka, jen
abychom my měli místo v říši nebeské.
»Ach, kdybychom to byli věděli!<<omlou
vali se lidé V Betlemě. »Ach, kdybychom
byli věděli,kdo jsou oba pocestní, kteří u nás
hledali přístřeší za pozdní noci. A což te
prve, kdybychom byli věděli, pro koho prosí
o nocleh! Jak rádi bychom byli poskytli pří—
střeší, chleba, měkkého lože!<<

Ne, ne — to není omluvou! Viďte, milí
hoši? Aspoň ne pro tuto mrazivou Svatou
noc! My, jimž září již pokorná láska k tomu
to hošíčkovi z Betlema, nemáme býti milí a
ochotní jen ke vznešeným a láskyplným!
Vážíš-li si svého chudšího, prostěji obleče
ného spolužáka jako bohatého, nepokládáš-li
někoho za hodna přátelství jen proto, že je
to »vznešený jinoch<<a má »tak jemné mra

vy<<,ale i proto, že je duše jeho vzne
šená a jemná — ano, jen tehdy jsi pří
telem Ježíška z Betléma.

Z čeho 5e radujeme?
Milionům křesťanů je dnes tak sladko
u srdce, ba i nekřesťanům na všech stranách
světa. Ve sněhových chatrčích Eskymáků,
ve stanech černochů, na písčité poušti Afri
ky, v kabinách oceánských parníků — všude
se dnes slaví Štědrý večer.
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Před časy oslavovali křesťané vánoce hlu
boko pod zemí, v katakombách, za skličující
úzkosti, při matném světle pochodní. A v té
že době — nad nimi — slavili Římané svoje
saturnalie, ony příšerné orgie, z radosti, že
se — dneškem počínajíc — prodlužuje den.
A měli pravdu. Nemohli sice tušiti, co se
dálo pod nimi; ale od onoho dne se skutečně
světlo stávalo jasnější, neboť se lidstvu roz
svítilo světlo Kristovo! A jaká radost pro
niká od té doby naše srdce za Štědrého ve
čera! Jsou posvátnější, milejší hodiny, než
když děti toužebně očekávají příchodu Ježíš
kova? Jak nedočkavě hledí okny a naslou
chají každému šumotu!
Na tobě je, milý velký hochu, abys vystihl
tajemství Svaté noci, co totiž znamená ono
Gloria andělů pro lidstvo, nehledě k vánoč
nímu stromečku, dárkům, radostem z vánoč
ních prázdnin.
Od této Svaté noci jsme opět pravými
lidmi. Ono Gloria bylo výzvou ku práci na
našem božském poslání. A je třeba, aby zá
řivá hvězda betlemská roznítila všecky naše
ideální snahy, veškeré naše touhy po vyšším.
A přece . . .

Uvažuji-li nyní o narození Spasitelově, je
mi, jako bych musil politovati malého Ježíš
ka. Nezáleží konečně na tom, jak tam —
v Betlemě — byl přijat. Lidé přece nevěděli
o něm nic, neměli tušení, komu odepřeli
teplou světničku, laskavé přijetí, kdo vlastně
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to je, pro nějž nebylo místečka ani v jednom
domě. Ale dnes! Od té doby byly již skoro
dvoutisíckrát vánoce!
Představuji si toto: Ježíšek mě béře za
ruku a provádí o Štědrý večer příbytky něja

kého velkoměsta . . . všude zářící světla . . .

slavnostní večeře,rozveselení lidé. Vše je ra
dostné . . . jen Pán je smuten. »Ježíšku, Ty!
V den svých narozenin? Co tě rmoutí?<<
Rmoutí ho, že se také dnes— téměř po
dvou tisících let — opakuje v nesčetných
rodinách případ betlemský: pro něho — Je
žíška — není místečka v srdcích lidí . . . Ne
mylme se! Vánoční stromeček, jas svíčiček,
nadílka, to vše jsou jen bezduché, prázdné
povrchnosti, nemůžeme-li pro svůj hříšný ži

vot přijmouti Krista do vlast

n í c h s r d c i.

Básník vyjádřil to milými — třeba prostič
kými verši:
»Byťstokrát Kristus v Betlémě se zrodil
nám,
jsme věčně ztraceni, když nezrodil se
V nás.<<

N e, můj malý Ježíšku! Nechci vánoce sla
viti jen povrchně! Také tě sice prosím: »Při
nes mi dárky, osvětlí stromeček, přijď také

ke mně, ale přines mi i hojnost

své mi

losti, rozžehni v mém srdci lásku,
která se neděsí žádné oběti, učiň

moji duši svým příbytkem!<<
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„Pastýři bděli na poli„
»V oné krajině pastýři ponocovali a stráž
drželi nad stádem svýma (Luk. 2, 8). »I při
šli s chvátáním a nalezli Marii a Josefa
i Dítko, položené v jeslích<< (Luk. 2, 16).

Je to jistě podivné: prvními přáteli Páně
na zemi byli prostí pastýři. N eposlal svého
anděla ani k Herodesovi, ani k židovskému
veleknězi, ani k bohatým kupcům, ale k po
korným pastýřům. A ježto byli plni nejlepší
vůle, udělil jim oblažu jící milost víry.
Víro křesťanská, pevná víro: tys největší
poklad lidský! Milý příteli, když jsi byl po
křtěn, uložil nebeský Otec také do tvé duše
svatou víru. Pečuješ však o ní s láskou?
Chráníš ji před nebezpečím?
Ano! Víra je mystický dar nekonečně
dobrého Boha. A často ji nalezneme v srdcích
prostých lidí v podivuhodné velkosti, kdežto
učeným, domýšlivým, do sebe zamilovaným
lidem je zcela cizí.
V posledních letech studia středoškolské
ho, na universitě — jistě bude vystavena
tvoje víra mnohým pokušením . .. Uslyšíš
ve společnosti nabubřelé, frivolní projevy,
poznámky, setkáš se s přečetnými dospě
lými, kteří jsou jinak roztomilí, ochotní,
řádní — jejichž víra však zanikla; a tato
smutná zkušenost padne do tvé mladé duše
jako chladné jíní.
Možná, že musí tvoje víra projít mno
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hou krisí — a zachovej však svoji duši vždy

pokornou a čistou—jako pastýřivBet

lemě — pak jistě nezahyneš. Ať tě již po
chybnosti ve víře trápí po řadu let, ať poklá
dáš svoji kdysi tak oblažující dětskou víru
snad za ztracenou — nezoufej! Zůstávej jen
pokorné mysli, udržuj svůj život v čistotě —
tyto dvě ctnosti dopomohou ti opět k víře,
byť jsi již myslel, že je ztracena.

Ochotaa wtmalost
Od východu přišli tři králové a položili
s úctou a pokornou modlitbou dary k nohám
malého Ježíše.

Ve chlévě prostém před krásným
Děťátkem
klečí tři králové v posvátné úctě —
dary své: kadidlo, myrhu a zlato
s pocity blaha mu za obět nesou.
(Dle P. Cornelia)
Cesta králů nebyla tak snadná a jedno
duchá, jak si představuješ. Bez radostné
obětavosti a vytrvalosti by nikdy nebyli do
šli k malému Kristu.
Jasnou hvězdu spatřili pravděpodobně i ji
ní, také se jí snad obdivovali — ale nedbali
božlského
volání a také se nedostali ke Spa
site
i.

Můj jinochu, posloucháš s ochotnou duší
volání Páně? Nekřičí na nás nikdy, pro
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mlouvá vždy jen tiše, ale promlouvá vždy,
probouzejí-li se v tobě ušlechtilá hnutí, od
vážná rozhodnutí; zůstáváš však věren před
sevzetí následovati jich? Četl jsi na př. ně
kde nádhernou myšlenku — nepřejdi ji —
dopřej jí, aby pronikla do hloubky tvého
srdce. Nebo se pojednou rozhodneš: Zítra
půjdu ke sv. zpovědi a sv. přijímání; ne
změň rozhodnutí, jdi skutečně! Nechť je
duše tvoje stále připravena, tvůj sluch jem
ný, abys mohl vyhověti i nejtiššímu volání
Božímu. Uvidíš pak, jak se tím přiblížíš
k božskému Mistru.
Často vyžaduje toto uposlechnutí Spasite
le odříkání, sebezapírání; často se naší duše
zmocní jakás otupělost, nechut; nic se nám
nelíbí — ani práce, ani modlitba nebo účast
při mši svaté . .. Tu je třeba býti silným,

vytrvati přes všechny vlivy! Také

mudrci z východu mohli setrvati při rados
tech svého královského života, ale u nich
bylo zavolání Boží mocnější než láska k po
hodlí. Uč se od nich ochotnosti, ale uč se

ivytrvalosti!

Té je ti třebaještěvíce...

Možná, že se za jejich dlouhého putování
vloudila často pochybnost do srdce, stálo-li
za námahu vydati se na tuto nejistou cestu.
Tolik překážek! Odříkání! Také hvězda
se ztratila! A každým krokem onen jízlivý
úsměv lidí: »Ach — tihle „idealisté" . .. tito
„fanatikové ideje". . . tito „hvězdáři"! Peníze
mají, moc mají — ale místo, aby užívali ži
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vota, jedli a pili — běží za „ideály"! Něja
kého Krista hledají! Dobrá, máte-li tak po
pletené mozky, jděte jen a hledejte ho!<<
Milý jinochu! Nejen oni tři králové mu
seli vyslechnouti podobné řeči.Zdaž také do
tvého ideálního nadšení nešlehl ledový dešť
poznámek tvých soudruhů — nebo přímo
z jejich lehkomyslného způsobu života?
Jak často jsi se chtěl zbaviti toho neb
onoho hříchu — a nepodařilo se ti to! Jak
často zazářila po zpovědi jasná hvězda křes—
ťanskěho života ve tvé duši — ale pak se
v ní opět zachmuřilo! Jak často jsi toužil
státi se jiným — a zůstals přec týž jako
dříve! A tu na tebe ještě zaskřehotá chmur
ný pták >>Zbabělost<<z»Nuže, má to vůbec

nějaký smysl zápasiti dále? Nemají koneč
ně pravdu ti, kdož se rozvážně vysmívají
mravnímu namáhání a snažení — ač sami
vězí po krk ve hříchu a krčí se před plněním
povinností?<< Tu, milý hochu, uvaž, že
konec měli pravdu oni tři králové: Přes
výslovnou námahu dospěli ke Kristu
kdežto Všichni, kdož dbali jen životního
hodlí — Vykupitele nikdy nespatřili.

na
ne
—
po

Vím
Přemnozí uviděli onu tajemnou hvězdu
— ale jen tři se vydali na cestu, aby jí ná
sledovali. — Druzí? Ti byli onen »velký
dav<<,vysmíva jící se každému nadšení, každé
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oběti. Bohužel, že se k nim přidává i mnoho
mladých lidí dneška. Zakládají již v patná
cti letech veškeren svůj postup na protekci
přítele švagra své pratety a poctivě pracu
jícího a se snažícího nazývají šplhavcem. —
Jak je nynější svět pln takových střízlivých,
chladně uvažujících duší!
Ty, milý jinochu — vím dobře — nenáležíš
k nim. Ale přece tu a tam se zdráháš, vzdá
váš se boje po prvém nezdaru. To není
správné! Pohleď — i moudrým králům se
pojednou ztratila hvězda, jež jim byla uká
zala cestu. Co nyní? Máme jíti domů? Zpět

v polovicicesty?Ne! Pohlédli

knebe

sům, věřili, vytrvali a zvítězili.

I já chci vytrvati. Možná, že na své cestě
ke Kristu klopýtnu několikrát, možná, že
mě přepadnou číhající šelmy pokušení —

všejedno!Nesmím zůstat ležeti, ne
smím setrvati ve hříchu! Jdu vpřed

— na konci mého putování čeká Kristus!
Milý hochu, pamatuj si pro celý život,
čemu tě učí sv. Tři králové: kdykoli se musíš
nějak rozhodovati na své cestě životem, po
hlédni jen k nebesům! A ať se již rozhod
neš pro kterýkoli významný krok, uvažuj,
co tomu řekne Bůh! Nebudeš toho litovati
nikdy!
Nejkrásnější příklad živé víry dali však
mudrci na konci své cesty. Po mnohých útra
pách došli konečně do Jerusalema. Však co
to? Město bez jakékoli výzdoby, nikdo ne
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mluví o právě zrozeném králi. Ani největší
učenci nemohou říci, kde by jej měli hledati.
Konečně jej najdou — ale tu nastává nej
větší překvapení!

Hledali palác ——a našli

chatrč, hledali zlatem se třpytící kolébku —
a našli jesle, hledali královského syna ——
a
našli zkřehlého hošíčka. — »To že má býti
právě narozený král? — Nemožno!<< byli
by zvolali přemnozí. A co učinili tři králové?

»Vešedše do domu, nalezli Dítko s Marií,

2,
11.
matkšm
jeho, a padše klaněli se jemu.<<(Mat.

Veliký příklad živé víry!

Této víře se uč od nich, milý hochu! Sklá
něj kolena zbožně před Spasitelem a Jeho
učením, i když ho nemůžeš plně chápati
svým omezeným rozumem lidským.

„ Viděli jsme hvězdu jeho »
»Když se Ježíš narodil v Betlemě judském
za dnů Heroda krále, aj, mudrci od východu
přišli do Jerusalema, řkouce: »Kde jest ten

novorozenýkrál židovský? Viděli jsme

hvězdu jeho na východě, i přišli
jsme poklonit

se jemu.<<(Mat.2,1—2).

Ale Herodes nemohl pověděti, sám nevěděl,
kde by bylo možno nalézti Ježíše. O, jak
mnozí dospělí žijí dnes životem ubohého
Herodesa! Jsou bohatí, mají všechny vymo
ženosti moderního elegantního života, za
stávají vysoké úřady, vědí vše — jen jedno
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ne — kde je Kristus. Ubohé, ubohé duše
herodesovské!
Považ, hochu milý, zda bys nechtěl již
nyní — ve svém mládí — býti těmto nevě
domým lidem jasnou hvězdou — vedoucí ke
Kristu? Snad mezi svými přáteli, snad ve
velkém domě nájemném, kde bydlíte, snad
v úzkém kruhu rodinném, na letním bytě —
nevím sám, kde... ale všude nalezneš lidi,
tápající v noci nevědomosti, kteří vše znají
— jen Boha nikoli, kteří zachovávají vše
chna pravidla společenského chování — jen
oněch deset přikázání ne. Několika nená
padně do hovoru vsunutými slovy, nějakou
mile a jemně podanou radou — zvláště však
příkladem svého pevně důsledného, hluboce
náboženského života máš býti, milý jinochu,
zářivou hvězdou, jež by ukázala cestu ke
Kristu ve tmách bloudícím bližním.

Obětování Páně
»Když bylo malému Ježíši čtyřicet dní,
přinesla jej jeho panenská matka do chrá
mu, aby jej dle zákonů Páně představila Hos
podinovi.<< (Luk. 2, 22).

Duchovním zrakem svým vidím svatou
Pannu s hošíčkem v náručí, jak stojí mezi ji
nými ženami a tiše se zbožným srdcem čeká,
až na ni dojde. Na pohled se od ostatních
ničím neliší. Prostý, chudičký šat halí Syna
Božího.
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Milý hochu! Záhy si zvykej neposuzovati
dle zevnějšku! Budiž sice stále pořádný a čis
tý — a možno-li ti, stroj se vždy pěkně, vkus

ně. Ale není vnějšek hlavní věcí — nýbrž

neposkvrněná tvoj e duše. Také své

ho bližního neposuzu j podle nového šatu a
úpravného zevnějšku. Bylo by to nespraved
livé a ukrutně, ba velmi často i pochybené.
Dožiješ se těžkých zklamání, volíš-li si přáte
le jen pro jejich peníze, pěknou tvář a ele
gantní oblek.
Ale ještě jiné myšlenky ve mně budí obě
tování Páně. To nebyla jen pouhá ceremonie
— nýbrž pokorné obětování sebe samého —
obětování Vykupitele, jenž tím nyní nastu
puje svoji pozemskou pout.
Neznáš své budoucnosti, milý hochu! Ne
víš snad ještě ani, jaké si zvolíš povolání;
netušíš, jaké tě čekají zkoušky osudu. —
Nevadí, zvykej si jen za osamělých prochá
zek lesem nebo pod překrásným hvězdným
nebem, za tiché modlitby po sv. přijímání
obětovati nebeskému Otci své plány, svůj
příští pozemský život: »P a n e, d n e s js e tu

ještě mlád, ale náležím Tobě. Ne
vím, jaký jest mi určen osud, dej
však, Pane, abych vždy zůstal Tvým!

Ať se stanu čímkoli, ať mě život
obrátí kamkoli, vždy a Všude chci
zůstati Tvým věrným, poslušným
5 y n e m.<<
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V Nazaretě
Dětství Ježíšovo bylo velkolepým obra
zem uctivosti, pokory a plnění povinností.
V prostičkém domku odlehlého městečka
v soukromí žil po třicet let — Syn Boží.
Představ si často, jak as Ježíš vypadal ve
svém dvanáctém až šestnáctém roce, jak
prožíval své dny, když mu bylo tolik let jako
tobě, čtoucímu nyní tuto knihu. Vstával čas—
ně ráno a vyléval svoje srdce nebeskému
Otci svému ve vroucí, upřímné modlitbě.
A ty? Co je s tvou ranní modlitbou?
Modlíš se vždy? Horlivě, z radostného
srdce? Bez nucení, nejen, že je to tvou po
vinností, ale poněvadž cítíš, jak duše tvoje
potřebuje požehnání modlitby?
A za dne? Jak as uběhl pozemský den
mladého Ježíše? Dbej toho, milý můj hochu,
abys každý svůj den srovnával — až do po
drobností ——
se dny jeho, a uvidíš, co ti do—

brých a posilujících rozhodnutí přinese toto
srovnání.
Představ si na př., jak si mladý Ježíš hrál
se svými druhy! Jak asi byl při tom přívě
tivý, ochotný a skromný! Byl Synem Božím
— ale nepyšnil se tím. Z přátel nevěděl o tom
ani jeden! A ty? Chlubíš se krásným oble
kem? Postavením svých rodičů? Jsi domýš
livý pro svoji úhlednou tvář? . .. Nebo uvaž,
jak mladý Ježíš plnil svoje povinnosti -—
a jak je plníš ty!
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Ježíš by byl as nejraději ztrávil celý den
ve spoj ení se svým nebeským Otcem. Bylo-li
však třeba, aby pracoval, neváhal ani oka
mžik vykonati vše, co bylo žádáno, neboť
věděl,že povinnosti svoje plní stejně modlit
bou — jako prací!

Plnění povinností je služba

Bohu! Pracoval mnoho, ale i při práci po
zdvihoval často svoji duši k nebeskému Otci.
Počítáš nějaký těžký matematický příklad
— a tu pojednou zavolá tvoje matka: »Kar
líčku, doběhni k tatínkovi do úřadu a řekni
mu . . .<<Škubneš rozhořčeně ramenem, zaška
redíš se — či vyskočíš ihned ochotně se slo
vy: »Ano, matinko, už jdu!<<?...

Je nádherné, slunné odpoledne . . . Přátelé
tě lákají na výlet, úkol připomíná povinnost
učení. Dochází v tobě k těžkému boji. Do
vedeš se hrdinně rozhodnouti pro vyplnění
povinností?
Dlouhé hodiny sedíš nad svými knihami,
potíš se v dílně, kanceláři, v továrně. Zdali
pak pozdvihneš za své práce také někdy
svoji duši k Bohu, jako to činil pracující
Ježíš?
A když přijde večer, zda konáš svoji mod
litbu, děkuje za všecka dobrodiní a prose
Boha o další pomoc i tehdy, jsi-li unaven uče
ním, prací nebo výletem?
Či si dovedeš představiti, že by se byl
mladý Ježíš jen jedenkrát uchýlil na lůžko
bez modlitby?
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Večer pak, když zavládlo ticho v komůrce
nazaretské, co as bylo poslední myšlenkou
Ježíšovou před usnutím? Jistě zůstávala
jeho duše ve stálém spojení s nebeským
Otcem! A jaké jsou tvoje poslední myšlenky
před usnutím? Myslíš na Boha — či máš
hlavu plnou prázdných fantasií nebo do
konce lehkomyslných — třebas ještě ne hro
zivě hříšných představ?
Milý jinochu, nebude pro tebe blahodár
nějšího odpočinku, než když si představíš
po večerní modlitbě, že je 14—18letý Ježíš
s tebou a ty kladeš znavenou hlavu do po
žehnaných a žehnajících jeho rukou.

On pracoval
Uvaž také, jak doma pracoval mla

dý J ežíš. V Nazaretč nežil jako někde

v zemi zahalečů. Pracoval velmi mnoho! Od
kud to vím? Odtud, že jej lidé nazývali sy
nem tesařovým (Mat. 13, 55), nebo dokonce
tesařem (Marek 6, 3).
Drahý hochu, představ si Ježíše: Po dlou
hou dobu pracuje v dílně, jeho ruce tvrdnou,
s jeho čela stéká pot, neboť v orientě pálí
slunko neobyčejně. Nechá práce, stěžuje si
na vedro? Nikoli, tiše a bez trpkosti řeže
dále, jako by chtěl hlásati celému světu: »Ať
jsi dítětem chudých nebo bohatých lidí, ne
smíš lenošiti; pracovati musí všichnia, pro
tebe je to práce ve škole.
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Uvážil jsi někdy, čeho ti rodiče denně po
skytují? Příbytku, ošacení a všeho, čeho
je ti třeba k tělesnému i duševnímu rozvoji.
A co ty jim dáváš za to? Snažíš se jim ale
spoň vykonávati zdvořile a ochotně drobné
práce, jen abys jim projevil své díky? S ra
dostí myslím na každého jinocha, který je
doma rodičům nápomocen jakýmkoli způ
sobem.
Znám žáka vyšší třídy, jenž doma konal
místo služebného děvčete domácí práce —
a přece byl s vyznamenáním. Všecka čest!
Tomu, kdo pomáhá mladším sourozencům
při úkolech, pokleká s nimi ráno i večer
k modlitbě, pomáhá V kuchyni, zahradě,
obchodě — kde jen může, náleží úcta.
Ovšem jsou i mladíci jiného rázu. Jeden
zvoní na služku, aby mu podala sklenici
vody, druhému nutno podati botky, vykar
táčovati kabát nebo nésti dokonce knihy do
školy. Mnohý se nudí až k smrti, ale nevy
konal by sebe menší práci.
Snad to není nutno v domě tvých rodičů
— pomáhati nějakou tělesnou prací. Jak
chceš pak napodobiti Krista? Pilným uče
ním, plněním povinností. — Povinnost! —
Velké, svaté slovo! Vojín padne na bojišti
— vykonal jen svoji povinnost. Lékař, du
chovní — se nakazí při plnění své povinnosti.
A žák? Nu ano, sedí u svých knih, učí se
(i když mu to jde těžko) a koná svoji povin
nost tímto způsobem. — Zahaleči, lenoši, ni
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čemové jsou na světě zbyteční. Člověk musí
pracovati — ať podráží boty — ať se učí la
tinským slovíčkům, ať oře — nebo se trápí
matematickými poučkami, ať koná tělesnou
nebo duševní práci — je to stále stejné.

Nějak se musí každý člověk zú

častniti oné mohutné práce, kterou
lidstvo plní přikázání Stvořitelo
vo, vládnouc nad zemí.

»Ale, což když mi můj úkol není po chu
ti?!<<— myslí si mnohý mladík. Také rolníku
se nelíbí těžká polní práce — nebo kováři
kování. Práce není jen požehnáním, ale i ná
mahou a utrpením — a právě tím i spláce
ním, odčiňováním viny — oné viny, jíž se

lidstvo dopustilo prvou vzpourou proti Bohu.
Je to pokuta za hřích dědičný, že každý člo
věk musí pracovati s námahou. Ale aby
ulehčil toto pokání, dává nám Ježíš skvělý
příklad — ač byl prost dědičného hříchu.
Rád bych se zeptal mladých lidí, jejichž ži
vot je řadou prohýřených nocí a prospaných
dní, kteří drzým lhaním (na kolejné, na růz
né taxy zkušební a pod.) vylákají na rodičích
mnoho peněz, nebo, kteří jsou znaveni ——
ale

jen tancem a karbanem.
Domníváte se skutečně, že Bůh rozdělil
lidí ve dvě skupiny — v hýřily a nuzáky, po
valeče a pracující? Snad se tito zdá ve chvíli,
kdy se chystáš na svůj třicátý ples; uvaž
však, že snad v téže hodině sám a sám zá
pasí se smrtí misionář v africkém pralese,
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jenž opustil rodiče, sourozence a vše ostatní,
jen aby mohl jíti k divochům hlásat Krista . ..
a nyní se stal obětí zákeřné bahenní zimni
ce . .. A právě nyní, kdy odcházíš na ples, se
vrací domů otec osmi dětí — unaven, uštván
celodenním bojem o chléb . . . a právě nyní se
hroutí kdesi na frontě vojín, dokonávaje pod
těžkým břemenem plnění povinnosti. Řekni

mi nyní: Máte oba před Bohem stej

nou cenu? Ty i on? Můžeš klidně
mysliti na konečné účtování, když
jsi v životě nevykonal nic, nic? Víš,
co řekl Ježíš pánu neplodného fíku? »Hle,
tři léta jsou tomu, co přicházím hledat ovoce
na tomto fíku, ale nenalézám. Vykopej ho
tedy, k čemu vysiluje půdu?<< (Luk. 13, 7).
Ale znám ještě jeden druh lidí, jimž může
býti pracující Ježíš vzorem: Ty, kteří jsou
zcela zaujati svou prací. Zachovávati zlatou
střední cestu je vždy těžko — a tak i zde.
Proto se setkáváme vedle povalečů i s pra
vými dříči.Kdo jeto? To jsou lidé se zakrně
lou duší, otroci strojů, techniky, lidé, kteří se
štvou celý svůj život — od časného rána —
jen za jedním cílem — za penězi a hromadí
jmění stále počítajíce. V takových hyne ka
ždý jiný ideál, zmírá zbožnost, srdce se mění
v kámen a duše jejich v mumii. Ubozí dříči!
Oni pracují — dokonce mnoho — ale ne dle
vzoru Spasitelova! Ježíš také hodně pracoval
v nazaretské dílně, ale duši jeho nikdy ne
pohltila vlna práce, vždy si uměl najíti volné
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chvíle, v nichž žil klidný život intimní.
Milý jinochu, kdykoli pocítíš, že šílené
tempo dneška hrozí zardousit život tvé duše,
vzpomeň vždy příkladu pracujícího Ježíše!
Ať již máš hodně práce, ať se připravuješ
k nějaké velmi těžké zkoušce, vždy ti musí
zbýti tolik času, abys nezapomínal při práci
na práva vlastní duše.

Dvanáctzletý ]ežíš
»Když byl Ježíš ve dvanácti letech a oni
podle obyčeje svátkového šli do Jerusalema
a dokonavše dny sváteční se vraceli, pacho
lík Ježíš zůstal v Jerusalemě, aniž to zpozo
rovali rodiče jeho. Domnívajíce se pak, že
jest v družině, ušli den cesty a hledali jej
mezi příbuznými a známými a nenalezše,
navrátili se do Jerusalema, hledajíce ho.
I stalo se, po třech dnech nalezli jej v chrá
mě, an sedí mezi učiteli, poslouchaje a ota
zuje se jich. (Luk. 2, 41—52).
Při tomto milém líčení vynoří se nám v du

ši dvě myšlenky:Starost svaté Panny

a skromnost dítěte Ježíše.

Se srdcem plným úzkosti hledala svatá
Panna ztraceného Ježíše. Hledáš také ty tak
bolestně Spasitele, postihlo-li tě neštěstí, žes
jej ztratil ze srdce nějakým těžkým hří
chem? Panna Maria neměla klidu ani ve dne,
ani v noci, až našla ztraceného syna. Také ty
si máš vychovati duši k takové ušlechtilosti,
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že nesetrvá v těžším hříchu ani jedinký den,
nýbrž ztraceného Krista hned hledá kající
svátostnou zpovědí.
Vševědoucí Kristus sedí mezi starci, jako
by se měl naučiti něčemu novému. Tento
pozorně poslouchající a skromně se vyptá
vající Ježíš by jistě mohl býti vzorem mno
hým domýšlivým mladíkům. Všude slyšíme
stížnosti, jak jsou mladí lidé dneška domýšli
ví, vyzývaví, všeteční a nevychovaní — do
konce i ve společnosti starších. Ježíš věděl
více než všichni mudrci světa — ale jak byl
přece roztomilý, pozorný! Ale dnes? Čím má
takový mládeneček prázdnější hlavu, tím
žvástavěji udává svoje nesmysly; čím méně
ví, tím drzeji vše odsuzuje, posuzuje kde—
koho. Milý hochu, že nechceš náležeti k ta
kovým lidem?
Odpovíš přívětivě, jsi-li tázán, optáš se
skromně, chceš-li věděti něco, aby byla z ce
lého tvého jednání a chování patrna rozto
milost upřímné, čilé — ale ukázněné mladé
duše.
Přání státi se velikým plní srdce každého
řádného jinocha; to není domýšlivost a vy
nášení. Mladík, jenž nemá velkých plánů
do budoucna, je buď nemocen, nebo těžký
hřích ochromil jeho duševní energii.
Skromnost a smělé plány lze velmi dobře
uvésti v soulad. Kdo chce býti velkým mu
žem, musí dobře uvážiti, v čem vlastně zá
leží pravá velikost.
'
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„ Co jest Otce mého“
Když nalezli třetího dne Ježíše, »řekla
k němu matka jeho: »Synu, proč jsi nám tak
učinil? Hle, otec tvůj a já s bolestí hledali
jsme tebel<<I řekl k nim: »Co jest, že jste

mne hledali? Zdali jste nevěděli, že já mu
sím býti v tom, co jest Otce mého?<<Ale oni
neporozuměli slovu, které k nim mluvil.<<
(Luk. 2, 48—50).

Ježíš věděl, jakou bolest způsobí svým
rodičům, jestliže se od nich odloučí — ale
přece dal Boží vůli přednost před starostí
rodičů. Poznali vůli svého nebeského Otce

v tom, že musel setrvati »v tom, co jest
Otce jeh0<< — t. j. ve službě Otcově,
a uposlechnutí Boží vůle neznamenalo proň
ani největší nějakou obět. Podivuhodný a
výrazný je tento rys povahy Ježíše-hocha:

jeho poslání se před ním vznáší

jasně, uposlechne ho rychle bez

váhání

Je možno, že i ty zpozoruješ v sobě sklony
k povolání, jež způsobí tvým rodičům zkla
mání — nebo dokonce vyvolá jejich zákaz.
Také já říkám, že je šťasten onen mladý
muž, jenž může počíti svoji životní dráhu
s požehnáním rodičů — ale může, bohužel,
nastati případ, že uposlechnutí volání po
určité dráze životní narazí na odpor rodičů.
Toto bolestné křížení cest nastává většinou
tehdy, když uvědomělý, jemný jinoch zlepší
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rodiny slyší v sobě pozvání »do domu Otce
svého<<— t. j. ke kněžskému stavu.

Nejvznešenější rodiny katolické v cizině
vidí V tom čest, povolá-li Spasitel některého
z jejich synů ke své službě. U nás je však —
bohužel — náboženský život vzdělaných ro
din utvářen tak, že přijde-li syn s prosbou:
»Otče, rád bych věnoval svůj život službě
a svaté věci Boží!<<— uslyší přísný zákaz:
»Duchovním, ne, to nedovolím nikdy!<<
Milý jinochu! V tomto okamžiku těžké
zkoušky se nesmíš zhroutiti. Cítíš-li skuteč
ně, že tě Spasitel volá ku práci a spáse duší,
dosáhneš jistě svého cíle.
Setrvej při Pánu; chraň pokladu svého
vznešeného povolání po léta — až do zkou
šky dospělosti. Po maturitě pak přistup k otci
již »se zralým<<rozhodnutím: »Otče, Pán mě
volá, musím jíti!<<Dají-li ti pak rodiče svo
lení s obavami v srdci, vzpomeň si na slova
dvanáctiletého Ježíše: »Cožpak nevíte, že
musím býti v domě Otce svého?<< I svatá
Panna a sv. Josef plakali z obavy, že se Ježíš
ztratil, ale jejich srdce jásalo, když ho nalezli
v domě Božím. Seznáváme z toho, že i svatí
lidé potřebují určitého času, než pochopí
Boží řízení, neboť jen tak porozumíme slo
vům Matky Boží: »Synu, proč jsi nám to
učinil?<<Snad také tvoji rodiče pláči nad
ztrátou světské kariéry synovy, ale — věřmi
— zaradují se jistě, až tě spatří po několika
letech u oltáře, sloužícího prvou mši svatou.
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„A byl jím poddán„
Evangelista píše 0 Ježíši-hochovi, když ho
rodiče nalezli v chrámě: »I odebral se s nimi
a přišel do Nazareta a byl jím poddán.<<
(Luk. 2, 51). Písmo svaté vystihuje události
třiceti let toliko třemi slovy — »byl jím pod
dán<<— totiž svým rodičům.
Tedy nic důležitějšího neumí připome
nouti o Spasiteli, než že byl svým rodičům
poddán, jich poslušen.
Všimni si dobře, hochu můj, poslouchal
jich nejen ve svém desátém a dvanáctém
roce (což ostatně není těžko ani dnešní mlá
deži), ale i ve čtrnáctém až osmnáctém (což
se již nehodí dnes mnohým mladým lidem).
»Poslouchati! Ach! To je tak pro malé děti
(zvláště kde jsou menší sourozenci, od nichž
se to pak vyžaduje stálel).
Když jsem byl ještě malý, také jsem po
slouchal, ted, je však téměř zahanbující a
také zcela zbytečné ptáti se šestnáctiletého
mladého člověka, kdo jsou jeho přátelé, kam
půjde odpoledne, jak prožívá své večery!<<
Tak si pobručuje mnohý dorůstající jinoch
— nemá však pravdu! Kristus, jenž poručil
moři, léčil nemocné a křísil mrtvé, tento
Kristus poslouchal své matky i pěstouna.
Když tedy byl Syn Boží poslušen svých po
zemských rodičů, matky a pěstouna, nebude
hanbou ani pro tebe, abys plnil přání rodičů
s dětinnou láskou a ochotou.
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Vyplň ihned jejich vyzvání a rozkazy (ne
teprve po půlhodinovém váhání), jak jen
umíš nejlépe. Řekne-li se ti, že bys měl po
moci při úpravě stolu, neříkej, že bys rád
poslouchal rozhlas; pošlou-li tě něco koupit,
nehledej nějaké výmluvy!
Jak zajímavý je pořad důstojenství ve
svaté rodině! Kdo tam byl prvou, hlavní oso
bou? Berouce to po lidsku, museli bychom
říci: »Přirozeně Ježíš, byl to přece Syn Boží!
Pak přišla svatá Panna a konečně sv. Josef.<<

Ale bylo tomu skutečně tak? 0 ne, právě
obráceně! Prvý byl sv. Josef, druhá Panna
Maria a třetí teprve mladý Ježíš. Podivu
hodné! Čemu nás tím chtěl Pán naučiti? Po
slušnosti, úctě k autoritě, uctivosti k rodi
čům. Ježíš, jenž projevil — jako Syn Boží —
poslušnost k lidem, mohl dobře — jako do
spělý učiti: »Dávejte císaři, co jest císařo
v0<<,t. j. poslouchejte nejen rodičů, ale i stát
ních zákonů.

Úcta k autoritě! Tak se zdá, jako by toto
slovo chybělo v zásobě pojmů mnohých ji
nochů. Jak přísné kritice podrobují tito mla
dí světoborci školu a učitele, otcovský dům,
náboženství a katechety! Vše, co bylo před
nimi na světě, je pouhý >>brak<<.
»Co se žádá

ve škole, je »zbytečná pitomost<<.Čemu se
mají učiti při náboženství, jsou samé »za
staralé názory<<.K čemu je vyzývají rodiče,
je »pouhé zpátečnictví a předsudky<<.
Ježíš poslouchal svých rodičů. Mnohý ji
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noch dneška však spíše čeká, že rodiče bu—

dou poslouchati jeho, tančiti, jak on píská,
a namáhati se, jak by se mu zalíbili. Varuj
se, milý hochu, dáti si sloužiti, kde si můžeš
něco udělati sám; nezpůsobuj nikomu zby
tečné námahy a práce, rodičům, ba ani ne
služebným.

»Ale k tomu všemu máme služku!<<—

myslíš si. Ne k tomu! Je tu, aby pomáhala
tvým rodičům Vdomácnosti, ale ne aby uklí
zela po tobě boty, hodíš-li před spaním jednu
sem, druhou tam, naděláš Vpokoji nepořád
ku a čekáš, že budou všichni po ruce, jen aby
vyhověli různým tvým choutkám.

Nechápaný
»Poslouchati? Ale což když mne moji ro
diče nechápou!<<— stěžuje si mnohý oprav
dově usuzující jinoch. A to je — bohužel —

ne tak jednoduchý problém.
Je možno, aby některému mladíkovi vlast
ní rodiče nerozuměli? Bohužel, je to možno.
Snad rodiče, kteří nechodili do vyšších škol,
nechápou myšlenkového světa svého syna;
je však i možno, že ani studovaní rodiče ne
rozumějí svému synovi, když zápasí s bou
řemi dospívání a jeví se na něm četná po
chybení a zvrácenosti této přeměny. Je
jisté, že se může toto >>neporozumění<<státi

příčinou přemnohých hořkosti a sporů, ale
zeptej se také sebe samého, zdali ty si
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rozumíš, zdali nejsi často sám sobě při pro
měnlivých náladách a přáních pravou hádan
kou. Jsme vůbec na světě, abychom si dávali
navzájem řešit různé problémy — nebo klid
ně a prostě konali své povinnosti? Uvažo
vati o utrpěném bezpráví a nesplněných tou
hách je vždy škodlivé a většinou i neužiteč
né. Nejlépe je setřásti rychle světobolné
myšlenky, které provázejí pocity, že jsme
nechápáni, a nedati si jimi vzíti odvahu. To
ovšem neznamená, aby ses nesvěřil s bo
lestmi srdce v jednotlivých případech star
šímu příteli, duchovnímu rádci nebo otcov
sky s tebou smýšlejícímu člověku, aby ti po
mohl, chybí-li ti pravé porozumění. Co_mů
žeš učiniti nejdříve — je pokus vyhnouti se
moudrou rozvahou a sebekázní příčinámroz
porů. Vezmi si tu příklad z Ježíše: Byl Sy
nem Božím a dal se učiti sv. Josefem ře
meslu. Neříkal domýšlivě: »To vše dovedu
mnohem 1épe!<<— nýbrž s láskyplnou vděč
ností uznával vše, co proň učinilijeho rodiče.
Možná, že tvoji rodiče nestudovali vyšší
matematiku a nečtli Tacita, že tedy »z latiny
a z matematiky víš více než oni<<,— ale oni
mají tím více životních zkušeností a onu
lásku, již chovají v srdci právě jen pro tebe.
A stará-li se o tebe — »velkého hocha<<—
ovdovělá maminka s touž láskyplnou úzkost
livostí jako tehdy, když jsi byl ještě »malý
hocha, a dává-li ti nyní v letech dospívání
rady, nepřiměřené jaksi tvému věku, nebruč,
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nenazývej její rozkazy malichernými, zda
jí-li se ti nevhodné, nebuď roztrpčen, nebou
chej dveřmi a neutíkej z domova rozzuřen
— ale vyciťuj ze všeho jen lásku starostli
Vého srdce mateřského. I Syn Boží po

slouchal pouhého tesaře! Poslouchal
i v nejvšednějšich věcech po třicet let.
Jen po třicet let? Ach, ne! Také později;
poslouchá dokonce i nyní. Kohopak? Po
slouchal na př. Mojžíšových zákonů, pokud
se týče návštěvy chrámu
aby nám tak
dal příklad. Poslouchal i světských zákonů
— poslechl každého, kdo ho jen prosil
o něco. »Pane, smiluj se nad mým synem! Je
náměsíčný a trpí hrozně . . .,<<prosil jeden
otec (Mat. 17, 14), a Pán ho uzdravil. — »Sli
tuj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje
dcera velmi trpí zlým duchem,<<volala ubohá
jedna matka (Mat. 15, 22). -— Uposlechl
i svých katanů na Kalvarii. Uposlechne do
konce i dnes každého posvěceného kněze
a sestoupí na jeho slova při svatém Promě
ňování do tajemných způsob Svátosti oltář
ní. — Dává-li ti tedy Syn Boží stále takový
příklad poslušnosti, mohl bys jednati jinak,
býti nespokojen?

„A prospíval moudrostí»

»Ježíš prospíval moudrosti a vě

kem a milostí u Boha iu lidí<<(Luk.
2,52).
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»Ale tomu opravdu nerozumím,<<řekneš.

»Jak? Ježíš prospíval moudrostí? To jest —
byl denně chytřejší a učenější?<<— Ale ne!

V něm byla již od počátku plnost moudrosti;
byla však zprvu skryta a projevovala se
zvolna, rok po roce zvýšenou měrou — jako
má na př. i vycházející slunce svůj lesk
i teplo, jež se však zesilují, čím výše stoupá.
Také od nás žádá, očekává Pán, že se bu
deme každým dnem polepšovati a přibližo
vati se k němu třebas jen o krůček. Všem li—

dem — dětem, dospívajícím i dospělým chtěl
Ježíš dáti příklad, jak třeba žíti — a tak chtěl
projíti všemi stupni, všemi obdobími lid
ského života: Byl žvatlajícím dítětem, hrají
cím si hochem, dorůstajícím jinochem, baví
cím se se soudruhy, a konečně dospělým
mužem.
Vše na zemi roste a se vyvíjí. Zrnko je
svěřeno zemi, klíčí, pouští kořínky, vyrůstá
ve stéblo. I ty se vyvíjíš rok za rokem; ob
zvláště od čtrnáctého do šestnáctého roku je
tvůj rozvoj velmi značný. Ale — dej pozor!
Tato doba vývinu je pro mnohé jinochy
i dobou zkázy. Z hloubi životních pudů se
vynořují dosud ti neznámé myšlenky, přání,
nejasná tušení a žádosti. Dbej, můj synu,
abys i ty —jako Ježíš — prospíval moudrosti
a milostí u Boha i lidí<<a neocitl se na na

kloněné ploše, po níž bys upadl do mravní
zkázy.
Vážím si každého jinocha, jenž se svědo
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mitě přičiňuje o utváření své duše; ale co
přesmutných zkušeností jsem již měl od té
doby, co se věnuji výchově mládeže! Vidím
obraz hochů, kteří také >>prospívali<<,ale ne

»milostí, oblibou“ a ne u Boha. Jejich nohy
se prodlužovaly snad každého měsíce, úpra
va vlasů byla každoročně umělečtější, jejich
šaty stále elegantnější, tanec obratnější, je
jich zábava stále živější a uhlazenější, ale —
jejich chování, myšlenky, řeči, plány stále
uvolněnější, smyslnější, stále lehkomyslněj
ší! A jednoho dne . . . zhasl lesk jejich očí . . .,
jemný nádech zmizel s jejich tváří . . ., živý
chrám Boží v jejich duši se zřítil a z jeho
trosek zíral vyděšený obličej mladého člo
věka, propadlého hříchu.

Považ, synu můj, jak »ty prospí

v á š ?<<Před třemi roky jsi byl přijat do Ma

riánské družiny; jsi lepší než v den svého
přijetí? Je tvůj charakter pevnější, tvoje
duše čistší?
Dospěješ-li tohoto věku (IS.—16. rok),
uvažuj! Jen tehdy, když s neúprosnou ukáz
něností uspořádáš a urovnáš své sklony,
pudy, budeš prospívati nejen >>věkem<<
— ale
i »moudrostí a milostí u Boha i lidí<<.

Velký objev
Znáš tajemnou moc fascinující myšlenky:
»Ty můžeš i více!<<Je to velkolepá zbraň při
duševním boji, při boji s pokušeními.
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Uvažujme o tomto případu: Mladý člověk
se chce zbaviti pout již po léta páchaného,
navyklého hříchu. Snad ho onomu tajnému
hříchu ještě jako hocha naučil nějaký zka
žený druh; on sám nevěděl dobře, že to
hřích, myslel, že je to hra, působící mu roz
koš. Jakmile dospěl v jinocha, uvědomil si
s hrůzou zlo, do něhož upadl, a z něhož by se
nyní rád dostal jakýmkoli způsobem. Ale —
ach — nyní nastává krutý boj: těžko je za
nechati toho, čemu již zvykl a co prováděl
tolikrát. Zpovídá se často, jde ke sv. přijí
mání, dělá tělocvik, otužuje se, je přísný na
sebe — bohužel, vše marno. Je to pravda:
Toho všeho je třeba, ale osvobození to ne
přináší.

Co je tedy přinese?
Postřehne-li tajuplnou sílu, vycházející
z myšlenky: »Ty můžeš více!<<Probudí se

v něm zcela nový zdroj energie, pochopí
moc ideje, jež musí zářitivůli.Nevzdávej
se tedy naděje a neříkej: »Vše marno! ch
přec nepomůže nic! Vím, že opět podlehnu,
přijde-li pokušeníl<<Mnohá pokušení přichá
zejí právě jen proto, že se jich člověk bojí.
A pak ovšem podlehneš, jsi-li přesvědčen,

že musíš podlehnouti. Právě toto tvoje pře
svědčení je nesprávné! Vždyť »Ty můžeš
více!“
Nepotřásej hlavou, pokouší-li se o tebe
pokušení, a neopakuj úzkostlivě: »Ne, ne
chci se toho dopustiti!<<Řekni jen zcela klid
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ně, bez vzrušení, nejběžnějším tónem — ale
s rozhodností: »Ani mě nenapadne, ne, ne
udělám tOla
»Nechci to udělati<<— a »neudělám t0<<—

což to není totéž? O, nikoli! To prvé zní ne
určitě: »Nechci toho, ale vím už napřed, že
při tom nemohu zůstati.<<Druhé však praví:
»Já mohu i více! Vím to — a při tom zů
stane.<<Při pokušeních musíme míti radost
ný pocit převahy — působením Kristovým
— neboť musí tu vždy působiti myšlenka, že
ti Bůh chce nejen pomoci a dopřáti vítězství,
ale že to i skutečně učiní. A pak je bitva již
zpola vybrána.

Matka ]ežíšova
Betlem, tři králové, útěk do Egypta, Na
zaret . .. všecko jména, jež nám vedle ma
lého Ježíše připomínají i matku Boží. Jmen
Ježíš a Maria nelze odděliti, a kdo skutečně
miluje Spasitele, bude uctívati i jeho matku.
Nemůžeme tedy zakončiti úvahy o dětství
Ježíšově bez vzpomínky na jeho lásky
plnou, pečlivou matku. Svatá Panna prožila
třicet let při Pánu: chránila ho, pečovala oň,
ukazovala lidem a pracovala proň.

Panna Maria chránila malého

Ježíše

Jaká radost a láska plnila asi její srdce,
když chovala Vykupitele světa na klíně a
hleděla do jeho zářících, božských očí. Ale
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i ve tvé duši sídlí Ježíš, můžeš-li vyznati
upřímně, že nemáš hříchu. To je právě bla
žící chvíle po řádně vykonané zpovědi. Je
skutečně tvoje duše příbytkem Božím —
není to zveličování? Ne! Pán sám přece
praví: »Kdo mě miluje, bude plniti moje
slova a můj Otec jej bude milovati — a my
přijdeme k němu a učiníme si u něho příby
tek. (Jan 14, 23). Můj hochu, zachovej Ježíši
věrnost ve své duši! Prchej před pokušení
mi, jako uprchla Matka Boží před Herodem;
nemůžeš-lise však vyhnouti pokušením, pros
Marii vroucně: »Svatá Matko, ochraň Ježíše
v mém srdci, jako jsi jej ochránila před me
čem Herodovým.<<

Panna Maria také pečovala 0 ma

lé h 0 J e ž í š e.

Ježíš prošel všemi fázemi lidského života:
byl kojencem, měl hlad a žízeň, hrál si a spal,
vyvíjel se a dorůstal. Čeho potřeboval, do
stal od Svaté Panny. Jakou radost měla, když
Ježíš rostl a sílil! Sílíš i ty uvnitř dle vůle
Boží? Kdykoli čteš v evangeliu, učíš se po
zorně úkolu z náboženství — nebo pročítáš
nějakou náboženskou nebo na charakter pů
sobící knihu, posloucháš kázání, po každé
sílí a se upevňuje Pán v tobě, ve tvé duši.
Kdykoli se modlíš, zpovídáš, jdeš k sv.
přijímání, přemáháš vítězně pokušení, sílí
v tobě i J ežíš.

Svatá Panna ukazovala Pána li

dem.
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Pastýři přišli se mu klanět — a sv. Panna
jim ukázala Jezulátko; mudrci, přišedší z vý
chodu, našli Ježíše v náruči matčině. Jako
byla sv. Panna prvá, jež ukázala Krista li
dem, tak i ty máš vnášeti jeho obraz do svě
ta. A víš jak?
Svatá naše víra ukládá každému katolíku,
aby se stal druhým Kristem.
Snažil ses již zesilovati, zdokonalovati las
kavostí, účinlivostí, čistotou a skromnosti
vznešený obraz Kristův ve své duši — či
snad vyzírá z očí tvých zkreslený obraz
Páně? Smí tak zůstati?

Panna Maria také pracovala pro

J e ží š e.
Oblek . . ., stravu . . ., ošetřování... všecky
pozemské věci obstarávala Matka Boží pro
Ježíše. Pracoval jsi také již ty pro Spasitele?
Děláš-li svoje domácí úkoly, obětuješ svoje
námahy Pánu . .. pak jsi již proň pracoval.
Obětuj mu při ranní modlitbě práci celého
dne, všecka rozptylování, odpočinek, náma

hu, zklamání, ponížení... a již jsi pracoval
proň. Přivedeš-lisoudruha, který se dopustil
nějaké chyby, laskavými slovy na pravou
cestu — pracoval jsi pro Pána.
Ve společnosti se smáli jinoši frivolním
vtipům; tys je — ne hrubě — nýbrž rozváž
nými, sebevědomými slovy zahanbil, umlčel
— pracoval jsi pro Pána!
Zpozoroval jsi, jak i dospělí vědí málo
o našem svatém náboženství — upozornil jsi
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je tedy na nějakou dobrou knihu, na časopis
— a pracoval jsi tím pro Krista. O prázdni
nách jsi nalezl nové přátele, kteří se již dlou
ho nezpovídali; jednoho dne jste šli všichni
společně ke sv. zpovědi a sv. přijímání—
nová tvoje práce pro Pána! Vidíš tedy, milý
jinochu, co práce můžeš vykonati pro Ježíše.
Ticbýcb třicet let

V tiché osamocenosti prožil Pán třicet let
života v N azaretě. Víme to z jedné poznám
ky v Písmě svatém, jež připomíná prvé vy
stoupení Páně: »Když Ježíš vystoupil, bylo
mu as třicet let.<<(Luk. 3, 23.) Veřejně půso

bil Ježíš jen tři roky, ale připravoval se k to
mu třicet let! Nikdo neviděl životní cíl před
sebou jasněji než on; nikdo nečekal toužeb
něji na počátek svého působení než on —
vždyť na něm záviselo blaho duší! — A přece
čekal v naprostém klidu a trpělivě, stále při
praven — až přijde jeho čas.
Jsou mladí lidé, kteří chtěji ve všem před
stihnouti svůj věk. Malý žáček obecné školy
by už chtěl býti velkým jinochem, aby »mohl
kouřiti cigarety<<;kvartán se již nemůže do
čkati dlouhých kalhot, septimán by chtěl, aby
týdně bylo vytištěno sedm jeho básní a aby
mohl nositi hůlku. A oktaván? Tomu se již
protiví školní vzduch, tam se »člověk učí
samým zbytečnostema! Už aby byl konec
oněm hrozným osmi letům studia, vždyť je
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přesvědčen, že lidstvo již po staletí nedočka
vě čeká na jeho osobu, na jeho světoborné
plány . . . Když pak přijde na universitu, je
»zralým, hotovým člověkem<<,který se stydí
za knihy a sešity pod paží a místo učení
hledá rozptýlení v kavárně — nebo by rád
zasahoval do politiky.
Rozuměj mi, hochu můj, dobře! Jistě si
nepřeji, abys potlačil tisíceplánů, jež tryska
jí z tvého značného snažení — ó — ne! Jsem
velmi rád, když jsi nadšen pro vznešené cíle.
Každý mladý člověk touží státi se »velmi
velikým mužem.<<Chci jen zabrániti, abys
nepřeceňoval svých sil v mladistvém nadše
ní, ale šel čestně k životní metě. Nemysli si,
že jsi moudřejší než tvůj otec, děd..., jimž
nebyl znám rozhlas, letadla. Neusiluj 0 do
sažení vedoucího místa ve společnosti, v níž
jsou starší a zkušenější lidé. Nevyslovuj mí
nění, když věci nerozumíš! Ale především:
nestyď se zcela v tichu a pilně vzdělávati
dále, aby slova tvoje -—až přijde pravý čas
— měla plnou váhu a svět byl upozorněn na
tvoje hluboké, vyspělé vědomosti, i když si
nepřeješ vzbuditi mimořádný podiv a po
zornost.
Koho očekávalo lidstvo po tisíceletí tou
žebněji nežli Vykupitele! Konečně je tu.
A co činí Pán? Třicet let žije v ústraní, nikdo
o něm neví; čeká v klidu — až přijde jeho
cas . . .

DRUHÁ KAPITOLA

KRISTUS UČITEL

Já jsem cesta, pravda a život.<<(Jan 14, 6.)
»Chce-Ii kdo za mnou přijítí, zapří sebe sám

a vezmi kříž svůj každodenně a následuj
mne.<<(Luk. 9, 23.)

»Nebof co prospěje člověku, byt' celý svět
získal, na duši však škodu trpěl.<<(Matouš
16, 26.)

»Já jsem světlo světa; kdo mě následuje,
nebude choditi ve tmách, nýbrž bude míti
světlo žívota.<<(Jan 8, 12.)

Vsamotě
Konečně přišla hodina, kdy Spasitel vy
stoupil na veřejnost. Čím začíná svoje půso
bení? Uvádí se snad nějakou velkou rekla
mou? Rozhlašuje snad do světa, že teď
přijde něco, co tu ještě nebylo?... 0, ne!
Klidně se uchýlí V samotu na poušti, aby
tam za vroucího hovoru se svým nebeským
Otcem načerpal síly pro svoji těžkou úlohu
životní.
I nejhorlivěji pracující lidé zatouží občas
po klidu, po útěku, po uniknutí ze zmatku
dnešního života. Stojíš-li v životě před ně
jakým důležitým rozhodováním — nebo cí
tíš, že by duše tvoje za spousty povinností
nějak chudla a počínala lpěti jen na zcela
pozemských zájmech, zajistí si aspoň každá
tři, čtyři léta několik dní, v nichž by ses po
příkladu Páně zbavil své práce, známých,
rodiny — a vyhledal místečko — ne právě
poušť — a tam konal duchovní cvičení —
exercicie -—věnuje se jen své duši. Poklá
dáš snad tento nápad za podivný, příčící se
názoru světských, inteligentních lidí, snad
v tom Vidíš přepiaté pobožnůstkářství, žen
skou sentimentalitu a pod. . .. či máš strach
z dlouhé chvíle těch tří dnů? . .. Pravím ti
jen: Zkus to! Jen jedenkrát! A až se vrátíš
z oné samoty domů, nebudou již tížiti tvoji
duši pochybení minulosti, odčiněná gene
rální zpovědí. Pocítíš, jak se obnovila tvoje
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chuť ku práci, tryskající z tichého hovoru
s Bohem, najdeš svůj domov dvojnásob mi
lý, život snesitelnější, bližní příjemnější. Pak
vyzní tvůj úsudek asi takto: »Duchovní cvi
čení jsou přece jen něco velkolepého; ško
da, že jsem jich nepoznal dřívela
I Ježíš se uchýlil v samotu pouště, aby tam
ducha posílil pro velký úkol svého života.

V ohni pokušení
Pán se postil na poušti, a když pak hlado
věl, pokoušel ho ďábel třikrát. (Matouš 4,
4—11.) Také tato skutečnost ze života Ježí
šova obsahuje pro nás utěšující myšlenky.
Především je to uklidňující vědomí, že po
kušení samo není ještě hříchem; jsme mu
vydáni všichni. Měl-li pokušitel dosti drzosti
odvážiti se na vojevůdce, nechá nás — oby
čejné, prosté vojíny — na pokoji? Sám sv.
Pavel, jenž tolik vykonal pro rozšíření krá
lovství Božího a musel tolik trpěti, prošel
trýznivými pokušeními, že prosil Boha úpěn
livě, aby je od něho odňal. A učinil to Bůh?

Ne!Ale dal mu sílu, aby je překonal.

S jakou úctou pohlížím na šestnácti až
dvacetileté statečné lidi, kteří uprostřed po
kušení dnešního velkoměsta, ve společnosti,
nakažené nemravností a lehkomyslností —
si zachovají čistotu duše pevnou rozhodností
a stálou pohotovosti k boji. Žijí mezi námi
takoví mladí lidé zářících očí, vzpřímené
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hlavy, dávajíce svědectví o vítězství, kte
rých dobyla jejich vůle s pomocí Boží.
Nemusí tito čistí mladí lidé bojovati? Je
jim to lehké? Nemají pokušení? A jaká!
Často tak silná a mučivá jako sv. Pavel. Ale

Všejedno! Oni vítězí. Jak to? Poně
vadž přilnou ke Kristu. Milý hochu!

I když tě chce pohltit žhavá láva stálých po
kušení, neztrácej mysli! Kéž tě utěšuje pří
klad Krista, pokoušeného na poušti. Poku
šení není ještě hříchem a je mu vystaven
každý člověk. Ať už bouřlivá tvoje krev žá
dá, pálí jako pekelná sopka, ať.kolem tebe
krouží záludné fantasie myšlenek jako hejno
komárů na břehu rybníka, ne c hc e š -li, ne
zvítězí v tobě zvíře nad člověkem.
Z pokoušení Pána Ježíše můžeme však
získati ještě jiné poučení, že totiž pokušení
míří tam, kde jsme nejslabší. Čtyřicetiden
ním postem Pán zeslábl a vyhladověl — a
hle! Pokušitel se ho chce zmocniti právě tu:
Slibuje mu chléb!
Milý jinochu, i tebe čeká největší boj
vtom, kde jsi nejzranitelnější! U jednoho je
to ješitnost, u jiného pohodlnost, lež, poži
vačnost a mlsnota, u mnohých smyslnost.
A pokušitel si nedá ujíti ani jedinké příleži
tosti, jen aby tě svedl ke hříchu. Vezmi si
z toho důležité naučení: Snaž se poznati svoji
hlavní chybu, abys mohl odraziti první útok
na m.
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Buď na stráži
Pokušitel však hned neustoupí: Myslí si,
co se nepodařilo po prvé, zdaří se po druhé.
Nemohl svésti Pána hladem, zkusil to tedy
ješitnosti. Na cimbuří chrámu praví k němu:
»Jsi-li Syn Boží, spusť se dolů!<<(Mat. 4, 6.)

Ale i tu zůstává Ježíš vítězem.
Dáblu se tedy nepodařilo zmocniti se Pána
v ješitnosti, ale u mladých lidí se mu to zdaří
velmi často. Jeden mladík se stále vychloubá
»prázdninovými zkušenostmi a dobrodruž
stvími<< (Mohu to odpřisáhnouti, nevěříte
li!), jiný se třikrát denně převléká, šestkrát
parfumuje — šestnáctkrát urovnává svoje
pomádou vonící kadeře . . .
Myslíš si, že bych rád, abys chodil jako
nějaký tulák? Ani pomyšlení! Pečuj o svůj
zevnějšek, buď vždy jemně upraven, ele
gantní — ale nepřepínej! Uvaž, že pokušitel
hodil udice jen proto s menšími vnadidly —
s věčným strojením, parfumováním, touhou
líbiti se — aby se dorůstající mladík do nich
zakousl a uvízl pak tím bezpečněji ve větších
pochybeních a hříších; zanedbával totiž po
vinnosti, duševně pohodlněl a konečně se
vrátil do propasti lehkomyslnosti a nemrav
ného života. Ješitnost, která bývá 5 počátku
jen jakous chybičkou mnohých mladých lidí,
stává se později jejich záhubou.
Ani po dvojím nezdaru pokušitel neustá
vá; nepodařilo se mi to dvakrát, snad to pů
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jde po třetí. »Opět jej pojal ďábel na horu
velmi vysokou a ukázal mu všecka králov
ství světa i slávu jejich a řekl: »Toto všecko
tobě dám, jestliže padna, budeš se mi kla
něti!<<Tu mu řekl J ežíš: »Odejdi, satane . . .!

I opustil ho ďábel, a hle, andělé přistoupili a
sloužili jemu!<<(Mat. 4, 8—11.)

Milý jinochu! Co lží ti našeptává lstivý
pokušitel tak ve tvém 16.—20.roce! Kolik

vykouzlí dráždivých obrazů! Ukazuje svoje
klamné, pochybné radosti a slibuje nejvyš
ší rozkoše — zvláště hříchem smyslnosti:
»Všech radostí a požitků světa ti dopřeji,
d0pusť se však jen tohoto jediného hříchu!<<
Ach, hochu milý, jen nebuď sláb! Nevěř,
že by bylo možno dosáhnouti radostí pře
kročením Božích přikázání. Přečetní mladíci
uvěřili svodům ďáblovým a poznali jeho

hroznou lež teprve tehdy, když prchla oka
mžitá rozkoš slibovaného požitku, zanechav
ši po sobě jen trosky omrzelého mládí.
Co dopomohlo Pánu k vítězství? To, že
se postil a modlil. Jak chceš ty dosáhnouti
vítězství nad pokušeními? Tím, že se »po s
tíš<<,t. j. udržuješ své tělo cviky a sebezapí
ráním v mužné kázni a nezhýěkáváš ho; že
se modlíš, t. j. duchovními cvičeními získá
váš od Boha pomoc, abys mohl odporovati
pokušením. A — ovšem i tím, že se vy

hýbáš pokušením, pokud je to možno
v dnešním světě, vyhýbáš se i pokušitelům,
t. j. ke hříchu svádějícímu příteli, každému
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smyslnému svodu, špatnému filmu, divadlu,
obrazu, knize, každému špatnému čaSOpisu
— volaje slova Kristova: »Ustup, sataneia

„Ne samým chlebem. ..„
Ještě jednu pravdu pověděl Pán, jsa po
koušen. Na její hluboký smysl tě chci zvláš
tě upozorniti. Když hladovějícího Ježíše vy
bízel ďábel, aby proměnil kamení v chléb,

řekl:»Ne samým chlebem živ jest
člověk, nýbrž každým slovem, kte

ré vychází z úst Božích.<< (Mat. 4, 4.)
Ježíš tím naznačilcenu sebekázně a
p ře m a h á n í.
Znáš asi lidi, kteří žijí jen »z chleba<<,t. j.

tělesným životem. Jedi a pijí, snaží se do
sáhnouti peněz a různých požitků, aby se
posléze — na konci svého života — přiznali,
že by žili zcela jinak, kdyby mohli začíti
znovu.
Snad mi řekneš: »Bud'te jen bez starostí!
Nebudu nikdy tolik lpěti na pozemském a
zapomínati své duše, také neprodám za pe
níze svého přesvědčení . . .<<

Ale připravuješ se k tomu? Učíš se už nyní
odříkati maličkostí — ba i dovolených ra
dostí? Z kolika mladých lidí si na př. žaludek
nadělal otroků! Co jich mlsnota svedla ke
krádeži! Co pohodlnost k lenosti!

Ve slovechPáně však tkví ještě jiná,

hlubší pravda; je v nich rozřešení
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celé otázky sociální a správné oce

nění pozemské kultury. Člověktotiž
nemá jen tělo, ale i duši, a proto potřebuje
nejen chleba, ale — aspoň v témže rozsahu
— i slova Božího, náboženství.
Ne samým chlebem žije člověk.Nedomní
vej se, že by nás mohl učiniti šťastnými nad
bytek hmotných požitků, kdybychom za—
pomněli péče o vlastní duši. Ale člověk také
žije chlebem, t. j. pro duševní vzlet potřebuje
též hmotných věcí.
Jen na jedno se nesmí zapomenouti: látka,
hmota jest jen prostředek, jímž lze dosáh
nouti konečného cíle duše — není však sa
mým konečným cílem.
Je dovoleno hromadit jmění? Ano, ale
nelpi na něm, jako bys tu byl jen pro peníze.
Smíme se těšiti dovolenými požitky pozem
ského života? Ano, ale nesmí se jen tím spo
kojiti veškeré snažení. Smíš pečovati o své
tělo a je posilovati? Zajisté, ale nemusíš
užíti svého vytrenovaného těla k dosaže
ní světových rekordů, mistrovství v boxu,
akrobacii, ale k tomu, aby bylo sluhou tvé
do výšin toužící vůle. Zábavy, sport, péče
o tělo, peníze, potřeby pozemského života
označuje Pán jediným výstižným slovem:
>>Chléb<<a připomíná, že nesmíme zapomí

nati vyšších požadavků duše, náboženského
života, ikdyž toho všeho potřebuje lidský
život. Neboť — »nejen samým chlebem žije
ČlOVěkl<< . . .
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Svatba v Káně
Židé starozákonní uzavírali sňatky s vel
kou nádherou, bývali zváni přátelé a souse
dé. Ženich s ověnčenou hlavou, nevěsta ve
svatebním rouše . . . zpěv, hra, hádanky,
žerty . . .

Přisvatbě chudé jedné dvojice v Káně byl
přítomen i Ježíš se svými učedníky. Jak si
asi počínal Pán při této slavnosti svatební?
Jistě byl milý a přívětivý jako ostatní hosté,
neboť zvláště jeden rys povahy Ježíšovy
vždy vynikal a jímal — jeho něžná pozor
nost a laskavost. Nevyhýbal se lidem se za
mračenou tváří, ale ochotně se zúčastňoval
jejich slušných zábav, zasedl ke stolu s cel
níky (ač byli pokládáni za velké hříšníky);
byl šetrný a spravedlivý, odpouštčl těm,
kteří hřešili ze slabosti, ale uměl se také přís
ně podívati na pyšně hříšníky, na farize je.
Domnívali bychom se, že ten, jenž se za
městnával záležitostmi věčna, rozjímal mno
ho o Bohu, o duši a životě věčném, krátce ——

jenž žil životem hluboce náboženským, byl
jistě neobyčejně vážný, mlčelivý a úzkostli
vě zdrželivý.
Staří proroci se uchylovali velmi rádi do
ústraní a lid na ně hleděl s neobyčejnou
úctou, vystoupili-li ze své samoty, aby mu
kázali. Ale Ježíš tu přichází se zcela nový
mi myšlenkami. Neprchá před lidmi, nýbrž
vyhledává je, účastní se jejich zábav, ale
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všem projevům života dává vyšší
posvěcení
Kristus - Divotvůrce
Zatím hrozila šťastné rodině ostuda: nedo
statek vína. Panna Maria zpozorovala rozpa
ky, viděla také, že tu není příčinou nedosta
tečná příprava hostiny, ale že se nepočítalo
s tolika účastníky. Očekávali snad jen Kris
ta — a přišli také učedníci. Matce Boží bylo
trapné, že pro ně mají domácí lidé nepříjem
nosti, nevěděla též, jak pomůže její syn,
byla však přesvědčena, že může pomoci...
Po třicet let čekala na okamžik, kdy se pro
jeví mesiánská moc jejího svatého syna.
Snad nyní? Přistoupila tedy tiše k němu a
řekla jen: »Nemají vína.<<(Jan 2, 3.) — »Co
mně a tobě, ženo? Ještě nepřišla hodina má,<<
odvětil Pán.

Zdánlivě tvrdý tón*) te'to odpovědi se
nám jaksi nezamlouvá, ale neprávem. Pán
chtěl tím naznačiti své matce, že se jejich
dosavadní poměr, poměr matky a dítěte,
bude od nynějška — po prvním jeho vy
stoupení — vytvářeti duchovněji; teď již
není jen synem matky Marie, ale také jejím
') Viz co praví B. Spáčil T. J. v Životě Krista P. podle
čtyř Evangelií, II. svazek, str. 19: Kristovo »žena<<,ani
úsloví »co mně a Tobě<<(jest společno)<<,nemá v Písmě sv.

a v aramejské řeči vůbec významu příhany nebo výtky,
nýbrž mohou býti slova taková pronesena i k osobě,
k níž má mluvící velikou úctu.
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Mistrem, učitelem, Bohem. I když snad bylo
v odpovědi něco tvrdosti, byla jistě zeslabe
na tónem, jímž byla dána, vždyť Maria řekla
sluhům: »Cokoli vám řekne, učiňtela
Dle předpisů obřadních se židé před jídlem
pečlivě umývali; bylo proto vždy k tomu
nachystáno vody. 1 zde stálo šest velkých
kamenných nádob. Pán je dal naplniti vodou
až po okraj a pak proměnil vodu ve víno.
Ježíš nás chce svým objevením na svatbě
v Káně a tam vykonaným zázrakem naučiti
něčemu důležitému — jak totiž souvisí jeho
učení s denním životem. Chce pro jeviti tímto
zázrakem přání, abychom konali i obyčejné,
každodenní povinnosti s ušlechtilou myslí.

Měj Krista všude s sebou, tu se změ

ní v jemné víno i — voda, t. j. nejobyčejnější
věc denního života. Nedomnívej se tedy, že
by tě vážný náboženský život zbavoval ra
dostí — naopak: když je Pán s tebou, na
plňuje tě radostmi, o nichž jsi dříve neměl
ani tušení. Ovšem nauč se z toho, že smíš
vyhledávati jen takové slavnosti a zábavy,
k nimž bys mohl vzíti s sebou Ježíše.
Zázrak v Káně opětuje však Pán i dnes,
jenže toho vždy nepozorujeme — jsme
obklopeni tajemstvími. Divy! Snad většími
než onen v Káně. Či není to moc téhož tvoří
cího Boha, měnícího jarní dešť ve šťávu
hroznů — a tuto v ohnivé víno? Není to táž
moc, jež ve vinném zrnku purpurově zabar
vuje čirou a třpytivou kapku květnové rosy?
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Uč se, můj synu, viděti ve všech krásách pří
rody tvář Boží!

57).jan Křtitel
Viděli jste již onen hrozný obraz? Velká
hostina . .. lesk a nádhera . .. Herodes a jeho
přátelé hodují. Před nimi žena, Zběsilost ve
tváři. Na míse, již drží v rukou, krví zbro
cená lidská hlava. Čí je to hlava? Kdo je
onen mučedník? Kdo a proč? Je to muž,
o kterém řekl Spasitel: »Nepovstal mezi zro
zenci zemskými větší nad Jana Křtitele; kdo

však menším jest v království nebeském,

větším jest než on.<<

To je chvála! Když to Ježíš vyslovil, byl
ještě Jan Křtitel živ a Kristus věděl, jaký ho
čeká osud, že se stane obětí své čestnosti,
charakteru, věrnosti k zásadám.
Věděl to, a proto jej chválil! Pánu impo
novala věrnost, ovládání sebe, ukázněnost,
jako ocel tvrdý charakter. Co se mu líbilo na
Janovi? Že jedl kobylky, měl roucho ze srsti
velbloudí? ('), to byl jen prostředek a nikoli
účel. Čeho se však domáhal? Včrnosti k zá
sadám, silné vůle, ukázněného duchovního
života! Jan vytkl Herodovi: »Není ti dovole
no míti manželku bratra tvého!<<
Herodes se rozzuřil. Tento muž se odva
žuje něco vytýkati mně, králi? Do vězení
s ním!
»Ve jménu Božím! Je mou povinností
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označiti hřích pravým jménem — nemohu
jinak — jsem hotov zemříti.<<— To je, co
na něm Kristus chválil.
»Co jste vyšli vidět na poušť?<<tázal se
Ježíš lidu, ukazuje na Jana, který kázal a učil
na poušti. »Třtinu, větrem se klátící?<<(Mat.
11, 7). — Břeh jezera Genesaretského byl
zarostlý rákosím, užil tedy Pán tohoto při
rovnání: Zavanutí větru — a rákosí se klátí
sem tam. Sv. Jan nebyl třtinou, spíše dubem!
Herodes to s ním zkusil slibováním — mar
ně! Lichocením, vyhrožováním — vše na
darmo! Dub možno poraziti, nikoli však
ohnouti.
Jinochu! Jak je to s tvými zásadami?
Nemusíš si stále říkati: »Byl jsem opět sláb
— ale tentokrát jistě naposled!<<— Dobrá,
třtina se narovnala, vzpřímila — ale zavane
vítr, svůdné lakadlo — a rákosí se sklání,
ohne. A nyní přijde bouře, vichřice pokušení
— a třtina se kloní hluboko, hluboko do
bahna.
Přemýšlíš-li večer o uplynulém dni, musíš
si často vytýkati: »Opět jsem byl zbabělý!
Byl bych se musel rozhodně zřícilehkomysl
né rozprávky, návštěvy biografu.<<
Pane, od nynějška chci býti jako dub, jako
ocel, pravý charakter! Chci býti tvým věr
ným sluhou! Jak se však mohu státi tako
vým? - Vezmu-li si za vzor sv. Jana Křtitele.
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Škola charakteru
Jak sv. Jan dosáhl pevnosti dubu? Jen
stálým bojem! Ano, křesťanský život, toť
stálý boj. Dobro a zlo, anděl a zvíře spolu
stále zápasí. Kdo ještě V sobě nepocítil ono
ho rozdvojení!
Původně tomu tak nebylo. Když se však
dopustil prvý člověk hříchu, jako by se utvo
řila trhlina ve vesmíru.
Od té doby, co se člověk vzbouřil proti
Bohu, stalo se jeho srdce, jak se vyjadřoval
jeden moderní filosof, hadím hnízdem. Já
bych však spíše řekl: pustým úhorem. Úhor
je vlastně také dobrá půda; je—liobdělán,
vydává květy, obilí, život; je-li však zane
dbán, plodí jen býlí, trní a bodláčí. A tak je
tomu i s duší.
Že mi teď rozumíš, proč Spasitel chválil
Jana Křtitele? Poněvadž po celý život bojo
val sebezapíráním a přísnou ukázněností za
svobodu, za svůj jako ocel tvrdý charakter.
Sebezapírání! »Brr!<<— myslíš si. Nesmíš
ho však konati pro ně samotné, ale abys
dosáhl nadvlády ducha. Ano, kdybychom
se cvičili v sebeovládání jako činí fakirové
trýzníce vlastní těla, pak bychom ovšem
směli sebezápor odmítnouti.
Naše sebezapírání však lze přirovnati ku
práci pečlivého zahradníka, který odřezává
divoké výhonky, aby kmen mohl vydati tím

krásnější květy. Křesťanský život je
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stálé zapírání sebe, stálý boj, který

končí — až v hrobě.

Kdysi se mnozí křesťané bičovali; činili
tak pro Boha a svobodu své duše — toho ty
dělati nemůžeš, ale odepři si občas nějaké
zvlášť oblíbené jídlo. Sv. Bernard skočil za
mocného pokušení do zpola zamrzlého ryb
níka se slovy: »Teď bych rád viděl, má-li
moje tělo ještě chuť mě trýzniti!<<V tom ho
nebudeš následovati, ale dej si obkladek ze
střízlivé rozvahy, zmocňuje-li se tě prchli
vost. Sv. František si lehl za smyslných po
kušení do trní, volaje: »Uvidím, má-li mé tělo
ještě nějaká přání !<<Sv. Martinian vstrčil při

pokušení nohu do plápolajícího ohně a pra
vil: »Což teprve, kdybych byl spalován věč
ným ohněm!<<Něco podobného dělati nemů
žeš a nebudeš, ale pomysli při svých pokuše
ních aspoň na to, že musíš skládati počet ze
svých skutků.
Vo-

/

v

V

Z:; ukaznene !
Dnes není doba dokazovati a vyznávati
víru v Krista jako mučedníci, ale denní život
žákovský přináší mnoho příležitostí cvičiti
se v odříkání a v ukázněnosti, síliti vůli a vy
bojovati si silnou duši.
Kdo nemá pevného charakteru, stane se
stvůrou, a těmi se přímo hemží dnešní spo
lečnost. Kdo jsou to? To, kdož se před
vyššími ohýbají, dolů však šlapou, nohama
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přitlačují — t. j. lidé, kteří se poníženě krčí
před mocnými světa, ale své podřízené utla
čují a trýzní.
Chceš se státi i ty takovou směšnou by
tostí? Ne? Nuže, cvič se denně v sebeovlá
dání a v mužné ukázněnosti. Tropí-li si z tebe
někdo úsměšky, neoplácej mu to; nemáš-li
chuti k učení, uč se přece; chtěl-li bys, aby se
hrálo míčem a většina hochů si přeje jiné
hry, nekřiv úst a nechoď stranou s posun
kem: »Jen si hrajte, já nebudu!<<
Kdo si dovede sám poručiti, vynutí si naši
úctu! Zamlouvá se ti nespoutaná, brutální
síla? Ne! Jen ovládaná, spořádaná, tvůrčí
síla! Pozorovals již mladíka, jenž hrdě za

staví své kolo uprostřed nejprudší jízdy
stisknutím brzdy? Proč jen se mu líbí tato
hra? Poněvadž se nám líbí vše, co je výra
zem spořádane', poslušné síly, přesnosti a
ukázněnosti.

0, také bych se rád naučil poroučeti
sobě samému! Ale jak? Snášej vše zmu
žile —a sebeovládání ti podá palmu vítězství.

Dům mého Otce
V jerusalemském chrámě našel Ježíš pro
davače holubů a ovcí: »I udělal z provázků
bič a vyhnal všecky z chrámu, ovce a voly,
a penězoměncům rozsypal peníze a stoly
převrátil a těm, kteří prodávali holuby, řekl:
»Odneste to odtud a nečiňte domu Otce
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mého domem kupeckým!<< (Jan 2, 15 nsl.)
Zřídka čteme v evangeliu o hněvu Ježí
šově. Ale kdykoli se Spasitel mocně vzrušil,

nebylo to nikdy pro urážku jeho,
nýbrž pro uražení nebeského Otce jeho.
Bylo-li špatně zacházeno s ním, snášel to
klidně, s ušlechtilou důstojnosti, nestrpěl
však nikdy, aby byl urážen Bůh Otec.
A ty, můj milý? Mohl bys klidně setrvati
v nějaké společnosti nebo uzavírati přátel
ství s lidmi, kteří stále urážejí Boha lehko
myslnými řečmia nemravným životem? Uč
se po vzoru Spasitelově snášeti s pevnou
myslí osobní ponižování, ale sebevědomě
(ne prudce) braň svého svatého nábožen
ství, svých ušlechtilých a mravních ideálů,
budou-li uráženy.
Ježíš se rozhněval, poněvadž nanesli do
chrámu, domu Božího, zvířat. A byl to přece
jen chrám kamenný. Považ však, milý synu,
jakou to způsobí Pánu bolest, musí-li viděti,
jak jsou v duši člověka, v živém chrámu Bo
žím, domovem také četná >>zvířata<<l
Každá pokřtěná duše je »chrámem Bo—

žím<<.N ení to snad nějaké básnické přirov
nání, nějaká alegorie, nýbrž čisté učení Pís
ma svatého. Domysli si nyní smysl této kra
tičké věty: »Jsem chrámem Božím!<<
Jsem chrámem Božím! Nuže, tento chrám
musí býti uvnitř zcela čist: čisty moje myš
lenky, moje slova, mé žádosti.
Jsem chrámem Božím! Musím tedy hlá
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sati slávu Boží: svými slovy, skutky, svým
chováním.
Jsem chrámem Božím! Nesmím tedy v so
bě — v »domě Otce svéh0<< strpěti ani

jednoho místečka temného, ani skvrny, ani
prášku.

Nikodem
»Byl pak jeden člověk z farizeů, jménem
Nikodem, náčelník to židovský. Ten přišel
k Ježíšovi v noci, neboť — ač získán vzneše
ným učením Ježišovým — neodvážil se vy
hledati Pána ve dne, ale přicházel k němu je
nom v noci.<<(Jan 3, 1—21.)

Víš, koho dnes za hovoru nazýváme >>ni
kodemem<<?Lidi, kteří cítí správnost nějaké
pravdy, jsou jí nakloněni — ale jen potajmu:
před lidmi jiného smýšlení však úzkostlivě
skrývají své přesvědčení. Co takových ni
kodemů se chvěje, váhá mezi námi, jde-li
o otázky mravního nebo náboženského ži
vota!
Ale doba nikodemů již vlastně přešla.
Kdo chce zůstati dnes >>neutrálním<<v roz

hořčeném boji, v zápase o světový názor,
stal se již zrádcem svaté věci. Dnes chá
peme více než jindy pravdu slov Páně: »Kdo
se mnou není, proti mně jest; kdo se mnou
neshromažďuje, ten rozptyluje!<< (Luk. 11,
23.)

Milý jinochu, již od svého mládí pracuj na
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vytváření svého katolického sebevědomí a
osvědčuj — za různých příležitostí (před
chrámem, v chrámě, ve společnosti) i ve
řejně svoje náboženské přesvědčení. Tak se
staneš, až dospěješ v muže, vyznavačem své
katolické víry — a ne bojácným, zbaběle se
krčícím zajícem. Kdykoli pak by toto přímé
vyznání víry a tvého mravního přesvědčení
mělo pro tebe znamenati i boj a oběti, nechť
si vzpomeneš na slova Páně: »Kdo mě vyzná
před lidmi, toho i já vyznám před Otcem
svým, jenž jest Vnebesích. Kdo by mě však
zapřel před lidmi, toho zapru i já před Otcem
svým, jenž jest v nebesích.<< (Matouš 10,
32ml.)

Božství Kristovo
Harmonie mezi naším pozemským a věč
ným životem záleží v tom, jak se díváme na

Krista. Kdo je Ježíš? Bůh a člověk. Od

kud to víme? Evangelia obsahují mnoho vý
roků Páně, jeden podivuhodnější než druhý,
v nichž podal svědectví o svém božství. A ži
vot, skutky Páně potvrzují pravdu oněch vý
roků. Nám zbývá jen jedna povinnost: po
kleknouti zbožně před božskou postavou
Kristovou.
Přečti si některé výroky Páně: »Můj Otec
působí stále, a tak působím i já.<<Proto usi
lovali židé tolik o jeho život, ježto Boha na
zýval svým otcem a činil se mu rovným. »Co
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tento (Otec můj) dělá, i já dělám!<<(Jan 5,
19).— »Jako totiž Otec mrtvé křísí a oživuje

— taki Syn, koho chce, oživuje. Vždyť Otec
nesoudí nikoho, ale veškeren soud dal Synu,
aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce.<<(Jan
5, 21 nsl.) >>Jáa Otec jedno jsme. Nečiním-li

skutků Otce svého, nevěřte mi; jestli však je
činím a nechcete mně věřiti, skutkům věřte,
abyste poznali a uvěřili, že Otec je ve mně
a já v Otci.<<(Jan 10, 37 nsl.)

»Já a můj Otec jedno jsme! On je

ve mně a já v Otci!<< Mohl dáti Ježíš
o svém božství zřetelnějšího svědectví?
A hle! Farizeové mu přece nevěřili! Smut
ná přednost lidské vůle se ukazuje i zde:
Ulpí-li na něčem, odrážejí se od ní bez účin
ku i důvody nejsilnější.
Dej pozor, milý synu, aby to nebylo s te
bou jako s farizey. Mnohý mladík, zvláště
když doroste, tvrdošíjně odmítá nábožen
ství. I když mu podává vlastní rozum četné
důkazy, ikdyž je ve vlastním nitru neklidný,
rozervaný — nechce se skláněti v pokoře . . .
Ubohá zmítaná duše! Naděje zbavené lid
ské srdce, které pozbylo své nejmocnější
opory a ochrany — Krista!

„Za leo/Jomě máte?),
Dnes ráno se mi přihodilo cosi zvláštního,
nebo lépe řečeno — měl jsem podivný sen.
Musím vám jej vyprávěti . . .
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Tedy, 8 hodin ráno. Dějiště: Oktáva na
šeho gymnasia před hodinou náboženství . . .
Úkol je těžký: »Důkazy o božství Kristo
vě<<. . . dosti značný lomoz. Někteří se vzru

šeně učí, jiní debatují.
8 hodin a 5 minut. Dveře se otevrou, žáci
vážně vstávají a vstupuje — náš profesor
náboženství? Ne! Kdo tedy! Ježíš. Skuteč
ně! Ježíš sám! V témže rouše, jak ho známe
všichni z obrazů: Dlouhý, bílý plášť až k ze
mi, hnědé kadeře, splývající na ramena, po
hled nevýslovně milý . . . zjev, vynucující si
úctu, oblažující.
Zvolna šel ke katedře, kde stanul. — Ale
toho překvapení studentů! Není mi vlastně
ani možno vylíčiti všecky výrazy; byl jsem
totiž tak rozrušen, že se dosud nemohu vzpa
matovati.
Ježíš stál před lavicemi . . . Když se třída
poněkud uklidnila, počal hovořiti s nekoneč
nou dobrotou: »Milé děti! Místo důstojného
pána jsem přišelna hodinu já. Předmětem je
dnes — tuším
„Za koho mě lidé mají?"
Nuže, odpovídejte zcela upřímně. Řekněte
směle vše, co jste o mně slyšeli . . .<<

S počátku byli jinoši nesměli. Mrtvé ti
cho . .. rozpačité pohledy. Dokonce i »ne
věřící<<,kteří obyčejně měli velmi smělá ústa,

klopili hlavy.
Konečně si dodal odvahy Karel Černý, je—
den 2 nejchytře jších hochů mezi námi: »Pro
sím, milý Ježíši! Když jsem nedávno jel
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elektrickou drahou do školy, vykládal ně
jaký muž s velkými brýlemi svému soudru
hu, že prý byl Ježíš prorokem s nejlepším
srdcem na světě — ale nic více. Že by byl
synem Božím, je prý smyšlenka kněží. Ne
hněvej se, milý Ježíši, že jsem to řekl...<<
Ale Pán hleděl na nás tak láskyplně, že mi
zela rozpačitost z našich srdci a hoši se hlá
sili ke slovu jeden za druhým.
Tu vstal také Truhlář a pravil úzkostlivč:
»Jsou lidé, kteří říkají, že vlastně není mož
no věděti o Ježíši, kdo byl . . . je prý to již tak
dávno.<<

>>Jsoudokonce také spisovatelé<< — pravil

Bedřich, který přečetl již mnoho filosofic
kých knih — »kteří tvrdí, že Ježíš Vůbec ne
žil, jeho činy byly prý později připsány ně
jaké smyšlené osobě.<<
»Včera byl u nás na večeři otcův přítel,

profesor biologiea — vmísil se do hovoru ti
chý Jeník. »Ten vyslovil pochybnosti 0 Ježí
šových zázracích. Vykládal, že prý Ježíš pro
žil mládí mezi fakiry a od nich se naučil mno
hým kouzlům — ale nejsou to zázraky; pří
rodní vědy již dokázaly, že jsou zázraky
nemožné.<<

A nyní vystoupil z poslední lavice také
Tomáš >>pochybovač<<,mající v ruce výtisk

sociálně-demokratického časopisu s úvod
ním článkem >>Kristus,prvý socialista.<<Stálo

tam, že celá stavba učení Kristova je vlastně
jen předzvěstí sociální demokracie — může
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tedy býti Kristus pokládán za prvého so—
cialistu . . .

Za všech těchto řečí stál Ježíš mlčky před
třídou, bolestné politování ve tváři, když
slyšel všecky ty zmatené názory. A když už
nikdo nemluvil, otázal se jemným tónem:
»A vy, milé děti? Za koho vy mě máte?<<
Otázka dozněla v hlubokém tichu. ITo
máš, známý svým >>pokrokářstvím<<a »ne

věrou<<sklání dojat hlavu, možno pozorovati
— jaký boj se odehrává v jeho duši, v zá
kladu ještě nezkažené.
Tu předstupuje Josef Šťastný, primus a
chlouba třídy, pokleká před Pánem a praví
hluboce dojat: »Ty jsi Kristus, syn Božíl<<—
A již je celá třída na kolenou a všichni volají
po Šťastném: >>Tyjsi Kristus, syn Božíl<<

A tu promlouvá Pán:
»Jste šťastni, milí jinoši, že vaše víra ne
zakolísala za těchto zmatených časů. Zacho
vejte si ji, jako jedinou pevnou oporu v bo
jích, které vás očekávají za pozemského ži
vota. Ale vyznáváte moje božství jen slovy
— či také skutky? Říkáte jen, že jsem váš
Pán, či žijete také podle mých zákonů?<<
A Pán mluvil dále, mluvil . . . a jeho slovům
se otvíraly mladé duše jako žíznící květy oži
vující rose . .. Tu zazvonilo ——bylo 9 ho
din . . . Pán zmizel.

Ach, jaká škoda, že tato podivuhodná ho
dina tak uběhla! Vztahuji ruce za mizejícím
Ježíšem, ale . .. dotýkám se jen drnčícího bu
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díku. Podívám se — je 6 hodin ráno . .. Mu
sím vstávati.

Kristus - cesta
Nad hlavním vchodem četných chrámů se
skvějí zlatými písmenami slova Páně: Ego

sum via, veritas et vita — »Já jsem
cesta, pravda a život!<<(Jan 14,6.)

Málo slov — ale vznešený program ži
votní!
Jsi snad ještě příliš mlád, milý příteli, aby
se ti byla naskytla příležitost otevřenýma
očima postřehnouti zmatek dnešního života
duševního a společenského. Ale brzy po
znáš, jak to kolem tebe vře, kvasí, jak lid
stvo dneška touží po nějakém východisku.
A do tohoto hledání a shonu po novém řádu
životním září jako blesk na nočním nebi
slova Páně: »Já jsem cesta, pravda a život.<<

Já jsem cesta.

Adam chodil — před

prvým hříchem — bezpečně po cestách Bo
žích, ale hřích ho přivedl na scestí Poblou
zení pradávných kulturních národů v mrav
ním životě jsou jistě smutným dokladem,
kam až zachází lidská duše — ubírající se
svou cestou — bez Boha.
Vztahuje se toto smutné popsání jen na
lidi starověku? Bohužel, nikoli! Uvidíš, že se
mravní život určité části dnešního lidstva ni—
čím neliší od života národů před narozením
Kristovým — přes obrovské pokroky tech
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niky a přes všechny objevy. Připoután k ze
mi — žene se i dnešní člověk za >>štěstím<<;
ježto však pod pojmem >>štěstí<<
rozumí jen

bohatství, elegantní život a smyslné požitky,
nenajde nic — než přechodnou rozkoš (a to
ještě v nesčetných případech) — a stává se
pesimistou.
Vtomto zmatku dnešního života nezavi
rej, milý hochu, sluchu slovům Páně: »J á
js em c e s ta !<<— nechť tato jedinká cesta
' tě přivede ku pravým radostem života, ikdyž
je často úzká a neschůdná. Nezapomínej

nikdy slov Páně: >>Jájsem světlo

svě

ta. Kdo mne následuje, nechodí ve

tmách, ale má světlo života !<<(Jan
8, 12.)

Kristus jest »cesta<<— a ty budeš kráčeti
touto cestou, že ano?

Kristuspravda
»Já jsem pravda

!<<
Kdo jiný— kromě

Syna Božího — by to byl mohl říci o sobě?
A Ježíš to vyslovil dvakrát. Když stál spou
tán před Pilátem, pravil: »Já jsem se k tomu
narodil, a proto jsem přišel na svět, abych
vydal svědectví pravdě.<<(Jan 18, 37.) Skep
tický římský místodržící se na to táže 5 po

hrdlivým posunkem: Quid est veritas? »Co
je pravda?<< — »Ubožák! Vtělená prav
da stála před ním a on toho nechápal. Quid
est veritas? ptal se nevěřící a neznamenal,
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že odpověď tkví již v otázce, třeba jen pře
měniti písmena: Eest vir, qui adest — »Je to
muž, jenž stojí před tebou.<<
Pilát však nechápal! Skeptické zvolání
vzdělaného Římana se zcela shoduje se
smýšlením mnohých vzdělanců našich dnů,
kteří dobře vědí, že všecky vědy a filosofie
světa, kam až sahá historie lidstva, vlastně
nedaly, nestanovily bezpečné, nepochybné
pravdy.
»Veritati — Pravdě<<— čteme na univer
sitní budově ve Wiirzburku. To znamená, že
musí vtělená pravda — Kristus — prozařo
vati každé badání, každou vědeckou práci,
každé pronikání k rozsáhlé říši duševního
života.
Chceš-li míti tuto pravdu a nejen nějakou,
tu a tam a v některých případech platící, při
kloň se k tomu, milý jinochu, jehož dějinný
a jedinečný úkol na světě právě vydal svě
dectví pravdě.

Kristus- život
>>Jájsem život !<<Co chtěl Pán říci tě
mito slovy? Že jen On jest vyplněním ži
vota, zdrojem, z něhož tryská všechen život
další. Bůh není ztrnulý klid, odpočinek, ne
činnost — ale stálé dění: život. Proto právě
užil Kristus slova >>Život<<také pro život

nadpřirozený, pro ono království Boží mi
losti, které rozkvete v duši těch, kteří v něho
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věří, a které po tisíciletí vytváří v lidských
duších dokonalá díla svatosti: v pravdě bož
ský >>ŽiV0t<<.

Ježíš chtěl dále říci svými slovy: »Vše ko
lem vás se mění, zaniká, odumírá — já jsem
život věčný, nade mnou nemá moci pomíji
telnost.<<

Od té doby, co Pán toto řekl, modlíme se
vznešená slova: ». . . jenž žiješ a kraluješ na
věky věkův.<<

Milý jinochu! Chceš dodati životu svému
pravé, skutečné krásy?

Nezapomeň:Kristus je život — žij

jím! Vdechuj jej (modlitbou), důvěřuj mu
(pevnou Věrou). On tě bude léčiti (ve svaté
zpovědi), bude tě živiti, nasycovati (ve sva
tém přijímání). A tak se dostane i tobě věč
ného života, neboť i na tobě se vyplní slova
Páně: »Já jsem vzkříšení a život; kdo věří ve
mne, nezemře na věky!<<(Jan 11, 25.)

„Pane, ke komupůjdeme?
»Pojďte ke mně všichni<< — pravil

jednouPán—»kteří se lopotíte a jste
obtíženi, a já vás občerstvím.<< (Mat.
11, 28.) Prostá slova — a přece — jaká po
divuhodná hloubka milujícího srdce Ježí
šova se nám tu otvírá!
Můj hochu, snad ještě velmi málo víš
o věrolomnosti světa. Rodiče se starají o te
be, dostáváš od nich byt, šat, potravu; uči
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telé se snaží, abys postupoval ze třídy do
třídy, přátelé tě milují... ještě ani netušíš,
jaký těžký boj je život. Máš sice již také
drobné starosti, nezdaří-li se ti slohový úkol,
nemáš štěstí při matematice, nebo někdo
z rodiny ochuraví a pod. — nebo si nemůžeš
opatřiti něco, po čem tolik toužíš. V letech
dospívání bývají jinoši také často zaraže
ní, zamračení, skoro zahořklí — nevědí,
proč. Nemají chuti ku práci, pro nic se ne
nadchnou. — Uchyl se ke Spasiteli, vyjev
mu svoje starosti — a jistě se ti ulehčí.
A zvykneš-li si již v mladých letech utíkati
se k Ježíši s každou nesnází duše, s každou
tísnivou starostí, stane se ti to nesmírným
dobrodiním i pro vážné boje věku mužného.
Ano, milý jinochu, život není hra, nikdy jí
nebyl a nejméně jí bude pro mládež nyní do
růstající. Co ztroskotaných nadějí, nezdaře
ných plánů, bolestných zklamání tě čeká na
životní tvé cestě! Často pocítíš, že ve sku
tečnosti nedosáhneš ani desátého dílu toho,
co jsi si tak lákavě maloval ve svých žákov
ských snech. A tak je tomu u každého
člověka.
Co si pak počneš?
Jsou lidé, kteří se duševně zhroutí. Jsou
i takoví, kteří zklamání srdce umlčí ve vodě
nebo střelnou zbraní. Smutní trosečníci ži
vota! Ale ty, co ty učiníš? Ve tvé duši zazní

pozvání Spasitelovo: »Po j ď te ke mně

všichni, kdož jste zarmouceni a ol)
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tíž eni, já vás občerstvíma — a pak teprve
porozumíš vznešenému smyslu těch slov.

„Pojdte ke mně všichni./„
Stalo se nyní módou hlásati nauky někte
rých filosofů, Budhy místo Ježíše — nebo
mystické učení Indů.
Milý synu, cenné myšlenky orientálního
názoru světového — a k tomu ještě mnohem
jasněji — podává i učení Kristovo.
»Pojďte ke mně všichni!<<Kdo se na světě
odvážil řícito o sobě — a také to splniti? Té
měř po dva tisíce let se vznáší královská po
stava Kristova nad zemí a poutá miliardy
lidských srdcí. Po dva tisíce let hledá lidská
duše cestu ke Kristu, a jaké blaho pocítí,
našla-li ji!
Přál bych si, aby mohl mnohý, jako kato
lík narozený mladý muž jen na okamžik po
hlédnouti do štastných duší oněch lidí, kteří
se nenarodili katolíky, našli však po dlouhém
hledání a horlivém studiu víru a v ní stále
žijícího Krista. Jaká radostná vděčnost a bla
živá bezpečnost plní tyto duše!
A ty, milý můj jinochu? Narodil jsi se ka
tolíkem, zdaž cítíš tuto přednost? Žiješ, mlu
víš, jednáš a smýšlíš vždy tak, jak se sluší
na toho, kdo nosí toto jméno?
Blaze tomu mladému člověku, jenž se záhy
naučil úplně svěřovati Bohu za dnů dobrých
i zlých a je naplněn touto pevnou důvěrou.
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Všemocný Bůh, jenž sluncím dráhu určil
a všeho chrání Vbouři, v míru době —
ač nikdy neviděn, je stále blízek tobě.
Snad denně neklade tě v lůžko k spánku ——
však v každé nouzi skýtá pomoci —
v něj plně důvěřuj — budeš-li bez moci!
„Učte se ode mne ! »

»Učte se ode mne, neboť jsem ti
chý a pokorný

srdcem !<<
(Mat. 11,29.)

Jaké to vyzvání! — Učte se ode mne! po
číná... a my jsme zvědaví... Ale čemu se
máme učiti? Učte se ode mne dělati zázra
ky? Křísiti mrtvé? Ne, to nepraví. Také ne
— vraceti zrak slepým . . . Ale: »Učte se
ode mne, neboť já jsem tichý a pokorného
srdce!<<Vidíš, to je, čemu Pán přikládal dů
ležitost.

Učte se ode mne býti dobrými,
mírnými a pokornými! Učte se ode mne býti
dobrými!
Od něho se lidstvo učilo skutečné, p r a v ě

dob rotě. Této vnitřní dobrotě srdce se

vlastně učilo výhradně od něho! Dějiny filo
sofie připomínají mnoho vynikajících mužů,
ale od většiny z nich se lidstvo naučilo pra
málo! Znáš nejvýznamnější myslitele řecké
Platona a Aristotela. Vznešene' učení Plato
novo o Bohu nás dojímá ještě dnes; nevíme
však ani o jediné vesnici nebo rodině, již by
byl vyrval bludům pohanství. Ostatně jakou
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cenu má i nejduchaplnější filosofie, zůstá
vá-li jen psaným slovem a nedovede nikoho
polepšiti? Nebo vzpomeň na svoji školní
četbu! Jaké plamenné řečio lidských povin
nostech a ctnostech pronesli Cicero, Sokra
tes, Seneca; učinili však jen jedinkého člo
věka lepším?
Ježíš mnoho nefilosofuje, promlouvá pros
tičce k lidem — ale ukazuje na sebe a na

svůj život, vyzývá: »Učte se ode mne,

neboť jsem tichý, jemný a pokor
n ý s r d 0 e m.<<

Učte se ode mne býti mírnými!

Bud' mírným jinochem! »Mírným? Ach,
to znamená nudným, hloupým!<<—durdíš se
snad: »Mírný! to je tolik jako zbabělý, báz
livec, jenž sne-se každou urážku!<<

Jen ne tak ukvapeně! Také Ježíš věděl, že
je v 15—161etémjinochu jakoby elektrické
napětí, že je vznětlivý a že v jeho žilách ko
lotá ohnivá láva; tedy by jistě z tebe nechtěl
míti pecivála, krčícího se někde v koutě se
svěšenou hlavou.
Jak to tedy myslí, abys byl >>mírný<<?
Buď

dobré nálady — ale ne náladový! Buď od
vážný — ne však zpupný! Miluj veselou
mysl, ale ne lehkomyslnost. Jde-li o hru, buď
prvý, ale buď také pozorný a vytrvalý při
učení.

Býti zbabělým? 0, ne! Ale — urazí-li tě
někdo — neodpovídej pěstí nebo poličky,
nýbrž plnou ukázněností mladého muže.
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»Snésti každou urážku?<<To nemyslím, ale

odpovídati urážkou na urážku umí i každý
kohout (podívej se jen, jak se do sebe dva
dali!), zachovati však nad sebou vládu a roz

vahu,toho je schopna jen ukázněná

11d s ká v ů 1e.'

Učte se ode mne býti pokornym1'
Jsi-li snad prvý ve třídě — nebo z boha
tého, váženého domu, nedomnívej se, že jsi
lepší než ostatní. Jsi-li nejvtipnější mezi svý
mi druhy, nevynášej se svými vědomostmi!
Buď hluboce zbožný, nechtěj tím však vzbu
zovati pozornost. Buď ochotný, pozorný, po
máhej rád přátelům, nevyprávěj však chlub
ně o svých skutcích. Buď roztomilý, moudrý,
řádný a důkladný, dobročinný — tak jako

růže voní a poutá svou barvou — a neví
o to m. Tak budeš pokorný po vůli Spa
sitelově.

Stoupati nebo klesati !

»Vcházejte těsnou branou;nebot'
ta, která vede k zahynutí, a mnoho
jest těch, kteří vcházejí skrze ni.
Jak těsná jest brána a úzká cesta,
která vede k životu, a málo jest

širokájestbránaaprostrannáces
těch,kteříjinalézají!<<

(Mat.7,13nsl.)

Cesta života křesťanského je těsná a při
krá. Tak příkrá, že často přestává býti pěši
nou a je dále třeba namáhavého šplhání.
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Konečný cíl nám sice lákavě kyne vstříc, ale
nesmíme se báti propastí, jaké jsou přikaždé
horské tuře.
Pověz, milý hochu, zda jsi nepocítil pravdi
vost slov Páně, mluví-li o úzké stezce ctnosti?
Cesta ke Kristu je stálý boj s naší ke
zlu nakloněnou přirozeností. Křesťanský ži
vot žádá stálé svědomité stráže proti úto
kům pokušení. Jen vytrvati! Jen neztráceti
mysli! Jen výše — se skály na skálu! Jen
se neohlížeti zpět a neodvraceti zraků od
Krista. Možná, že se ti v životě zcela nepo
daří vyhnouti pochybením, hříchům — jen
nepodlehni! Pokračuj — po každém pádu ——

na cestě ke Kristu s tím větší láskou!
Vytrvej, statečně bojuj po všecka léta!
Vyhýbej se nesprávné cestě! Zůstaň věren
ideálům! — Vskutku téměř nadlidský úkol.
Nelze však jinak. Ve výchově charakteru
není přestávky; kdo chce odpočívati uspo
kojen dosaženými výsledky, ten sjede, kles

ne zpět. Bud, stoupati
sjížděti, klesati zpět!

dále — nebo

Jak často bleskl tvou duší po sv. zpovědi
paprsek radosti! A jak opět brzy lákala pří
ležitost ke hříchu, nehodný soudruh, bio
graf atd. . . .

Milý hochu, tu třeba vydržeti, vytrvati
a bojovati hrdinně proti lakadlům, která ve
dou ke hříchu! »Ne každý, kdo mi říká:
Pane, pane! vejde do království nebeského,
ale kdo plní vůli Otce mého, kterýž jest
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v nebesích.<<(Mat. 7, Zl.) Jdi tedy přímo po

oné úzké stezce, vedoucí ke Kristu. A neza

pomeň,že slova: buď stoupati — nebo

sjížděti, klesati—se vztahujíinaduše.

„Zapři sám sebe! »

»Chce-li kdo přijíti za mnou, za
při sám sebe a beř každodenně kříž
svůj a následuj mne!<<(Luk. 9, 23.)
Blaze jinochovi, který brzy pozná velkou
cenu sebekázně a řídí se dle toho.

Uč se býti pánem svého smíchu!

Hoši si často hrají tak, že zkoušejí, kdo déle
vydrží neusmáti se při upřeném dívání do
očí. Ale není to jen hra, nýbrž i zkouška síly
vůle. Kdo zcela ovládá své svaly smíchové,
neusměje se nikdy, budou-li jeho druzi vy
právěti kluzké historky. Kdo je pánem svého
pohledu, půjde klidně ulicemi velkoměsta,
svůdná návěští biografů ho nebudou drážditi
ke hříchu ani vzněcovati jeho fantasií. Hleď :
Kdo se umí přemáhati, ten může následovati
Krista.

Uč se ovládati žaludek! Odepřimu
tu a tam nějaké lahůdky! Jez jen v určitých
dobách denních, jez i to, co ti nechutná, co
jíš nerad! Kdo se umí zapříti i v maličkos
tech, může snáze následovati Spasitele.

Uč se býti pánem svého jazyka!

Cítíš odpovědnost za každé slovo? Či vypra
vuješ jen tak do větru — a na konci se musíš
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přiznati, že polovic toho nebylo pravda?
Umíš odpověděti s klidnou rozvahou, když
tě někdo zlobí? Umíš se zdržeti i vtipné po
známky o příteli, která by jej zabolela? Či
náležíš k těm, kteří raději ztratí dobrého
přítele, než by se zdrželi úsudku o něm?

Uč se krotiti svoji lenost, svoji

pohodlnost!

Konej školní povinnosti a

pracuj úkoly, i když ti nejsou po chuti! Vy
skoč hned z lůžka — i když ti to připadá těž
ké! Nezanedbávej ranní modlitby, neulož se
ke spánku bez kratičké, vroucí modlitby,
i když jsi sebe více unaven.

Uč se ovládati rozmary! Mrzí-litě

něco, ušetří následků své rozladěnosti rodi
če, sourozence, druhy! Jsi-li -— sám někdy
nevíš proč — zaražen, zamračen, snaž se pře
máhati tuto náladu, netrap se, nebuď za
hořklý! . . .

Vidíš, kolik se naskýtá příležitosti násle
dovati Pána?

jak máme následovali Krista dnes?
Jak tedy mám >>následovati<<Pána? Má

býti můj život jakous kopií jeho života?
Mám jej napodobovati po vnější stránce,
v obleku, v řeči? — Kdo by chtěl Spasitele
následovati tímto způsobem —-jistě by se ho
vzdaloval — neboť každý člověk žije za pod
mínek současné doby, své země. Podstat
ným, hlavním je tu duchovní chování, krátce
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— osvojení si smýšlení Páně, jed—
nání podle něho—»následování ho.<<
Nestačí se jen nadchnouti pro Spasitele,
milovati jej sentimentálně — svými skutky
jej máme následovati, t. j. činiti, co nám při
kazuje a žádá od nás.
Je možno, že se některý život po vnější
stránce naprosto nesrovnává s pozemským
životem Páně — a přece je zcela křesťanský.
On chodil pěšky, bos — já však jedu rychlí
kem. On neměl, kam by složil svoji hlavu —
já mám útulný, pohodlný domov... Ne,

v tomto nezáleží.Vnitřní život rozho

du j e: Mám hleděti na pozemský život, jako
to činil Kristus; pokládati za důležité to, co
On pokládal; činiti, co On přikázal, vyhýbati
se tomu, co zakázal — a tak se státi učední
kem Kristovým, >>druhým Kristem<<.

Víš, můj hochu, jak se modlí mladý muž,
který skutečně následuje Krista? Takto:
»Pane Ježíši, jde-li moje noha za hříchem,
zadrž mě! Chce-li oko moje zahlédnouti ně
co nemravného, zakry j mi je! Kdyby se moje
ústa chtěla otevříti ke hříšné řeči, zavři mi

je! A kdyby se snad moje myšlenky obíraly
hříchem, ovládni je pevně! Pane, nedopusť,
abych se od tebe vzdálil ani jediným krůč
kem.

Vidíš, milý příteli, to je pravé smýš

lení následovníků Kristových! Ve
Spojených státech severoamerických žije
120 milionů lidí, z nichž 20 milionů má auta.
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Za každým krokem možno čísti nápis: »No
parking here — Parkování zde zakázáno.<<
Kdyby se tam zastavovalo, bylo by tam brzy
tolik vozů, že by člověk sotva našel svůj
vlastní.
»No parking here! — Zde se nesmíš zasta—
viti!<<— tak ti také zní krok za krokem varo—
vání Páně. Ať už se ti zde na zemi daří sebe

lépe, no parking here — zde se nesmíš

zastaviti, v životě světském ne
smíš uváznouti

trvale. Dej pozor!

Vystoupíš-li na zastávkách peněz a radová
nek, nenajdeš pak již vozu, který by tě do
vezl do života věčného.
»Pak by snad bylo nejlépe úplně se vzda
lovati moderního života, novodobé kultu
ry?!<<— Ne, to nikoli!

Hluboce náboženská kultura středověká
vykvetla ve stínu gotických dómů — a to
bylo zcela přirozeně. Měli bychom snad zpět

do středověku? Ne; naším úkolem je

přivésti moderní náboženskou kul
turu k rozkvětu ve stínu továrních
komínů, v lomozu běžících strojů.
Buď člověkem moderním, použij vynále
zů lidského ducha, pěstuj vědy, těš se umě
ním — jen jedno nezapomeň: no parking
here — poslední stanice není zde, ne techni
ka, vědy, umění, požitky — nýbrž jediný,
pravý Bůh je naším nejvyšším pánem, cílem.
Chtějme ukázati vlastním životem, že roz
umíme tomu, co znamená býti moderní —
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a při tom věrný, upřímný katolík, že možno

snadno spojiti letadla a turbiny-s Desate

rem Božích přikázání, že je i harmonie mezi
do výše se pnoucími lomenými oblouky ko
línského dómu a mezi oheň chrlícími vyso
kými pecmi rurského území. — I dnešní mo
derní člověk sklání pokorně hlavu před věč
ně platícími slovy Páně: »Kdo se chce státi
mým učedníkem, následuj mne!<<
V Šlěpě'ícb va. Kazimíra,
poldeěbo

Íemlefvz'ce

V následování Krista měl jsi již předchůd
ce — sv. Kazimíra, syna polského krále Ka
zimíra IV. z rodu Jagellonců. Postav se mu
po bok a následuj Krista s ním!
Kdo byl sv. Kazimír? Mladý muž, znající
toliko jeden ideál: napodobiti ve své duši
Vykupitele.
Princ ten se dožil věku jen 25 let, ale vy
konal více a měl více zásluh než mnozí osm
desátiletí, neboť byl statečným bojovníkem
o dokonalost.
»Byl hrdinou — ač vůbec nebyl v bitvě.<<

Nestřílel sice z děl, neházel ručních granátů,
nebojoval s Turky . .. bojoval však proti ne
příteli, který je nebezpečnější než všichni
ostatní . .. proti svým zlým náklonnostem.
Kdo zvítězí v boji — je hrdina, ale mno

hem většímhrdinou je, kdo zvítězí nad
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s e b o u s a m ý m, kdo vítězí vůlí, kdo umí
poroučeti-svému tělu; kdo na př. přijde po
nějaké hře domů znaven, žízniv — pln touhy
po sklenici studené vody — a řekne si: »Ne,
počkám ještě čtvrt hodiny, než se napiji.<<

Nebo kdo ráno procitne a ještě by si rád
trochu poležel... je V pokoji tak chladno . . .,
řekne si však: »Ne, vyskočím, nechci býti
líný.<<Kdo jde kolem cukrárny a umí se zříci
lákavé čokolády, aby mohl dáti peníz zkřeh
lému žebráku, nebo aby za to mohl matince
způsobiti radost, to je hrdina, před nímž

ismeknu.Jinochu,bojovati s sebou sa
mým — je velmi těžké —a sebe pře

mocije nejkrásnější vítězství!

A tomu se můžeš učiti od sv. Kazimíra:

Vítězství nad sebou samým. Neze

mřel sice smrtí mučednickou, žil však živo
tem hrdiny — a to je — nesnadné! Bojovati
s náklonnostmi, jež nás svádějí ke hříchu,ke
lži, když jsme něco provedli, ke spílání a
klení, když nám někdo ublížil, k mlsnosti,
když se hlásí žaludek... to jsou velké činy
duše. Silnou paží a ostrým mečem brániti
očím, aby neviděly vše, uším, aby neslyšely
nemravných řečí, fantasií, aby netrpěla je
dinké myšlenky, jež by mohla poskvrniti
čistou lilii naší duše — to je hrdinství.
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Chci se státi svatým !
Nemysli si, že sv. Kazimír nemusel také
bojovati proti sobě. Neříkej: »Jemu to bylo
lehké. Já jsem však tak prudký! Mne se brzy
zmocňuje prchlivost! Těžko přemáhám své
choutky! Jak bych mohl zvítěziti za tako
vých okolností?<<

Hochu můj, sv. Kazimír měl tělo a duši
právě jako ty. I on by byl mohl lháti, zlobiti
se, potřísniti čistotu svého srdce nemravný
mi myšlenkami, řečmi i skutky... ale, jak
jsem již řekl, on byl hrdina, jenž si dal

rozkaz: »Nezhřeším, ať se stane co

kOlil<<

I ty musíš takto býti svatý. Býti svatý!
Při pomyšlení na to naskočí mnohému jino
chovi husí kůže. To by bylo konec všem ra
dostem! To by znamenalo trudnomyslnost
po celý den; člověk by si nesměl hráti, býti
vesel, músel by — jen věšeti hlavu.
Kdo ti jen řekl, že to by byla svatost? Že
by člověk nesměl býti vesel, nesměl se rado

vati z něčeho?Vše se smí — jen ne

h ř í c h ! Milý jihochu, těšíme-li se ze života
jako motýl ze sluneční záře, jsme-li veselí
jako jásající Skřivánek, tu se z nás raduje
Pán Bůh. Jen třeba vše, co podnikáme —
hru, hovory, přemýšlení — doporučiti Bohu,

činiti vše pro Boha. Pak se stává veškeré

naše jednání modlitbou.

To je cesta ke svatosti: Vše pro Boha!
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Vezmeš matematiku &začneš: »sina- cos ,5
+ cos a . sin jó'a— a myslíš si při tom: »Učím

se, poněvadž, Pane, chceš, abychom se vzdě
lávali<<—tím se stává tvoje studium trigono
metrie modlitbou. A učíš-li se francouzské
mu úkolu: »Je vais, tu vais, il va . . .,<<řekneš:
Milý Spasiteli, úkoly svoje dělám pro tebe<<

— je i tvé učení franštině modlitbou. Nebo,
když se proháníte při nějakém sportu, při
kopané, běháte jako zajíci — nebo lyžujete
a při tom vám duší letí myšlenka: »Pane, ty
chceš také, abychom otužovali svoje tělo —
nuže, tobě obětují své hry, lyžování<<— je
modlitbou i tvůj sportovní cvik!
Milý hochu! Obětuj tak celé tělo Bohu —
a různá tvoje pochybení se ztratí sama sebou
3use.
zářící oči budou svědčiti o novém jaru tvé

„jako o'vce mezi vlky',
»Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky!<<
(Mat. 10, 16.) Tato slova pronesl sice Ježíš
původně k apoštolům, aby obrátili zlý svět,
mohou se však plně vztahovati i na nás: Kdo
chce žíti křesťanským životem, sezná brzy,
že se naň vrhli jako smečka vlků vlastní jeho
vášně i zlí lidé.
Na cestě ke Kristu tě nejdřív přepadnou
nízké náklonnosti zkažené lidské přiroze
nosti.
Pán to naznačil již dříve: »Kdo mne chce

as

následovati věrně, nebude to míti snadné.
Ukazuji mu vznešený cíl, nabízím velkou
odměnu — ale musí si jí dobýti!<<Ale nestra
chuj se! Drž vlka na krátkém řetěze — a on
tě nekousnel
Pro mnohého mladíka však znamená mno
hem větší nebezpečí smečka zkažených dru
hů, zlých přátel — než vlastní jeho vášně.
Jsou jinoši, kteří umějí pevnou rukou spořá—
dati žádostivé touhy svých pudů, vzdávají
se však hned svých zásad, zaprou svoje
ideály, pronásledují-li je lehkomyslní sou
druzi bezohledně ostrým výsměchem.
Milý synu, dej si pozor a, můžeš-li, nestý
kej se s >>vlky<<,
kteří mluví nemravnosti,

s nevěřícími cyniky, kteří strhují do prachu
každou autoritu. Nemůžeš-li se jim však
vyhnouti zcela (poněvadž se musíš s nimi
stýkati na př. ve škole, v internátě, v dílně,
při hře, při návratu domů), dbej aspoň, abys
s nimi nejen >>nevyl<<,
ale ani se mlčky nedí

val na jejich jednání a mluvení. Zlo má bez
toho na světě plno spojenců a podporovate
lů: ulici, k lehkomyslnosti svádějící biograf,
špatné knihy, naše nespoutané žádosti, zka
žené druhy... Ty se však dej do služeb do
bra a měj i odvahu promluviti slovo v otázce
víry, Ježíše — i uprostřed vlků — a musí-li
to býti — i trpěti pro Pána!
O Pane, dej, abych ti zůstal věren i za
nejtěžších okolností! Kéž statečně bojuji pro
tebe — nedbám ran, jež při tom utrpím. Kéž
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pracuji hodně — nemysle na odpočinek! Kéž
po celý svůj život nepoznám vyšší odměny
než vědomí, že jsem zůstal beránkem mezi
vlky a splnil svatou vůli tvoji!

Bojuj moudře!
Při svém dospívání a vývinu — tak v 16.
až 18. roce — ale i později — poznáš, jak ve
lice musíš bojovati se svými nespoutanými
pudy. Ale nesmíš proto ztráceti mysli. Vždyť
Pán řekl, že musí velmi bojovati, kdo ho chce

následovati.Učsejen bojovati

moudře!

Nezapomeň, že jsi člověk, tedy bytost
složená z těla a duše. V tvém těle se ozývají
pudy, sklony a nejmocnější bývá pud po
hlavní. Když se u tebe počne hlásiti (buzením
přání, vzrušováním myšlenek), nemusíš se
hned lekati nebo roztrpčovati.
Právě nejhodnější mladí lidé si stěžují:
»Já nechci, a přece na to myslím! Netoužím
po tom — a přece je mi, jako bych si toho
přál, stokrát denně mne to napadá! Jsem
snad proto zlý?<<— Jak bys byl zlý, můj pří
teli? Vždyť jsi také člověk a ne anděl — a

proto nemůžeš dosáhnouti toho, aby se onen
pud v tobě neprobouzel. — Máš dojem, jako
by se ti potají líbil a že bys ho poslechl, kdy
by to bylo dovoleno. I když je tomu tak,
můj hochu, nemusíš malomyslněti. Diabeti
kovi (nemocnému cukrovkou) zakazuje lé
kař slazená jídla. A rozumný nemocný upo
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slechne jeho rady. Ale je již tím povinen
tvrditi, že cukr není sladký, že by mu ne
chutnal? Jistě ne, vždyť by lhal. A tak je
tomu i s pohlavním pudem. Možná, že po
jednou poznáš s úžasem, že se neobyčejně
líbí tvé povaze, že bys ho rád uposlechl. Vše
jedno! Bůh káže: »Nikoli!<<— Tedy ne, sto
krát ne!
»Ano, ano,<<běduje mnohý jinoch, »za dne
se ještě dobře, plně zaměstnám a soustře
dím. Ale večer, když se převaluji na lůžku

nemoha usnouti, nebo v noci, když procitnu
a zmocní se mne trýznivá pokušení! Co tu
činiti? Nemohu

přece vyskočiti z lože!<<

ky boje. Ale i tu musíš zůstati vítězem. Hlav
ně — nezmalomyslněti! Zkus to s modlením
— a při modlitbě budeš moci klidně opět
usnouti (v tomto případě to není hřích
usnouti za modleníl). Možná, že ani to ne
pomůže, ježto pokušení příliš doléhá. —
Máš-li vlastní pokoj a přiměřené světlo, vez
mi nějakou dobrou, zušlechťující knihu a čti,
dokud nebudeš moci usnouti. Nebo si v du
chu vybav představu nějaké tobě zvláště
milé hry nebo nejmilejšího zaměstnání — a
pokoušej se je v duchu konati až do nejmen
ších podrobností! Řekněme na př., že máš
zvláště rád kopanou. Představ si tedy na př.
dvě mužstva. S tebou hrají Karel, Jeník,
Pepa — v nepřátelském mužstvu Ladík, Ja
roslav atd.... Nuže! Mužstva nastoupí, ty
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ovšem jsi hlavním útočníkem. Zazní píšťalka
soudcova... hra počíná, míč letí. Střední
hráč jej přikopne hlavnímu útočníku; ten jej
podá dále vlevo. Míč zaletí za čáru. Levý
hráč jej kopne do dráhy přímo před střed
ního útočníka, jenž běží dále za ním, ale do
stává se do trestného území. Soudce nařizuje
trestný kop. Ozývají se námitky, ale soudce
je neoblomný. Střední útočník si nadbíhá,
brankář se krčí jako kočka ke skoku. Rána
— útok — Goal! Goal!
Pokus se za temné noci ve své fantasií
hráti takto kopanou nějakých 8—10minut a
uvidíš, jak nebudou moci ony trýznivé myš
lenky vydržeti a na konec zaniknou.
Mám ti poraditi nějaké jiné rozptýlení? —
Stojíš zcela nahoře na strmém továrním ko
mínu a přižene se prudká vichřice. Br! Div
tě nestrhne do hlubiny! Teď jde o to slézti
po 300 železných příčkách, připevněných
na vnější straně komínu. Honem! 300 —
299 — 298 — 297 — ach! prudký náraz větru,
drž se pevně! — 296 ——
295 — 294 — a teď

začíná pršeti! — 293 — 292 — 291 — dále,

dále, až se konečně dostaneš dolů! A snad
ještě postřehneš, že už chvíli dřímáš, než jsi
slezl. — Kde zůstala tvoje trýznivá pokuše
ní? — Odnesla je vichřice!
Vidíš tedy, jak možno bojovati moudře,
rozvážně. »Buďte chytří jako hadovél<<Dám
ti také příklad, jak možno chytře odpověděti
pokušitelům.
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Dospělejší, zkažení mladíci škádlívají své
čisté druhy: »Ty se to bojíš udělati? Vždyť
bez toho ani nepoznáš, co vlastně znamená
život! Kdo toho ještě neprovedl — je dítě
tem. Zůstává chudším o krásnou zkušenost!
Člověk s tebou skutečně nemůže mluviti
o ničem. Chlapečku!<<

Dej pozor, hochu, to už je výsměch! A ten
se podařil! »Chlapečku. Tak se přece o mně
nemluví v mém věku.<<Co tu odpovíš?
Řekni jim: »V tom máte pravdu, že ten,
kdo žije čistým životem, nemá vaší zkuše

nosti. Naproti tomu jsem však já bohatší
o mnohem cennější zkušenost, neboť je to
jistě ohromná radost býti ukázněným, býti
vlastním pánem! Kdo ještě nikdy nestonal,
nemá o tom zkušenosti — ale rád se jí
zřekne. Ty jsi se zřekl čistého života — já
nečistého. Tys nabyl nove' zkušenosti — a já
také — jenže moje je cennější! Já jsem se
touto svou zkušeností stal více člověkem,ty
více zvířetem. V tom je právě největší roz
díl.<< —

Vidíš, synu můj, to je výklad slov Páně:
»Buďte chytří jako hadové!<<

„Slova má nepominou ...“
Seděl jsem samoten v lese za krásné, ti
ché letní noci. Za mnou městečko, kolem
mne — kam jen oko dohlédlo — les, les.
Nade mnou klidná, hvězdná nádhera. Tak as
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hleděli na nebe poseté hvězdami naši před
kové před 1000lety. A také první člověk. Je
to věčnost?! Ne, ne! Vzpomínám tu slov

Páně: »Nebe a země pominou, ale

slova

má nepominou.<< (Luk. 21, 33.)

Můj pohled se obrátil od hvězd k zemi:
Tedy i ta pomine, zajde! . .. Daleko, daleko
na obzoru bledý proužek světla . . . oblouko
vé lampy svítícího města. Jak snaživý člo
věk buduje, pracuje! Staví mrakodrapy, po
drobuje si vodu, páru, elektřinu, vlnění éte
ru... To vše někdy zajde? Ano, Pán praví:
»Nebe a země pominou...<<
Zmocňuje se mne vědomí vlastní nepatr
nosti! Jak si můžeme my lidé namlouvati
něco o »věčné slávě<<,o nějakém »nesmrtel
ném<<jméně?!

A když tak na tomto světě vše zaniká, ne
pominou skutečně slova Kristova?
Ručí za to dva tisíce let. Kolik již bylo pře
vratů! Kolik již zaniklo národů, kolik dy
nastií se zaskvělo a opět zašlo, co říšívzniklo
a se rozpadlo, kolik znamenitých myslitelů
se vynořilo s různými naukami — a zapadlo
jako by do haraburdí zapomenutí — jen slo
va Kristova zaznívají v náš sluch dnes týmž
krásným zvukcm, jako by byla včera prone
sena po prvé. Jak se vše na zemi mění, jak
se sám svět změnil v několika stoletích! Ale
slova Kristova žijí po dva tisíce let a stále
povzbuzují k novému obětavému životu.
Snad jsi již slyšel o filosofu Kantovi a jeho
94

nauce. Jeho ideje způsobily ve filosofii ho
tové pozdvižení, vzbouření. A hle! Kant se
dočkal, že jeho žáci přešli ve jménu pokro
ku k Fichtovi. Ale ani sláva Fichtova netrva
la až do jeho smrti — i on se dožil, že mladší
generace přisahala již na Hegla. Heglova fi
losofie však byla zatlačena naukou Schellin
govou,na jehož místo pak nastoupil Schleier
macher, po něm Schopenhauer, pak Hart
mann . .. Vidíš! Nauky největších duchů lid
stva sotva přežily svého tvůrce, původce!
Trůny se kácejí, ale trůn Petrův stojí do
sud... Znovu slyším přislíbení Páně: »Nebe
a země pominou, ale slova má nepominou!<<

A také já jsem synem tohoto ví

tězného Krista! I moje duše bude žíti
ještě i tehdy, až pohasnou třpytné hvězdy.
Země i nebe zaniknou, ale duše lidí, následu
jících slov Kristových, živoucí chrámy Boží,
nezajdou.

„Pojď a následuj mne! „
Jako miloval Spasitel malé děti pro jejich
bezelstnost a prostosrdečnost, tak miloval
i dorůstající mládež v jejích velkých bojích.
Jednoho dne vyhledal Pána jakýs hodný,
zámožný mladý člověk. Jeho ctižádostivá
duše toužila činiti ještě více, než k čemu za
vazují přikázání. »Mistře dobrý, co mám či
niti, abych obdržel život věčný?<<On pak
(Spasitel) mu připomenul přikázání. Odpo
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věď jinochova je plna ušlechtilého nadšení:
»To všecko jsem zachovával od svého mlá
dí. Čeho se mi ještě nedostává?<<(Matouš,
19, ZO.)S jakou radostí as vyslechl Pán tato
slova! Pak pravil: »Chceš-li býti dokonalým,
jdi, prodej, co máš, a dej chudým — a budeš
míti poklad v nebi; a pojď a následuj mě!<<
(Matouš, 19, Zl.)
Ale ach! to bylo příliš,takové oběti nebyl

schopen. Tak rád by se byl stal nejoddaněj
ším učedníkem Páně, byl by stále v jeho spo
lečnosti — ale tolik obětí? Ne, pro to se roz
hodnouti nemohl! Odvrátil se, odcházel zkla
mán... a láskyplné oko Kristovo zíralo za
mm.
U kolika jinochů se opakuje táž scéna
i dnes! Do svého desátého, dvanáctého roku
mohou řícimnozí: »Pane, až dosud jsem byl
poslušen tvých přikázání.<<Ale pak . .. pak
přicházejí léta vývinu, dospívání, zmatky —
tak kolem 14.—18. roku. Jinoch, bojující
s pokušeními, jež mu byla dosud neznáma,
stane s bývalou upřímnou láskou před Pá
nem: »Pane, také nyní bych si přál býti cele
tvým, co mám dělati?<<A Spasitel jej vyzý
vá: »Vyprosti se z lakadel smyslného světa,
neposlouchej probouzejících se pudů, jež ti
nalhávají rozkoš! Vyhni se každé příležitosti,
která by tě mohla vzrušovati smyslně: zlým
druhům, biografům, obrazům, knihám! Ne
poklonkuj ďáblu ani pouhým vyslechnutím!
»Ach, dobrý Ježíši, tolik nemohu! Nemohl
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bych plniti tvá přikázání tak, aby nebylo tře
ba odříkání? Nemohl bych býti tvým synem,
nekrotě při tom pudy svého těla? . . . Ty pra
víš, že to nelze . . . pak je mi to příliš mnoho!!
a dosud poctivě o dobro usilující jinoch se
odvrátí a nastupuje cestu smyslného života,
neřestí... a milující srdce Spasitelovo hledí
smutně za ním.
Milý synu, buď moudřejší, než byl onen
mladý člověk v bibli! Čistý život stojí nás
sice mnoho přemáhání — ale: pro Krista a
pro duši není žádná oběť dosti veliká!
Je také možno, že má s tebou Pán vzneše
nější záměry. Povolá tě snad nejen k tomu,
co je povinností každého člověka — k čisté
mu, hříchů prostému životu, ale — jako to
učinil s tímto bohatým, mladým člověkem —

chce tě učiniti svým důvěrným spo
lupracovníkem — svým knězem.
Příteli můj, nezalekni se takového volání
Páně! N eodvrať se od Spasitele, jako to
učinil onen ubohý, „bohatý" jinoch.<<
Volá-li tě Pán. nelekej se, nesmlouvej
s ním — odmění tě štědře za všecky oběti,
jež musíš proň přinášeti. Petr pravil jednou
k Ježíši: »Hle, my jsme opustili vše a násle
dovali jsme tebe, čeho se nám za to do
stane?<< A Spasitel jim odvětil: »Amen —
pravím, že vy, kteří jste mnc následovali,
při znovuzrození, kdy syn člověka zasedne
na stolici velebnosti své, seděti budete i vy
na dvanácti stolicích, soudíce dvanáctero
97

pokolení israelských. A každý, kdo opustí
dům nebo bratry, nebo sestry, neb otce, neb
matku, neb manželku a dítky neb pole pro
jméno mé, stokrát více vezme a život věčný
v dědictví dostane.<< (Matouš 19, 27—29)

Volání Páně
Ježíš si zvolil dvanáct mužů, aby hlásali
jeho nauky. Před svým nanebevstoupením
pravil k nim: »Dána jest mi veškerá moc na

nebiina zemi.Proto jdouce učte vše

chny národy, křtíce je ve jménu
Otce i Syna i Ducha Svatého, učíce
je zachovávati vše, cokoli jsem
vám přikázal. Neboť — hle, já jsem
s vámi po všecky dny až do skonání
s v ě t a.<<(Mat. 28, 18—20.)

Vznešený rozkaz !Ale také obrovský úkol!
Nic není jistě těžšího —než lidskou vůli pod
říditi zákonu. Velcí řečníci mohou sice na
dchnouti — ne však dovésti k tak velkým
činům, jakých od nás žádá Kristus. A přece:
nástupci apoštolů, biskupové a kněží — zís
Krista, mnozí se dokonce nelekají ani mu
čednické smrti. A jako se kdysi Spasitel
ubíral vesnicemi a městy palestinskými a
brzy ten, brzy onen odkládal řemeslnické
nástroje, veden vnitřním hnutím a — opu
stiv domov i rodinu, následoval Ježíše: tak
i dnes kráčí volající Kristus mládeží, obrátí
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svůj pohled na tu neb onu vznětlivou duši
a jinoch musí k němu přilnouti. Mnohý
ještě chodí do obecné školy, honí se za mo
týly — a již cítí v duši volání Spasitelovo;
mnohému se tak stane, když je již na gym
nasiu, jiným teprve po bojích let vývinu...
Najdou se i tací, kteří teprve po maturitě
nebo po zkoušce v jiném povolání pocítí
v duši slova Božského Mistra, slova, jež pro
nesl kdysi k Šimonu Petrovi na jezeře Tibe
riadském: »Šimone, synu Janův, miluješ mě
více nežli tyto?<<(Jan 21, 15.) — »Synu můj,

miluješ mě více nežli jiní? Synu můj, mohl
bys pro mne učiniti více než ostatní? Mohl
bys pro mne přinésti více obětí než ostatní?
Můj synu, mohl bys mi získávati duše,

mohl by ses státi mým knězem?<<

Ano i dnes kráčí Pán mezi námi, a kdybys
zaslechl jeho volání, nezatvrzu j svého srdce.
Dopřej ve své duši této myšlence času, aby
uzrála, ale pak, zazní-li ti ono volání jasně,
zřetelně, neodmítej ho!
Dobře, milý jinochu, uvaž: Povolání du
chovního není takové jako povolání jiná ——
není to úřad, kariéra, živnost — ale oběto—

vání sebe samého a práce, práce vyžadující
nejvyššího napětí sil duševních i tělesných
ve službách Spasitelových pro nesmrtelné"
duše.
Jsi-li však velkomyslný, máš dobrou vůli
i nadšení pro vznešenou věc, jistě se tvoje
duše zachvěje připosvátné myšlence na toto
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povolání a řekne: »Pane, ty víš vše, ty
víš, že tě miluji! Dopřej mi, abych se
stal pastýřem, jenž vyprošťuje zbloudilého
beránka z trní, rybářem, který po bezvýsled
né námaze dlouhých noci na jediné tvé slovo
znovu s bezstarostnou radostí a ochotou
vrhá sítě do vody! Dej, abych se stal magne
tem, přitahujícím vše k milování tebe. Zařiď ,
abych se stal pracovníkem, který sklízí žeň,
o níž jsi kdys řekl, že plodů by bylo hojně,
ale pracovníků je málo! Dej, abych se stal
ohněm, který rozněcuje svatý plamen ve
všech, kdož se k němu blíží, oheň, který jsi
přišel na zem rozdmýchati.
Až pak někdy vstoupím k dětem do školy,
dopřej mi viděti ze zářících jejich očí, jakým
pokladem je nesmrtelná duše, probuď v dě
tech pocit, jako bys byl k nim přišel ty sám.
Když zasednu ve zpovědnici a lidé se mi
svěří s nejtajnějšími záhyby srdce, s činy,
které by rádi skryli nejen před svými přáteli
a rodiči, ale před sebou samými a před Bo
hem, ale nyní — je vyznávají s neuvěřitel
nou upřímností, dej, abych uměl býti rád
cem, utěšujícím přítelem, lékařem, duchov
ním správcem tisícům trpících hříšníků. Do
přej mi, půjdu-li s tvým svatým Tělem v ru
kou k umírajícímu, abych mohl obrátiti k ne
bi jeho poslední hasnoucí pohled . . ., abych
s trpícími trpěl, s radujícími se radoval, aby
se nezmenšoval svatý oheň, který nyní plá
polá v mé duši — o to tě prosím, 6 Pane!
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Také za to vše nechci čekati uznání po
zemské odměny. Až se pak večer, znaven
břemenem dne, vrátím do svého pokojíka,
kde na mne nikdo nebude čekati, nikdo mne
nerozveselí — a klesnu u paty tvého kříže na
klekátko — dopřej mi načerpati ze skloněné
tvé svaté tváře, z tvých sladkých očí veškeru
svoji útěchu, posilu, své štěstí.
Neboj se, milý synu, i přes to bude tvůj
život naplněn nekonečným štěstím a vnitřní
radostí, neboť je rájem na zemi znáti srdce
Spasitelovo, učit je milovati, šířiti jeho čest.

Pán měpovolal, musímjíti!
Milý, dobrý příteli!
Kdybys tak byl viděl v zrcadle, jakýma
velkýma a užaslýma očima ses na mne po
díval, když se nás dnes profesor vyptával
jednoho po druhém, čím chceme býti, a hoši
hlásili: Chci býti lékařem, inženýrem, práv
níkem, učitelem, hospodářem, já ještě nevím,
obchodníkem. — Tu došlo i na mne.
>>Knězem<<
— řekl jsem a posadil jsem se.

Tu ses obrátil a pohlédl na mne. Ale ten ule
kaný pohled! Vypadal jsi, jako by bylo vedle
tebe uhodilo!
V přestávce jsi mě zatáhl do výklenku
u okna a pustil se do mne: »Poslyš, Karle, ale
to není od tebe hezké. Ani slůvka jsi neřekl
o svém rozhodnutí mně, svému nejlepšímu
příteli! Byl jsem přesvědčen, že to nemyslíš
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vážně. Skutečně jsi se již rozhodl? Považ, co
vlastně podnikáš! Jsi primus, řádný hoch. Je
ti svět otevřen se všemi možnostmi skvělé
budoucnosti. Kdo ví, co z tebe ještě může
býti při tvém nadání! Proč se tedy chceš

státi knězem?<<

Tak jsi hovořil hledě na mne, jako bys mi
byl přišel na pohřeb.

Nuž, Františku, jsi skutečně mým nejlep
ším přítelem, a proto bych ti rád svěřil pří
činu své volby. Ale přestávka se k tomu ne
hodí — tedy ti raději píši.
Víš, že jsme za svých procházek hovořili
často o vážných věcech. Mluvívali jsme
o zkaženosti dnešního světa, o bezcharakter
nosti, rouhání se všem ideálům, o lehkomysl
nosti, podceňování povinností, o nemrav
nosti . . .

A vzpomeň, jak jsem často říkal: »Cítím,
že se tu musí něco udělati. Nářek nepomůže!
Jde o to, pevnou rukou sáhnouti do točícího
se kola a nastaviti smělou hruď valícímu se
proudu . . .

Dnes odpoledne jsi mi vyčítal, že jsem ti
zatajil rozhodnutí státi se knězem. A podí
vej se, přece jsem o tom hovořil — aspoň
tak, jak se mi tehdy jevila moje budoucnost.
Jen zvolna zrálo ve mně chápání příštího po
volání, ale dnes to už vím: Spasitel volá —
a já musím jíti!
Před několika lety to byla pouhá myšlen
ka, jež se vracela znovu, znovu — neujas
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něně, ale zároveň se vynořovalo plno po
chyrbností a úvah . .. Ani netušíš, kolik bojů
jsem probojoval! Dnes je mi již vše zcela
jasno. Bývají u nás často hosté otcovi, nále
žející k různým povoláním; od většiny z nich
jsem slyšel jen nářek a roztrpčené úvahy.
Lidé jsou skutečně sobečtí, nemilosrdní
a nemravní! Staneme se však lepšími, když
stále jen bědujeme a si stěžujeme? Nikoli,
to nepomáhá! Po jednom zvláště vroucím
sv. přijímání mi bylo, jako by se na mne Spa
sitel obrátil se smutně tázavým pohledem
a řekl: »Pohleď, synu můj, jaká by to byla
bohatá žeň, ale je tak málo ženců!<<
Jakás nevýslovná bolest mnou zachvěla:
Pane, Pane! Tedy je tak málo velkomysl
ných lidí, kteří by pracovali pro tebe! Je sku
tečně tak málo obětavých jinochů, kteří se ti
zcela zasvětil? Pane, přijmi mne! Chci tak
neúnavně pracovati pro tebe, jako se jiní
honí za penězi, za zvučným jménem, vlivem
v politice... chci za tebe nadšeně položiti
vlastní život.
A když se mi tak v celé nahotě ukázala
rozervanost moderního života a ony ohrom
né úkoly, poznal jsem a pochopil krásu kněž
ského povolání.
Je ušlechtilejší úkol než vésti nesmrtelné
duše lidské k Bohu a k jejich věčnému bla
hu? Chceš se státi lékařem. Máš pravdu —
i to je krásný úkol pomáhati nemocnému
tělu a mírniti bolesti. Ale není stokrát krás
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nější léčiti chorou duši? Naši druzi se stanou
lékaři, obchodníky, hospodáři — atd.
To vše jsou důležitá povolání pro naši
vlast. Ale nepřepínám snad, když si říkám,
že bude míti moje působení stejně velký vý
znam pro pozemskou naši vlast jako jejich.
Nepotřebuje stát náš vedle kvetoucího hos
podářství a spořádané správy především
mužů bezvadného charakteru, věrného plně
ní povinností a bohabojných? . . . Toť obor,
v němž si přeji působiti já.
A že jsem byl vždy primusem? Myslíš, že
bychom směli Spasiteli ze sklizně nabídnouti
jen plevy a nečistotu? Či že by se do těžké
služby zachraňování duší měli místo čilých
jinochů dávati jen slaboši a malomyslní?
Ne, Františku! To, čím Bůh obdařil moji
duši, chci obětovati jeho velké věci. Jsem pln
svatého nadšení pro své povolání a nic mne
od něho neodvrátí.
Milý příteli! Ptal ses, proč se stanu kně
zem? Poněvadž miluji svou pozemskou vlast
— a svého Boha.
Musím jíti: Spasitel mě volá do svých
služeb.
Nediv se již! Nelituj mne! Raduj se spíše
se svým šťastným — upřímným přítelem
Karlem.
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Dopis klerika
Důstojný pane! Milovaný můj zpověd
níku!
Promiňte laskavě, že píši teprve dnes —
když je tomu již čtrnáct dní, co jsem zamě
nil domov otcovský za jiný.
Prvého dne — musím se k tomu přiznati
——
mi bylo velmi smutno, bylo to přece prvé
loučení s domovem na dlouhou dobu.

Ráno jsem šel ještě jednou do školy,
abych si vybavil staré vzpomínky.
Přiobědě jsme všichni byli poněkud zara
ženi — pak jsme šli na nádraží.
Seděl jsem ve vlaku zahloubán v myšlen
ky. Tak mi bylo nějak divně u srdce. Po ně
jakou dobu jsem hleděl bez zájmu kolem
sebe, ale brzy zapudila krásná jakás naděje
dosavadní stísněnou náladu loučení. Nač
teskniti? Nejedu přece na pohřeb — nýbrž
vstříc novému životu, a to nejkrásnějšímu,
jakého může dopřáti člověku vůle Boží
a milost.
Nad vchodem do semináře mi zářila vstříc
slova: »Pietati et scientiis.<<

Pět let zde ztrávím ve zbožnosti a ve stu
diu. . ., pak přijde práce u duší pro duše..
Velmi brzy se mi v semináři zalíbilo — je
tu pro mne tolik nového. Do kaple chodím
často — cítím také, jak mě každá meditace
a každodenní sv. přijímání přibližuje k Ježíši.
A vědomí blízkosti Páně mě tolik těší'
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Vždyť si i On přeje, abychom se radovali
z každé věci a snášeli zkoušky a utrpení se
vztyčenou hlavou. Jak jsem šťasten od té
doby, co jsem se tomu naučil! Ovšem také
často vzpomínám na domov, zakusil jsem
tam přec tolik lásky!
Víte, důstojný pane, že si tatínek nepřál,
abych se stal knězem, ačkoliv mám ještě dva
bratry. Matinka se bála, že ji toto povolání
připraví o syna. Ale myslím, že žádný ze
synů nebude rodině zachován jako já, neboť
druzí založí rodiny a budou žíti pro své
manželky.
Ale moje myšlenky nezalétají jen domů,
sním již také o příštím působení mezi mlá
deží. Víte dobře, důstojný pane, jak ji mám
rád!
Tak rád bych se stal duchovním pastýřem
mládeže. Právě pro ni jsem se učil s takovým
nadšením poslední roky, pracoval, brousil na
sobě, abych se jí stal hodným. Může býti
něco krásnějšího — než vésti mladou duši
k Pánu?
Mládež je naše budoucnost, musí se po
lepšiti a pak také dospěje naše vlast k no
vému rozkvětu. Nechci tím ovšem říci, že
bych nepracoval s týmž nadšením i v jiném
oboru; Spasitel ví nejlépe, kde mě chce míti.
Cíl můj mi září stále jasněji, a jestli ne
zkušení laici nazývají seminář vězením, mo
hu jen říci: blaží mě, že jsem »Kri-stovým
Vězněm<<.
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A ještě něco, důstojný pane!
Když jsem se byl s Vámi rozloučiti, za
pomněl jsem při stísněné své náladě, proč
jsem vlastně přišel. Chtěl jsem Vám totiž
poděkovati za všecku Vaši dobrotu a lásku,
jíž jste mi dopřával, za to, že jste při návalu
práce našel ještě dosti času pro mne a tak
jste mi usnadnil cestu k mému největšímu
štěstí.
Můj život bude někdy mým skutečným dí
kem — dnes Vám dávám jen svatý slib, že
nezapomenu svého hesla: »Nikdy se ne
stanu zrádceml<<

Ve stálé příchylnosti a lásce Vaší důstoj
nosti vděčně oddaný
Karel Vážný.

Oněch dvaasedmdesát
Ty jistě cítíš, že tě Bůh určil ke světskému
povolání. Chceš se státi profesorem, inžený
rem nebo lékařem, právníkem, kupcem, ře—
meslníkem, vojínem. Zvol si to, k čemu
máš nejvíce chuti, ale nezapomeň nikdy, ž e

s tebou Kristus počítá i ve svět
ských povoláních.

Povolav dvanáct apoštolů, zvolil Ježíš
ještě dvaasedmdesát učedníků (mohli by
chom říci laické apoštoly): »Na to Pán vy
volil ještě jiných sedmdesát. dva a poslal je
po dvou před sebou do každého města a
místa, kam hodlal přijíti sám.<<(Lukáš 10, l.)
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Povolání kněžské jest něco velikého. Srdce
mladíkovo se musí zachvěti radostí, když za
slechne volání Páně. Ale i ten, jejž Spasitel
určil pro jiné povolání, se musí zúčastniti
práce při rozšiřování království Božího na
zemi; to je, kdo není mezi apoštoly, má býti
aspoň mezi dvaasedmdesáti učedníky.
Jak mohu býti apoštolem Páně, já — žák,
učeň?! ptáš se jistě s údivem. Co jen bych
mohl učiniti pro Ježíše? Mám snad kázati?
Řečniti? — Ne, neřečni, ale působ, ka ž c e

lou svou bytostí! Buď živým evan
geliem! Buď živou reklamou Kris
to va díla!
Jsou jinoši, jejichž charakterní jednánípů
sobí na kdekoho, ba i na špatné lidi. Třeba
jen vysloviti jejich jméno. Jeník? Nu ano,
ten je jiný než ostatní! Všichni ho mají rádi,
neboť se k nim chová jemně. Při hře hodí
míč nejdále, směje se ze všech nejsrdečněji,
při učení je nejhorlivější. Jde—lio to, pomocí

spolužáku při nesnadném úkolu, je ze všech
nejochotnější — a při tom je vroucně zbož
ný, t. j. on se nehlásí jen ke své víře, žije také
podle ní.
Přijde-li někam, jako by se změnila atmos
féra?. jako by mezi mládež přišel sám Spa
site

Je však ještě mnoho jiných příležitostí,
kdy můžeš býti-apoštolem Páně.
Tvůj přítel se chce dopustiti hříchu — ty
ho od toho zdržíš. Počne vyprávěti urážlivé
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věci, na tvá slova však přestane, jde »do
sebe<<— a nechá toho naprosto.
Sejde se vás několik u přítele. Přijde lehko
myslný mladík mezi vás a začne vyprávěti
neslušné anekdoty. Co teď? Tobě se to ne
líbí — a přátelům rovněž ne. A přece oby
čejně mlčí i jinoši velmi slušní, ba usmějí se
různým těm oplzlostem, neboť »nelze ho
přece uraziti<<lBudeš míti nyní odvahu se
ozvati? »Mlčeti, kde bylo třeba promluviti,
je právě tak velká chyba — jako mluviti, kde
by bylo třeba mlčeti. Neboj se než toho, kdo
se nebojí Boha — ale tomu se postav směle
na odpor! »Bojte se Boha,<<praví sv. Cyprián,
»pak vám netřeba se báti nikoho l<<

Jsou místa, kam nemůže přijíti duchovní
— a tam právě můžete býti laickými apoš
toly Páně. A jsi-li obratný, můžeš jím býti
i mezi soudruhy, ba dokonce i mezi dospělý
mi... »Ale jak začíti, přece jim nemohu či
niti výčitky?<<— To ne, ale mluví-li kluzce,

frivolně a ty nemůžeš odejíti, pohlédni na ně
vážně a rozpačitě — snad si uvědomí své po
chybení. Podívej se, můj synu, ďábel má to
lik náhončích a pomahačů: smyslnost vzbu
zující divadlo, biograf, nemravné časopisy,
dvojsmyslné řeči, špatné písně, různá ná
věští, obrazy knihy, zkažené lidi . . . ne
chceš tu býti apoštolem Páně?
Tím však, že utvrzuješ ve víře jiné, stává
se i tvoje víra stále pevnější. Má jistě pravdu
básník, praví-li:
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Když ve svém životě chceš šťasten býti,
na cestu jiných štěstí musíš síti,
vždyť radost, kterou darem druhu dáme,
zas v srdci vlastním jistě uvítáme.

Toho zakusíš ve svém apoštolském pů
sobení — jak bys tedy mohl ještě více
utvrzovati svoji víru, než když se ti podaří
přesvědčiti o její pravdě jiné!

Kristus na jezeře
Jednou se apoštolové plavili za noci na
rozbouřeném jezeře a Pán nebyl s nimi. Po
jednou k nim přicházel Kristus po valících se
vlnách. Jakmile učedníci uzřeli, že kráčí po
jezeře, zvolali zděšeně: >>Strašidlol<<— a kři

čeli hrůzou. Petr vida, že je to sám Pán,
prosil, aby směl k němu jíti po vodě. Kristus
svolil, ale sv. Petra polekal prudký vítr, tak
že počal tonouti. Zoufale volal: >>Pane,za
chraň mnel<<— Ihned mu podal Ježíš ruku
a řekl: »Malověrný, proč jsi pochyboval?<<
Vstoupili pak do člunu a vítr se utišil.
Jak snadno vzplanula u sv. Petra láska ke
Spasiteli — ale jak rychle se ho zmocnila bá
zeň, jakmile viděl nebezpečí!
Hochu můj, snad jsi byl již v podobné si
tuaci! Když ti po řádné zpovědi zazářila
krása života s Ježíšem, volal jsi: »Pane, při
pusť mě k sobě!<<A Spasitel otevřel náruč
a řekl s odpouště jící láskou: >>Pojď!<<
A ty jsi
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spěchal k němu s hrdinným rozhodnutím
a sliboval jsi: »Již nikdy nezhřeším!<<Již ni

kdy ses nechtěl dopustiti podobného těžké
ho hříchu. Ale sotva jsi ušel několik kroků
— již opět poklesla tvoje mysl . .. opět se
na tebe šklebil hrozivý vír světa.
Ach, synu můj, kdyby tě opět ohrožovala
stará tvoje hříšná přání, zvolej s tonoucím
Petrem: >>Pane,zachraň mě!<<A i dnes po

cítíš, co kdysi pocítil sv. Petr: Ježíš vztáhl
ihned svoji ruku, uchopil ho a řekl mu:
»Malověrný, proč jsi pochyboval?<<
A jakmile vztáhneš ke Kristu ruku, hleda
jící pomoci, ihned se utiší bouře pokušení.

„Pane, pomoz nám ! „
Ještě jednou se v životě Páně setkáme
s apoštoly, bojujícími s rozbouřeným je
zerem.
Ježíš, unaven kázáním, vstupuje se svými
učedníky do člunu . .. Nebe je čistě, bez
mráčku. Není vánku, neozve se ani ptáče.
Lehce se šine loďka za rytmických úderů
vesel. Kristus usnul. Pojednou se přižene
bouře! Vlny vnikají až do lodice, apoštolové
vylévají vodu — a konečně budí Pána:
»Pane, pomoz nám, toneme!<<A Ježíš pro
mluví: »Co se bojíte, malověrní?<< (Mat. 8,
25 nsl.)
>>Malověrní<< — praví Pán za burácení
orkánu. A myslí si při tom: »To jsou tedy
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moji apoštolové?! Ty mám vyslati do světa,
aby jej obrátili na víru?<<

Povstane, stojí jako socha v kymácejícím
se člunu a poroučí jezeru... a vlny se tiší.
V jediném okamžiku je hladina jezera jako
zrcadlo.
Kdo je tento vznešený Kristus? Xerxes
dal kdysi ve svém bezmocném vzteku bičo
vati moře, ale to se pěnilo, zmítalo dále. Kris
tus? Stačí pouhý jeho pokyn — a bouřící ži
vel je zkrocen.
O Kriste, jenž poroučíš silám přírodním,
jenž ovládáš vzedmuté vlny, bouřící se mo
ře! Často si chci vzpomínati na tuto trojí
moc, až se mne bude zmocňovati strach před

utonutím na bouřlivém moři života: >>Pane,
pomoz, tonul<<

5.0.5.
S. 0. S. . .. S. 0. S. . . . Co znamenají tato
tři písmena? Víš to také, ač nejsi námořní
kem. Save our souls. Jakmile jsou tyto hlás
ky vysílány na oceáně, spěchají všecky na
blízku se plavící lodi plnou parou na ozna
čené místo, aby zachránily se smrtí zápasící
trosečníky.
S. 0. S! Jak často vysílá s těžkými pokuše—
ními zápasící mládež toto volání o pomoc
k nebesům!
Tak ve 14.—15. roce se dostane tvoje ži
votní lodička do bouřlivého pásma let dospí
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vání. Před tím ti nebude těžko býti zbož
ným: modlitba, mše sv., zpověď, sv. přijí
mání... to vše bylo snadné. Dnes? Přiznej
se, že se ti dnes mše sv. zdá býti trochu dlou
há, zpovědi se děsíš, na ranní modlitbu často
zapomeneš. Co je to? Co se tos tebou děje?
Když jinoši dospívají, rostou, vyvíjejí se,
tu jako by poněkud chladl jejich poměr
k Bohu. Modlitba na př. je pro ně namáha
vou; duchovní věci je nezajímají.
Co je tedy zajímá? Svět. Život, jak se jim
jeví pln tajemství. »Kéž bych již byl dospě
lý!<<»Kéž bych byl hezčí a měl krásné šaty!<<

Takové věci lákají a poutají. Co se s tebou
děje? Zkazil ses? Ne — ale mohlo by se to
státi.
Nejsi již dítě, ale ještě také ne dospělý.
Co tedy? »Klícek.<<Počíná v tobě boj: tělo
zápasí s duší. Běda, kdyby zvítězilo tělo!

Ale to je teprve počátek bouře! Rozpoutá
se mezi 16.—18.rokem. Ve tvém vyvíjejícím
se těle kypí krev, hlásí se mladistvá životní
síla. Co teď? Zahynu?
Často si myslíš, že snad Pán usnul a za
pomněl na tebe. Dolehne na tebe bouře prud
kých tělesných pokušení a duší bleskne
strašná myšlenka: »Ne! Již to nevydržím!
Nelze!<<— Milý jinochu, nevzdávej se, sáhni
po ruce Páně a volej: »Pane, S. 0. S.! Save
our souls! Zachraň moji duši!<<Ale — snad
jsi nevytrval. Hrozná vlna hříchu se převa
lila do tvého člunu, a když voda odtekla,
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hledíš — potřísněn — vyjeveně před sebe:
padl jsi, zhřešil! Jaká škoda, jak by to bylo
krásné, kdybys byl zůstal číst! Ale i když
tě potřísnila vítězná vlna hříchu, nezůstaň
aspoň zamazán! Poklekni před Pánem, jdi
ke sv. zpovědi a volej: »Pane, zachraň moji
duši! Moji poskvrněnou duši!<<
Snad jsi zhřešil častěji . .. Ale chceš se po
lepšiti . . . a přece znovu padáš do navyklé ne
řesti. Kde najdeš záchranu v těchto hroz
ných okamžicích sklíčenosti? Přiklekni opět
ke zpovědnici a .probud' Krista, o němž mys
líš, že snad spí. Zvole j k němu ve své úzkosti:
»Pane, zachraň moji duši, moji nešťastnou
duši!<<A jestliže ses ocitl v bídě hříchů a po
znal, že si nedovedeš pomoci sám — nýbrž
že tě zachrání milosrdenství Spasitelovo, pak
v duši tvoji vejde opět klid a důvěra.
Milý jinochu, bouře se sice po letech zmír
ní, ale zcela neustane nikdy. Po celý život
tedy budiž tvou modlitbou: »Pane, zachraň
mě, sice zahynu!<<

„ C0 prospěje. . .? „

Slova Páně: »Co prospěje člověku, kdyby
získal celý svět, ale na duši utrpěl škodu?<<

upozorňují nás na důležitou věc — na vol

bu povolání

! Nebylo to nikdy lehké, ale

dnes je to těžké dvojnásob.
V mládí člověk rád sní. Jinoši si malují
životní plány pestrými barvami a blouzní
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o tom, jak se asi vytváří jejich osud. Nu, to
je správné! Přemýšlej otom také často — již
ve 14. roce — jaké ti Boží Prozřetelnost asi
chystá povolání. Vol si, k čemu máš náklon
nost. Každé zaměstnání může býti slušné,
může zajišťovati řádné zaopatření a učiniti
tě hodným blaženosti věčného života, jen
když nezapomeneš — jak při volbě povolání,
tak v dalších letech života — uvedeného na
pomenutí Páně.
Není totiž důležito, v jakém povolání pro
žíváš život pozemský, ale jak jej žiješ. Není
důležito, kolik získáš peněz, statků a aut
(možná také ne vždy poctivými prostřed

ky), ale jak dostojíš svým povin
nostem k Bohu a k svému úřadu.

Při korunovaci papežské je zvláštní obřad
hlubokého smyslu. Spaluje se totiž chomáč
koudele a jeden z přítomných se obrátí na
sv. Otce se slovy: »Beatissime Pater, sic
transit gloria mundi!<<— »Svatý Otče, tak
pomíjí sláva světa!<< Když tedy uvažuješ
o budoucím svém životním povolání a již se
chystáš zvoliti některé, kéž ti zazní v duši
slova Páně: »Co prospěje člověku, kdyby
celý svět získal, ale na duši škodu utrpěl?<<

Nejdražší Ježíši, buď se mnou po
všechny dny života, abych nikdy
na duši neutrpěl škody!
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„Aby měli žifvot věčný...„

»Přišel jsem, aby měli život, a

měli hojnost

života<< (Jan 10,10) —

pravil Spasitel při jedné příležitosti.
Moderní člověk je navenek podivuhodně
horlivý; kéž by jen polovinu toho věnoval
zušlechtění své duše, posilování své vůle!
Stroj je člověku neocenitelným pomocní
kem — ale může se státi i jeho tyranem,
žene-li ho stále vpřed, dráždí neustále k no
vým výkonům, nedovoluje mu býti člově
kem a mysleti vedle pozemských cílů i na
vlastní duši.
Bohužel, možno život mnohých vystih—
nouti krátkými verši:
Jen po statcích a zlatě lidé touží
na světě tomto — a se těžce souží;
když skoupě mnohý obé chvíli svírá —
na lůžko klesá bezmocně — a zmírá.

Nikdy ještě lidstvo nepotřebovalo tohoto
napomínání Páně tak mocně jako dnes.
Víš, kdy si je máš zvláště připomenouti?
Když se před tebou honosí tvoji lehko
myslní přátelé, nehodní spolužáci: »Podívej
se na nás, my máme něco ze života! Nesta
ráme se o různá ta pouta, jimiž by nás rádi
sešněrovali. Ty se stále jen namáháš, abys
dosáhl ideálního života . .. u nás je to jistě
zábavnější a poutavější!<<
Milý jinochu, ty důvěřuj jen Spasiteli! Bo
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juj, buď na stráži, ovládej se pevně a věř, že
právě tento ukázněný život je pravým živo
tem — a ne lehkomyslnost a flirtování. Ni
kdy se nesniž s výšin Kristových k nějaké
zdechlině, ležící na silnici.
Nedávno měly zahraniční časopisy zprávu
o zvláštní příhodě. Na úpatí švýcarských
hor jelo auto. V jedné prudké zatáčce ležel
na silnici jakýsi beztvárný předmět . .. k za
brzdění již nebylo času. Vozidlo přejelo pře
kážku a zastavilo se. Cestující vystoupili.
Víte, co auto přejelo? Obrovského orla!
Krále vzduchu přejelo auto! Jak to možno!
Orel zpozoroval na silnici zdechlinu, slétl na
ni a pro vítané hodování zapomněl na vše
kolem sebe: nezpozoroval nebezpečí na zemi
mu hrozícího, netoužil již po čistých výši
nách . .. a tu ho stihl zl ' osud.
Ach, milý jinochu! o lidských, jako orel
smělých duší rozdrtí šílený běh moderního
myšlení! Co jinochů ve svém 16.—18.roce
spatří na cestě zdechlinu: smyslný, nemrav
ný život, zdechlinu, jíž ještě nespatřili, která
je tolik láká. Je jim nevolno v dosavadních
čistých výšinách. Ty nekolísej! Pro zdech—
linu, ležící na cestě, neopouštěj výšin Kris
tových!
Neboj se, že by byl proto tvůj život ne
radostný, prázdný a prostý.
»Není tedy pravda, že opravdové křesťan
ské žití budí smutek a zbavuje veškeré ra
dosti ze života?<<
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>>Ne, tisíckráte

ne!<<

Spasitel nechce, aby náš duševní život
stále dusil nějaký tlak; zcela naopak, miluje
mír, radost, veselou mysl. Nepřeje si malo
myslných, krčících se někde v koutě, a lidí,
kteří se přílišně souží. Tohle třeba zvláště
zdůrazniti, neboť právě mysl velmi hodných
jinochů podléhá tomuto zlu: »O, to byl hřích
— a to také<<— kde vůbec nebylo hříchu.

Zpytovati svědomí přece neznamená — čí
hati na sebe; není tu proto, aby vyrábělo a
zvětšovalo hříchy.
Pán přišel, aby byl naším životem a ne
trýznitelem nebo katem. Nábožný život je
něco snadného, sladkého a nejšťastnějšího
na světě: Boha milovati a býti jím mi
lován. Láska Boží je velká hnací síla; té
potřebuješ.
Já milovat tě budu — sílu svoji,
já milovat tě budu — štěstí zdroji!
Chce milovati dílo tvoje svaté
mé srdce — vroucí láskou vzňaté.
Chci milovat tě, světlo naše spasné,
než oko moje nocí smrti zhasne.

Po stezce své mi dopřej stále jíti
a klidně — bez bloudění — povždy žíti;
též klopýtati, váznout na své cestě
mi nedej, Otče, prosím tebe ještě.
Nechť osvěcuje z nebeské tvé tváře
mé tělo celé, duši skvoucí záře.
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Já milovat tě budu — Boha svého,
já milovat tě chci, korunu všeho.
Chci milovat tě — bez odměny pouze,
i dolehne-li na mne krutá nouze.
Chci milovat tě, světlo naše krásné,
až tlukot srdce po dnech žití zhasne.

Sedmasedmdesátkrát
Sv. Petr se ptal jednou Spasitele: »Pane,
kolikrát musím odpustiti svému bratru, jest

liže mi ublížil? Snad sedmkrát?<< Ježíš mu
odpověděl: »Ne, ne sedmkrát — ale sedm
asedmdesátkráta (Mat. 18,21). »Sedmasedm
desátkrát<< znamená tu nesčetněkrát —

vždycky.
Je téměř nemožno žíti mezi lidmi a vyva
rovati se různosti názorů, sporů a srážek.
I mezi nejlepšími přáteli bývají často nesho
dy a u sourozenců třenice. Ovšem, musíš
dbáti — pokud vůbec možno — abys nebyl
příčinou sváru nebo někoho nezarmucoval.
Také se nepouště j do >>disputací<<,
neboť vět

šina takových žákovských výměn názorů za
číná zcela krotce a končí hádkou a urážkou.
Ale přes to se stává, že se některý z mla
díků chová nerozvážně a zarmoutí svého
přítele nebo sourozence urážlivým slovem.
Co teď učiní ukvapený, prudký jinoch,
jehož urazil druhý? Obyčejně odpoví na
urážku ještě prudším tónem, dokonce snad
i násilím — nebo, je-li jemnější povahy, za
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tvrdí se a tomu, kdo ho urazil, se vyhýbá.
A Ježíš přece učí odpouštěti, ne odpláceti
zlým. Podívej se, hochu milý, když tě tvůj
druh urazil a ty mu splácíš stejným nebo
stupňuješ svůj hněv proti němu, klesáš du
ševně na nízkou úroveň útočníkovu. Jistě
znáš tuto oblíbenou hru: Dva hoši se postaví
proti sobě a jeden druhého chce přetáhnouti
8 místa. Vítězem zůstane, koho nelze s jeho
místa dostati přes všecky úskoky. Podívej
se: Odpovíš-li na urážku urážkou nebo hně
vem, opustil jsi své bezpečné, pevné místo.
Jak si tedy máš počínati? Připomeň si
slova Senekova: »Vytrvalá dobrota přemá
há zlé!<<Zůstaň silný, rozvážný, ukázněný
i v onom těžkém okamžiku, kdy tě někdo
uráží. Když se pak druhý uklidnil, přístup
k němu s mírností a zeptej se ho, zdali by
i nyní řekl, co pronesl o tobě dříve, zda by
byl s to, dát ti i teď ránu. — A většina jino
chů se přizná se studem: »Prosím tě, od
pusť, přenáhlil jsem se!<<Přísloví pak to vy

stihuje takto: »Vzpamatuje-li se hněvivý,
hněvá se na sebe.<<

Když ses však zapomněl ty sám a někoho
zarmoutil, nečekej, až přijde uražený k tobě,
nýbrž měj tolik mužné síly, abys vše na
pravil. Mnohý jinoch se trápí po celé dni:
»Pravda, byl jsem prudký, ale co mám dě—
lat? Ponížiti se a prositi o odpuštění?<<
Mladý příteli, o tom nemáš přemýšleti ani
minutu. I já říkám: Buď podle možnosti tak
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klidný a rozvážný, aby tě jazyk neovládal.
»Nejlepším pokáním je — nesplácet nikdy
urážky.<<Slovo, které vyklouzlo z našich úst,
je naším pánem; to však, jež zadržímc, nevy
pustíme — ovládáme my. Ale stane-li se
přece, že jsi někoho urazil, měj vždy dosti
síly k odčinění urážky! Vzkypěti, urážeti
v prchlivosti je dětinské; ale Opravdu mužně
čestné je co nejdříve napraviti chybu, způso

benou nerozvážným chováním.
Čím dříve — tím lépe!
Nemůžeš věděti, proč ten či onen z tvých
druhů je tak nerozvážný, vznětlivý, tak »ne
snesitelný<<.Snad je jeho povaha prudší než
tvá, ač se ji snaží ovládati; snad se mu také
doma nedostalo lepšího vychování ——
pak je

za drsné chování odpovědný jen částečně.
Buď tedy milý, přívětivý, shovívavý ke kaž

dému,kdo se chce státi lepším.

Jen od jednoho druhu lidí se smíš

vlastně máš o d v r a c e t i. Jinoch, následující
Krista, nesmí znáti jiného nepřítele mimo
hřích, nesmí se odvraccti od nikoho kromě
toho, kdo se svým hříchem vychloubá a chce
k němu naváděti. Takovým se musíš vyhý
bat! K tomu tě zavazuje již i přikázání Páně,
o němž chci promluviti v další části.
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„Poboršuje-li tě tfvoje akom"
Jen tehdy, když víme, jakou má lidská
duše cenu pro Pána, pochopíme péči Páně,
s jakou chce zachrániti duši před zkázou.
Běda člověku, který je příčinou pohoršení!
Hněvivým zrakem jej bičuje jindy laskavý

Spasitel,když praví: »Kdo by však po

horšil jednoho z maličkých těch
to, kteří ve mne věří, tomu by bylo
lépe, aby žernov osličí byl zavěšen
na hrdlo jeho a on pohroužen byl
do hlubokosti

mořské... Jestli však

tě pohoršuje ruka tvá, utni jia vrhni od sebe;
lépe jest tobě vejíti do života bezrukému
nebo kulhavému, než abys — maje obě ruce
neb obě nohy, uvržen byl do ohně věčného.
A jestli tě pohoršuje oko tvé, vylup je a
vrhni od sebe; lépe jest tobě jednookému
vejíti do života, než obě oči majícímu —
uvržen býti do pekelného ohně.<<(Matouš
18, 6 a 8nsl.)
Po těchto slovech Páně vzniká hrozná od
povědnost pro toho, kdo učí někoho hříchu
svými skutky nebo slovy!
Ježíš věděl dobře, že je u většiny jinochů
příčinou mravní zkázy zlý přítel, nemravná
kniha, a proto se obrací s takovou vážností
proti zhoubcům duší.
Milý jinochu, dbej toho, abys neměl knih
a přátel, kteří svádějí ke hříchu; ovšem také
ty nedávej příčiny k pohoršení.
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Tu mi namítne mnohý mladík: »Ano, to je
pravda, že ten či onen z mých druhů není
právě nejslušnější, ale já se nesmějí jeho
kluzkým vtipům, naopak nelíbí se mi. Ale
— nehledě k tomu — je to přece jen řádný
chlapík — a také víte, že mi pomáhá při uče
ní — nu, a tak ho přece nemohu odmítati.
Mimo to mi jeho lehkomyslnost nemůže
uškoditi!

. . .<<

Vidíš, milý příteli, to už posuzuješ dle
vnějšího zdání. N ení přece řádným chlapí
kem, kdo má pěkné šaty a jeho otec auto, ale
ten, kdo má vznešené ideály a ušlechtilé způ
soby a mravy. Dnes se ti jistě nelíbí jeho
lehkomyslné vtipy — ale po několika měsí
cích je budeš poslouchati rád — a po roce
budeš vězeti po krk ve hříchu. Jestliže je sku
tečně tvým dobrým přítelem, popros ho, aby
se zbavil svých pustých fantasií a skutků.
A neučiní-li toho, přeruš s ním styky! Vždyť
právě takových případů se týkají slova Pá
ně: »I kdybys něčeho potřeboval jako své
ruky nebo nohy, zbav se toho, svádí-lí tě to
ke hříChul<<

Vždyť nemůže přec býti tvým přítelem,
kdo je nepřítelem Kristovým. Kdo pak má
nestoudný jazyk, žije lehkomyslně a nevěří
— ten je jeho nepřítelem! Kdo může udržo
vati přátelství s lehkomyslným druhem, stá
vá se sám takovým.
Víš, z čeho poznáš, zda je někdo hoden
tvého přátelství? Z toho, že je ti v jeho spo
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lečnosti a za jeho vlivu snazší býti dobrým.
Bonus intra, melior exi! čteme na mosaikové
podlaze předsíně starořímského domu; —
»Vejdi dobrý, odcházej lepší!<<To je znak
dobrého přátelství.
Jiný mladík řekne: »V té neb oné knize
jsou ovšem nemravná místa, ale je psána
skvělým slohem — ostatně ji nečtu proto,
nýbrž abych z ní získal znalost života . . .<<
Jsi, milý hochu, opět na omylu! Chceš-li

těžiti z krásného slohu, pak najdeš — díky
Bohu — řadu dobrých spisovatelů. Ať již ně
která kniha, divadelní hra, film vynikají sebe
nádhernějším stylem, dokonalou stavbou
nebo provedením, nečti jich, nedívej se na
ně, dotýkají-li se tvého mravního cítění.
A kdyby ses měl zříci něčeho tak vzác
ného jako tvé oko, co tě svádí ke hříchu,
musíš míti tolik odvahy přinésti pro vlastní
duši tuto obět.
Samo sebou se rozumí, milý jinochu, že
musíš dáti pozor, abys ani ty jiných nepo
horšoval. Lidé menšího vzdělání napodobují
mimoděk ve svém jednání vzdělanější, výše
stojící. Proto je také život vyšších společen
ských vrstev mnohem odpovědnější než
život lidí prostších. »Což já jsem strážcem
bratra svého?<<ptal se Kain rozhořčeně Pá
na, když jej volal k odpovědnosti pro bratra.
no — jsme strážci spolubratří a částečně
i odpovídáme za ně! Zlobíš-li svého malého
bratra, dráždíš-li jej, jsi vinen, začne-li ti spí
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lati. Trávíš-li ty — studovaný jinoch -—své
prázdniny na venkově a místo účasti při ne
dělní mši sv. se vypravíš na výlet nebo za
spíš, odpovídáš za to, řídí-lise dle tebe prost
ší jinoši a vyhnou se chrámu.
Působíš-li na venkově jako lékař, soudce,
lékárník, statkář a pod. a lidé tě nevidí u sv.
zpovědi a sv. přijímání, jsi-li učitelem a ne
jdeš na služby Boží a tvoji žáci tě dokonce
někomu slyší spílati, jsi plně odpověden za
špatný svůj příklad!
Dávej tedy, milý hochu, pozor! — Spasitel
ti důvěřuje.
Bůh ti dal zdravé tělo a schopnost mysliti.
Nezneužij jich! Je lépe vejíti do života věč
ného bez ruky, nohy, bez očí — než býti
uvržen s očima, rukama a nohama do pekel
ného ohně.

„Mládenče, vstaň ! „
Nedaleko Naimu potkal Pán pohřebníprů
vod; nesli ke hrobu jediného syna jedné vdo
vy. »Spatřiv ji Pán, pohnul se milosrden
stvím nad ní a řekl jí: Neplač! A přistoupiv,
dotkl se mar; ti pak, kteří je nesli, zastavili

se. I řekl:Mládenče, pravím tobě,

vstaň! A posadil se ten, jenž byl mrtev a
počal mluviti. I dal jej mateři jeho.<<(Luk.
7, 13—15)

Pohřeb je vždy čímsi smutným, zvláště
bolestné je však, kladou-li do hrobu mladíka.
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Ale což když klesá do hrobu zkázy a
zpustlosti mladá duše, poněvadž na ní lpí
kletba hříšného návyku!
Viděl jsi někdy nějaký chrám Vtroskách?
Jednou v létě jsem byl na výletě se svými
žáky v horách, kde jsou zříceniny bývalého
kláštera a chrámu pavlánů. Po staletí tu za
znívala o půlnoci zbožná společná modlitba
mnichů... A nyní stojí hlouček mých žáků
v němém dojetí na zříceninách. Podívejte se
— zde bývaly cely . .. jak nepatrné místo
stačí jednomu člověku! Tam jsou základy
refektáře, kde mniši zasedali ke skrovné hos
tině. A tady chrám! Zdi částečně ještě stojí,
ale střecha i krov se zřítily a prolomily klen
bu hrobky. .. nestojíme tedy již ve chrámě
— ale v zasypané hrobce.
Můžeme jen hrábnouti holí do ztrouchni
vělé půdy — a již se zabělá před námi lebka
nebo kost staletí tlejícího pavlána . .. A všu
de ticho, tísnivé, děsivé ticho; jen prastaré
duby pokyvují korunami jako kdysi, dávno.
Je mi tak teskno u srdce! Dříve tu byla do
movem radost, každé slovo bylo modlitbou,
každý čin službou Bohu, duše plny milosti
Boží.

A nyní?
Milý hochu, není tí jistě třeba říkati, co
může udělati z nejkrásnější mladé duše hříš
ný návyk.
Snad s hrůzou hledíš nyní do svého nitra,
snad musíš i ty zvolati: >>Pane,Pane, i já
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jsem již pohřbil svoji kdysi bělostnou duši!
I já jsem jako by zříceninou chrámu.<<
Ale — ruka Páně se tě jemně dotýká a týž
Kristus praví: »Jinochu, pravím tobě, vstaň!<<
O, mohui já býti uzdraven? Pozdvihne mč
Spasitel znovu?
Ano, ano! Čti jen dále!

Vstaňte mrtfví !
Jeden z farizeů pozval Krista, aby s ním
pojedl. »A hle, žena hříšnice, kteráž byla ve
městě, dověděvši se, že stoluje v domě fari
zeově, přinesla alabastrovou nádobu masti
a postavivši se vzadu u nohou jeho, počala
smáčeti slzami nohy jeho a utírala je vlasy
hlavy své a líbala nohy jeho a mazala je
mastí.<<(Lukáš 7, 37 ml.) A když se pak fa
rizeus horšil nad tím, že je Kristus tak laskav
k této velké hříšníci,pravil Pán: »Odpouštějí
se jí hříchové mnozí, neboť milovala mno
ho.<<(Lukáš 7, 47.) Pak řekl ženě: »Víra tvá
tě spasila, jdi v pokojil<<(Luk. 7, 50.)

Jak se farizeové pohoršují ve své naduto
sti! Jak kroutí očima! S jakým opovržením
hledí na plačící, klečící hříšnici, oni, kteří ne
jsou lepší. Jen Pán neodvrací své tváře od
kajícnice: Kristus, svatost sama! Kristus, na
zem přišedší syn Boží.
Jak může i mne potěšiti a posíliti tento po
hled! Je mi sotva 16—18let, a přec bych stěží
spočítal své hříchy. Hloží a býlí mě téměř
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dusí. Snad tě již ovíjejí chapadla hříšného
návyku po léta páchaného hříchu!
Spasitel však pozoruje i nejmenší jiskřič
ku dobré vůle. Nepřišel zlomiti nalomenou
třtinu, zhasiti slábnoucí plaménky.
Ať již, milý hochu, lpí na tvé duši kletba
hříšného zvyku sebe houževnatěji, vzhůru,
mrtvý! I ty můžeš začíti nový život — byť
i minulost byla tak zarmucující! Nesmíš jen
zapomenouti: — Magdalena prosila o odpuš

tění jen jedenkrát, ale pak — zůstala

nu věrnou až do smrti.

Pá

Po sv. zpovědi očekává od tebe Pán jen
jedno — že se polepšíš. Když po dlouhé do
bě opět zazáří vše oživující slunko, prohlíží
me nedočkavě stromy, zda již neraší. Také
Kristus pozoruje tvoji duši po zimě hříchu,
nemá-li již poupata lepšího života. — »Co
se vám zdá? Kdyby měl někdo sto ovec a
zabloudila by jedna z nich, zda nenechá
devadesáti devíti na horách a nejde hledati
té, která zabloudila? A podaří-li se mu ji
nalézti, amen pravím vám, že se raduje nad
ní více než nad devadesáti devíti, kteréž ne
zabloudily. Tak také není vůle Otce vašeho,
jenž jest v nebesích, aby zahynul jeden
z těchto maličkých.<< (Mat. 18, 12—14.)

Slyšíš dobře, hochu milý? Bůh si nepřeje
záhuby ani jediné duše! Sklání se láskyplně
k tobě — ke svému ztracenému synu, jehož
duše se svíjí ve hloží a trní, a tiskne tě —
odpouštěje — na své dobrotivé srdce.
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O milosrdná ruko mého Spasitele! Po
zdvihni mě, aby se opět zahojily moje rány!

„Kde je těch devět?,
V jedné vesnici uzdravil Pán deset malo
mocných, z těchto deseti však poděkoval jen
jeden za neskonalou jeho dobrotu. Pána za
mrzel nevděk ostatních devíti — i táže se:

>>Zda1ižjich nebylo uzdraveno de

set? Neshledal-li se nikdo, jenž by
se byl vrátil a vzdal chválu Bohu

— jediné cizozemec tento?<< (Lukáš
17, 17 nsl.)

Duši mladých lidí zdobí mnohé dobré
vlastnosti, ale — ku podivu — ušlechtilá rost
linka — vděčnost — zapustí V ní jen zřídka
kořínky. Vděčnost je předností ušlechtilých
duší, nestyď se tedy, milý hochu, býti
vděčným.

Buď vděčen především Bohu! Jistě

ti nemusím připomínati, zač vše jsi mu zavá
zán. Své tělesné i duševní přednosti, svůj
život, svoji nesmrtelnou duši . .. to vše jsi

dostal od Boha. Rozuměj dobře: vše!

Ale zdaž také za to děkuješ Bohu denně?
Mnohý mladík se umí modliti tak vroucně,
je-li v tísni.
Můžeš však svou modlitbou nejen prositi,
ale i děkovati.
Děkovati? Zač pak?
Nuže — na příklad za to, že jsi se zrodil
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jako hošík katolický (mohls přijíti na svět
jako černošské děcko), že máš milé rodiče,
že nejsi ani chromý, ani slepý (i to mohlo
býti), že se můžeš učiti nebo pracovati . ..
a ještě za tisíce jiných věcí. A pak:

Buď vděčen svým rodičům! Jak

povrchně a lehkomyslně soudí mnohý mladý
člověk, vidí-li v přáních rodičů jen »obtěžo
vání<<a stydí se jim pro jevovati lásku! Co ti
obětovali času, peněz, námahy, co tu bylo
bezesných nocí, co starostí za oněch 16—17
roků než tě, nevázané, křičící zlobidlo, ne
motorného kojence vychovali v dnešního
statného, vtipného mladého muže! Až dosud
tě milovali, o tebe se starali, chtějíce jen
tvoje blaho — a právě nyní, ve tvém 16.—17.
roce by tě jen >>mělizlobiti<<, >>trápiti<<,»šika

novati<<?Tomu přece sám nevěříš. Možná,
že se ti jejich příkazy zdají obtížné, přísné,

ale chybí ti právě jejich životní zkušenost,
abys rozuměl tomu všemu. Buď přesvědčen,
že se na tebe ——
velkého hocha — dívají se

stejnou láskou — prokazuj jim tedy svoji
vděčnost. Buď ochotný, pozorný, úslužný —
a neprojevuj tím jen svoji úctu k nim, ale
i své lepší, ušlechtilé smýšlení.

Buď však také vděčen svým uči
telům!

Je mnoho pilných žáků, horlivých členů
družiny, ale nikdy jim ani nenapadne, že by
se také hodilo a slušelo říci nějaké slovo
díků učitelům, zpovědníkovi — za všecku
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jejich námahu a starost, kterou jim věnují.
Uvaž, že by tvůj učitel mohl konati mnoho
zajímavějšího, než rok za rokem vtloukati
tajemství gramatiky do vašich tvrdých hlav.
A když se dává znovu s radostí do této cel
kem nudné práce, tu si jistě zaslouží, abys
mu byl vděčen.
Máš svého zpovědníka? Snad svého učite
le náboženství nebo jiného kněze, jejž smíš
vyhledati kdykoli, jemuž se můžeš svěřiti
s duševními boji, problémy a použíti zcela
bezpečně jeho rad. Jsi mu však také vděčen

za hodiny, které ti obětuje? Posloucháš jeho
rad a pomodlíš se také někdy za něj? Značné
části jinochů se to zdá zcela samozřejmé, že
jim dospělí věnují tolik námahy, zříkají se
často vlastních přání, zbavují se volného
času — jen aby jim poskytli svých vzácných
schopností k přípravě pro životní dráhu. Ty
se však, milý hochu, k nim nepřipojuj, ale
buď vděčen a prokazuj úctu a vážnost všem,
kdož ti pomáhají při tělesném i duševním
vývoji.

„Kdo se ponižuje. . .“
Buď také skromný, ochotný a pokorný,

neboť»kdo se ponižuje,

bude po

V ý Š e n.<<

Mnohý jinoch se nemůže spřáteliti s myš
lenkou křesťanské pokory, neboť má o ní
klamné mínění.
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»Když mi dal Pán Bůh dobrý, zdravý roz
um, nebudu se přece pokládati za největší
ho osla ve třídě! Mám-li ztepilou postavu a
dovedu-li pěkně vystupovati, nebudu se pře
ce krčiti někde v koutku!<<— vybuchne tu a
tam některý jinoch. A má zcela pravdu! Kde
však je psáno, že to je pravá pokora? Což
by žák nesměl pocítiti radostné uspokojení,
když dostane při závěrečné školní slavnosti
po celoroční pilné práci nejlepší vysvědčení?
Ale správné sebevědomí a domýšlivost
jsou přece zcela různé pojmy. Sv. Augustin
praví: »Domýšlivost není velikost — ale na
bubřelost. Co je opuchlé, nabubřelé, zdá se
býti velké, není však zdravé.<<

Také mládež je v nebezpečí, že se její
oprávněné sebevědomí a správný sebecit
změní v předpojatou domýšlivost a přece
ňování, jež ovšem vzbudí u dospělých jen
úsměv. A je při tom zajímavo, že toto ne
bezpečí postihuje právě ony prázdné duše,
které nemají nejmenšího práva na domýš
livost.
Ovšem, čím je bublina prázdnější, větší,
tím výše ji vítr vynese.
A jako odpuzuje nadutý a domýšlivý ji
noch, tak potěší pohled na vtipného, snaži
vého, zdatného a skromného studenta. Onen
si myslí, že se mu podaří zakrýti duševní
prázdnotu a nevědomost domýšlivostí —
tento naproti tomu skromnosti dodává
svým duševním přednostem jemného pů
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vabu. Onen pokládá sebe za střed světa a
svoji osobičku za nejdůležitější — druhý ne
má na domýšlivost kdy, pracuje, učí se,
vzdělává a získává pravou cenu.
Teď jistě chápeš pravdivost slov Páně:
»Kdo se povyšuje, bude ponížen, kdo se
však ponižuje, bude povýšen.<<

Volný čas Pána ]ežíše
Ve 4. kapitole sv. Lukáše čteme, že Spa
sitel přerušil jednou svě putování, aby se
mohl vrátiti do Nazareta a navštíviti svoji
matku. »A přišel do Nazareta, kde byl vy
rostl, a podle obyčeje svého vešel v den so
botní do synagogy, a povstal, aby četl...
A všichni mu přisvědčovali a divili se libým
slovům, která vycházela z jeho úst.<<(Luk.
4, 16 a 22.)

Spasitel je doma »na prázdninách<<l Ale
láska k duším mu ani tam nedopřává odpo
činku. Podle svého zvyku jde do chrámu a
poučuje rodáky o věčných pravdách.
Jak ty trávíš svoje prázdniny, mladý pří
teli? Mám ve zvyku pozorovati na konci
školního roku studenty na chodbách. Roz
dávání vysvědčení, veselé tváře, radost, lou
čení. Po několika hodinách však zavládne
klid a ticho. Někteří studenti odjíždějí domů
na venek. S tlukoucím srdcem očekává ma
minka svého milovaného syna. »Božíčku!
Jak jsi vyrostl od té doby, co jsem tě nevi
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dělala Sourozenci jej vítají s jásotem — ozý-.
vá se i Hektorův radostný štěkot.
A pak počínánádherný prázdninový život.
Kdo splnil školní povinnosti, zaslouží si
plně odpočinku, hry, bezstarostnosti.
Ale pozor, hochu milý! Pro mnohého ne
jsou prázdniny dobou zotavení — ale zkázou
pro duši — ba jsou mladíci, kteří se dopustí
za tyto dva měsíce více hříchů než za celý
školní rok.
A co učiníš ty, aby tvé prázdniny neuply
nuly bez užitku? Asi to, co naznačil Spasitel
svým příkladem.
Především chodil dle svého zvyku do
chrámu. Ve školním roce ses nejen učil, ale
ipřičiňoval o zušlechtění své duše. V tom
nesmíš ustati, vždyťby přestávka znamenala
jíti zpět. Chodil jsi pilně na mši sv., v urči
tých obdobích jsi přistupoval ke sv. zpovědi
a k sv. přijímání. Jen duše prázdné, povrchní
nekonají svých povinností náboženských
proto, že na ně nikdo nedohlédne, jich ne
pobídne.
Jako by jich Bůh všude neviděl! Ubohé to
duše, které jsou jen zdánlivě křesťanské.
Náboženství se přece neučíme jako jiným
předmětům, z nichž dostaneme známku; ka
tolíky nejsme jen v neděli od 8—9 hodin, ale
jsme jimi všude — na výletě, při četbě, ve
společnosti — tedy i o prázdninách.
Toť tedy prvé, čemu tě učí >>prázdniny<<

Páně.
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Druhá otázka ——
neméně důležitá — je,

jak Pán ztrávil dny svého prázdna? N echo
dil jen do chrámu, ale poučoval také své
krajany.
Také ty nezůstávej o prázdninách nečin
ným, nýbrž sestav si pro tuto dobu určitý
rozvrh, program pracovní. Ale neboj se! Ne
myslím, abys překládal Tacita, učil se fran
couzským slovíčkům (ač bys mohl tu a tam
věnovati nějakou tu hodinku i vážné práci).
Pracovním programem myslím, aby ses ně
čím zaměstnávali o prázdninách. Čti, hraj si,
pěstuj sport, hoň se, plovej, dělej, co ti libo

— jen se nenuď a nelenoš! Neboť—
když jinoch jen tak posedá bez jakékoli čin
nosti, vkročil již na cestu vedoucí ke hříchu.
»Zahálka je matka hříchua, praví přísloví a
tomu, kdo nemá co dělati, dá brzo práci sám
ďábel.
Naskytne-li se příležitost, veď své přátele
k dobrému. Jsi-li sám naplněn pravou zbož
ností, jistě se zaraduješ, rozdmýcháš-li oheň
lásky k Bohu i v jiných duších.
Oheň v nás musí plápolati! Nemůže-li
z nás Pán Bůh vykřesati jiskry nadšení, ne
jsme pro království Kristovo ničím. I na let
ním bytě máme vydávati svědectví o Spasi
teli; prostí lidé si totiž velmi všímají studo
vaného jinocha. Přičiň se tedy, abys jim
dával dobrý příklad.

TŘETÍ KAPITOLA

KRISTUS-TRPITEL

»Nebof tak Bůh miloval svět, že syna svého
jednorozeného dal, aby nikdo, jenž v něho
věří, nezahynul,
(Jan 3, 16.)

nýbrž měl život věčný.<<

»Před slavností velikonoční Ježíš věda, že
přišla hodina jeho, aby z toho světa odešel,
milovav svoje, kteří byli na světě, podal jim
nejvyšší důkaz své lásky.<<(Jan 13, I.)

„Milujte se rvespolek/“
Spasitel zasedl se svými učedníky k po
slední večeři... Jeho srdce je dojato. Loučí
se s nimi: »Synáčkové, ještě maličko jsem
s vámi. Budete mě hledati a, jakož jsem řekl
Židům; kam já jdu, vy nemůžete přijíti, tak
pravím nyní i vám. Přikázání dávám vám,

abyste se milovali vespolek, jako

jsem já miloval vás.<<(Jan 13, 33—35)

To je Ježíšův odkaz: přikázání lásky. Duše
Kristova byla plna lásky, vždyť se sám zcela
obětoval, jen aby nás vykoupil.
Ale Spasitel chtěl rozplameniti i svět, aby
miloval Pána Boha, od něhož má vše, a aby
chom se milovali i my — lidé, nejen slovy,
ale i skutky.
Ty, milý hochu, buď laskavý, oddaný, po
zorný a ochotný nejvíce ke svým příbuzným.
Je to ostatně často těžší — než býti zdvořilý
k cizím, neboť jinak bychom se nesetkávali
tak často s mladíky, kteří se v cizí rodině až
rozplývají pozorností a zdvořilosti, doma
pak jsou k rodičům vzdorovití, k sourozen
cům nesnesitelní, na služebně hrubí. Upad
ne-li něco matince na zem, ihned to zdvihni!
Tvé sestře je košík s ovocem příliš těžký
— pomoz jí! Večeříš s malým svým bratrem
— dej mu větší kus koláče! Doma je někde
něco zastrčeno — hledej to hned! Je-li třeba
vykonati něco nepříjemného, pusťse do toho
prvý. To vše je právě základní myšlenkou
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onoho přikázání Spasitelova, jež máme plni
ti i při nejmenších všednostech.
Buď však také milý, pln šetrnosti ke svým
soudruhům, a to nejen k těm, které nazýváš
přáteli, nýbrž ke všem. Nemůže býti každý
z nich tvým důvěrným přítelem, ale přívětiv
buď — ke každému z nich — zejména k těm,
kteří jsou ti >>nesympatičtí<<,nebo jsou chud

ší a neobratnější.
Umiň si to pevně! Neboť, překonáváš-li
svoji často jen povrchností způsobenou ne
chuť, neplníš jen příkaz lásky, ale zdoko
naluješ svůj charakter a posilňuješ svou
vůli. Pomysli si vždy: Spasitel miluje nás i se
všemi slabostmi a vadami! A tak musíme
i my milovati své bližní!

Hromadění energie
Je mnoho věcí, které se dosud učencům
nepodařilo vypátrati, ač vědí, čeho by bylo
lidstvu potřebí nejvíce. Stále na př. konají
pokusy, jak co nejlépe proměniti energii
obsaženou v uhlí a benzinu, v hnací sílu.
I u nejdokonalejších parních strojů se mění
v hybnou sílu jen 17% použitého paliva. N e
můžeme zcela využíti elektřiny k osvětlová
ní, neboť se značná část mění v teplo. Také
na př.nelze nahromaditi letního vedra a upo
třebiti ho v zimě k vytápění nebo k vyhřívá
ní, ač by takový vynález znamenal ohromný
užitek pro mrznoucí lidstvo.
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Ale v oboru víry jsme na tom pro starost
livou lásku svého Spasitele přece jen lépe!
Kdo se často zpovídá a přijímá Nejsvětější
svátost, hromadí v sobě převzácnou energii
duševní pro dny, v nichž dolehne na duši

tlak pokušení.Každé sv. přijímání je

nastřádáním energie pro boje příš
tích dnů a týdnů.

>>Jájsem chléb živý,

kterýž přišel z nebe. Kdo ji z tohoto chleba,
bude živ na věky.<<(Jan 6, Sl.)

Sv. přijímání je prvým darem dne, jímž
církev oblažuje probouzející se dětskou
duši, je poslední posilou těm, kdož odchá
zejí k věčnému odpočinku — a svatostánek
s eucharistickým Spasitelem je srdcem na
šich chrámů.
»Kdo mne požívá, bude mnou žíti.<<Ne
zkusil jsi to, milý hochu, již sám u sebe? Či
nemohl bys toho zkusiti?
Po sv. přijímání nezůstane v tobě Pán
Ježíš se svým člověčenstvím dlouho, ale zů
stává v tobě jeho milost a ty jdeš domů
s duší, naplněnou a rozjasněnou ovzduším
Kristovým. V tom ovzduší je jaksi jinačí,
vše těžké snadnější.
Vracíš se z chrámu domů—různé nahoti
ny se s obrazů na tebe šklebi stejně jako
dříve — ale oč lehčeji jdeš dnes a bez po
všimnutí kolem nich! Tvůj malý bratr je
ještě svéhlavý a vzdorovitý jako jindy, ale
tys dnes k němu mnohem laskavější a sho
vívavější. Tvář otcova je stále vážná a usta
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raná, ale ty se jej snažíš rozveseliti a vypra
vuješ něco radostného! A algebra je stále
ještě nudná, francouzská nepravidelná slo
vesa pořád nesnadná, v dílně tebou strkají
tovaryši sem tam, tvůj pokojík zůstává chu
dičký, oběd je prostý jako jindy — a přec:
Jak se změnilo vše kolem tebe! Vždyť tvá
duše je plna svatého ovzduší Kristova! Růz
ná pokušení dorážejí na tebe, ale oč je lehčí
zdolávati je: neboť Pán, pramen a základ
života — je s tebou!

Tvá vůle se staň !
Po skončení poslední večeřeodešel Pán na
Olivetskou horu, padl tam na svou tvář a
modlil se: »Otče můj, je-li možno, odejmi

tento kalich ode mne. Ale ne má, nýbrž

tvá vůle se staň!<< (Mat. 26, 39.)
Hrozný to pohled! Spasitel béře veškeru
vinu lidstva na sebe, aby za ni splatil nebes
kému Otci pokutu. Když teď, On přesvatý,
pohlíží na toto strašné bříměhříchů, naplňu

je duši jeho úzkost — i modlí se: »Otče, je-li
možno, odejmi tento kalich ode mne, ale ne
má, nýbrž tvá vůle se staň!<<
Dojímavá modlitba Spasitelova na hoře
Olivetské je i pro nás vážným napomenu
tím. Každého člověka čekají v životě dříve
nebo později kříže a utrpení. Nesmíš při
tom plakati? Jistě ano. Ale co nesmíš? Zou
fati a nesmíš se hněvati na Pána Boha.
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Jak vznešený příklad stálého

plnění povinností nám dává Kris
tus, krví se potící na hoře Olivet
sk é, ale přes to neustupující před svým po
sláním vykupitelským! A právě jeho příklad
učí setrvati připovinnostech, zůstati věrným
životním zásadám, neustupovati zbaběle
zkouškám a nárazům osudu — nýbrž trpěli
vě je snášeti a přemáhati.
A tak, plně své povinnosti přes všecky
překážky (rozmrzelost, neúspěch, osamoce
nost), následuješ Krista trpícího na hoře
Olivetské a mírníš jeho bolesti. Ba zmenšu
ješ tyto bolesti Kristovy, kdykoli se namá
háš v potu tváře plniti i takové povinnosti,
které se ti nelíbí. Mírníš jeho bolesti, když
jdeš v neděli na mši svatou přes naskytnuvší
se potíže, kdykoli zůstáváš věren svým ide
álům, i když je tvoje společnost podceňuje,
kdykoli se můžeš za utrpení a neštěstí po
modliti s pokorným srdcem: »Pane, je-li
možná, odejmi tento kalich ode mne, ale ne
má, nýbrž tvoje vůle se staň !<<

]zdaíš
»Tu odešel jeden ze dvanácti, jménem Ji
dáš Iškariotský, k velekněžím a tázal se: »Co
mi chcete dáti, když vám ho zradím? A oni
mu vyplatili třicet stříbrných.<<(Mat. 26, 14.)

Ke jménu Jidáš pojí lidové podání nej
špatnější vlastnosti. Zpronevěra a zrada,
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spáchaná na příteli, pokládána již za časů
pohanských za padoušství a Jidáš se jí do
pustil za okolností, nešlechetnost jeho skut
ku ještě zvětšujících. Ještě dnes se děsí kde
kdo, hovoří-lise o jidášském smýšlení, jidáš
ském políbení, o jidášské odměně.
Když Jidáš vstoupil do družiny Páně, ky
nula mu skvělá budoucnost — měl se státi
apoštolem! Měl však jednu vášeň, a ta byla
jeho zkázou, neboť k ní se přidružily i ostat
ní: lež, podvod, poťouchlé pletichářství.
Zkušenost ukazuje často, že stačí jediná
neovládaná vášeň k tomu, aby přivedla člo
věka k pádu. Toť kletba zlého činu — že
musí stále ploditi zlo. Často, ba přečasto
shledáváme, že jinoši, kteří byli v mladších
letech bez chyby, charakterní, nábožní, je
jichž chování působilo jen radost, dorůstají
ce a tělesně se vyvíjejíce — stávají se denně
drsnějšími, v náboženském životě nedbalej
šími, ke svým vášním povolnějšími. Možná,
že i Jidáš začal s menším hříchem! Jeho
prvým přečinem byl snad nějaký malý pod
vod, zpronevěra. Spravoval skrovničký ma
jetek apoštolů — a tu se snad v něm probu—

dila vášeňlakoty — a ježto se neubrá
nil prvému pokušení, ovládlajeho du

ši, až dospěl k nejtěžšímu pádu — ke zrazení
Boha.
Ani největší zločinci nezačínají hned ně
jakou úkladnou vraždou. Nejdříve snad jen
mlsají, pak podvádějí rodiče, zadrží si ně
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jaké peníze a pod. — a tak se dostanou po
zvolna k větším podvodům. Jídlem se stup
ňuje chuť. Také pijan nezačne tím, že se
hned opije do němoty. Nejdříve malé, pří
jemné podráždění, pak víc — stále více . ..
Když se někdo postavil na nakloněnou ro
vinu, je těžko, aby zůstal pevně státi. Jediná
trhlina, Skulina v hrázi — a zátopa zavalí ce
lou vesnici. Jedinká jiskra při větru stačí,
aby lehly domy p0pelem. Příklad tohoto ne
blahého, proradného apoštola je nám váž
ným napomenutím, abychom nepodceňovali
malých hříchů.
A Jidáš měl ještě jednu chybu: N e

modlil se! Odkud to vím? Nebyl by se

jistě dopustil zrady, kdyby se byl modlil. To
vím z jeho posledního činu: Jakmile si uvě
domil svůj hrozný hřích, chápal se každého
stébla, hledal všude záchranu — jen u Boha

ne. Pro něho již nebylo Boha, neboť
zapomněl na modlitbu. Jak rozumně
jedná ten, kdo se modlí, aby se mohl dobře
a vroucně modliti, přijdou-li naň různé roz
hodující zkoušky!
Jen neskákati v těžkých hodinách do
prázdna. To znamená rozdrcení, kdežto
skok k Bohu zachraňuje!
Zlé svědomí nedopřávalo Jidáši pokoje.
Prchal z města, padal na zem, tloukl hlavou
0 tvrdý kámen, rozdupával hříšnou odměnu,
rval si roucho, vlasy, stenal a bědoval celou
noc . . .
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Jaký to strašný obraz! Na Golgotě umíra
jící Syn Boží — na poli Hakeldama zrádce,
jenž konečně usmrcuje sám sebe!
A od té doby je jméno Jidáš všude nená
viděno a proklínáno. Kdo dnes zrazuje své
přesvědčení, své zásady, svoji víru — je na
zýván také Jidášem. Jidáš se oběsil. Bylo by
dosti provazů, dosti stromů, kdyby se dnes
chtěli souditi a potrestati Všichni Jidášové?
O můj Spasiteli, pomoz mi, abych se nikdy
nestal tvým zrádcem!

Petr
Velmi poučná událost z utrpení Kristova
je zapření Petrovo. Jaký prostý a přímý cha
rakter byl tento apoštol — a přece zhřešil.
Zhřešil, poněvadž byl domýšlivý. I když

jsi nejlepšího smýšlení a dosud se
ti vždy podařilo setrvati v dob
rém, nikdy o sobě nemysli mnoho!
Již po třetí ukázali služebníci na Petra, se
dícího a ohřívajícího se u ohně, že i on ná
leží k učedníkům Kristovým. »Tu se počal
zaklínati a přisahati: »Neznám tohoto člo
věkal<<(Mat. 26, 74.) A co ještě mluvil, za
zpíval kohout. Tu se Pán obrátil a pohlédl na
Petra... A Petr vyšel ven a plakal hořce.<<
(Luk. 22, 61.)
O, co vše bylo v tom němém, vyčítavém
pohledu Páně?
Petře! Opravdu mne neznáš? Jsem onen
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Mistr, který tě vyvolil za svého apoštola. Já
jsem to, jenž se k tobě kdysi blížil po vlnách,
když jsi mi — puzen toužebnou láskou —
spěchal vstříc. A ty mne již nepoznáváš? Já
to jsem, o němž jsi vyznal v Césarei, že je
Syn Boží. Ještě si, Petře, nevzpomínáš? Já
to jsem, jenž před několika hodinami klečel
před tebou a umýval tvé nohy. Já to jsem,
jemuž. jsi slíbil, že ho nikdy nezradíš. Petře,
ještě mne neznáš?
O, jak smutný byl onen tichý pohled Spa
sitelův, když spočinul na Petrovi!
Ach, Petře, Petře! Jak jsi mohl býti tak
zbabělý? — soudíš snad vyčítavě.
Ale neukvap se v úsudku! Nebyls také ty
někdy zbabělý, když šlo o vyznání Pána Je
žíše? Nikdy jsi nezapřel Krista? Jdeš kolem
kostela — pěšky nebo jedeš elektrickou dra
hou — smekneš uvědoměle a statečně, nebo
se jen dotkneš okraje klobouku, aby si toho
nikdo nevšiml? Či dokonce hledíš na opač
nou stranu, jako bys studoval okolí? Co uči
níš, jda kolem kříže? Máš odvahu veřejně
pozdr'aviti ukřižovaného Spasitele?
Zapíráš Krista, nepřiznáš-li se ke své víře
jen pro pozemské výhody. Zapíráš Krista,
nemáš-li odvahy ze strachu před lidmi há
jiti svého náboženství, své víry. Zapíráš
Krista, když se ochotně zúčastníš frivolních
hovorů, jen aby se o tobě neříkalo ve společ
nosti, že jsi bigotní, žes ještě dítě, nebo Kris
tův učedník.
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A zapíráš Krista, kdykoli sváděn vášní —
přivoluješ ke hříchu.
Synu můj, kdybys tak cítil uprostřed po
kušení, jak smutně pohlíží na tebe Pán, když
tě lákají lehkomyslní soudruzi, ďábelský od
boj tvých nespoutaných pudů a když se ti

nabízí na tisíc svodů smyslných požitků...
mohl bys pak pohlédnouti na zarmoucenou
tvář Ježíšovu? >>Tuse Pán obrátil a pohlédl
na Petra . .. A ten vyšel a plakal hořce.<<

Pouč se, hochu můj, smutným případem
Petrovým a nevypínej se! Dobrá vůle tu ne
stačí — je také třeba opatrnosti! Petr si při
liš důvěřoval a vydával se zbytečně v nebez
pečí. Nechtěl Pána zapříti. Naopak! Před
několika hodinami ujišťoval ohnivě: »Byťse
všichni pohoršili nad tebou, já se nikdy ne
pohorším. I kdybych měl umříti s tebou, ne
zapru tebe!<<(Mat. 26, 33—35)

Ale jak to, že zhřešil? Nemodlil

se a

nevyhýbal nebezpečné příležitosti

ke hříchu. Spasitel napomínal v Getse
manské zahradě spící učedníky: »Bděte

a modlete se, abyste nevešli v po

kušení; duch zajisté hotov jest,

ale tělo nemocno.<< (Mat. 26, 41.) Toť
věčně platné napomenutí pro všecky lidi,
kteří zápasí se hříchem! Kdo v boji nevolá
o pomoc Boží, podlehne slabosti těla. Kolik
mladých lidí bojuje rozhořčeně proti tomu
neb onomu hříchu, páchanému ze zvyku —
a bezvýsledně! A proč? Protože se dosti ne
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modlí. Domnívají se, že tu stačí jen lidská
síla k ovládnutí nespoutaných pudů a zave
dení pořádku v onom zmatku zkažené přiro
zenosti lidské. Je nemožno obstáti v nebez
pečích mladistvého věku — bez modlitby.
Ale ani tehdy nesmíme býti domýšliví,
i když se modlíme, i když chceme věrně vy
trvati, i když máme za sebou bezvadnou mi
nulost. Právě příklad sv. Petra ukazuje, že
i dnes možno býti vyznavači Kristovými —
a již zítra ho zraditi. Jakou je člověk zá
hadou!
Často slyšíme omluvu lidí, kteří již pro
padli hříchu: »Také sv. Petr zhřešil!<<To je
pravda — ale jen zpola — vždyť Petr hlu

boce a upřímně litoval svého hanebného
skutku. Jidáš zhřešil — a oddal se zcela zou
falství. Petr zhřešil, ale dychtivě sáhl po po
mocné ruce laskavého Spasitele, jemuž pak
sloužil celičký život s apoštolskou horlivostí
a mučednickou smrtí zpečetil svoji Věrnost.

Ukřižovaný Synu Boží, rač dáti,

abych v duchu sv. Petra opět na—

pravil vše, čím jsem proti tobč

zhřešil ve svém nezdravém, sla
bém mladickém rozumu!
Pilát
V Césarei — na pobřeží Středozemního
moře — stál palác římského místodržícího,
Pontského Piláta (26—36 po Kr.).
]4-9

Z průběhu utrpení Páně víme, že to vlast
ně nebyl zlý člověk, vždyť by byl rád Je
žíše zachránil před rozeštvaným lidem ži
dovským — měl však jednu chybu: byl

zbabělý.

Neodvážil se projeviti své pře

svědčení a jednati podle něho.
Pilát, jsa jako po větru vlající plášť, měl
pro každého člověka jen úsměv. Vyl s vlky.
Devatenáct set let již uplynulo — ale Pilát
nezemřel, žije dosud! Jak to? Nu v lidech,
kteří zapírají pro kariéru, pro postup v úřadě
a pod. svoji víru.
»Přimhouříš jedno oko — a již se dosta
neš dále!<<— Žije v těch, kteří řeknou 5 po
krčením ramen: »Co je pravda?<< — a do
plní: »Chceme dobře jísti a pití, udělati dob
rý obchod — plouti po proudu!“
Uvažuj, hochu můj, o slovech Páně: »Kdo
mě vyzná před lidmi, toho i já vyznám před
svým Otcem. Kdo mne však zapře před lid
mi, toho zapru i já před Otcem svým, který
jest v nebesích.<<(Mat. 10, 32.) Kde je tedy

tvoje místo? Je tu vůbec nějaká volba?

Cesta křížová
V myšlenkách provázím Spasitele na jeho

nejtěžší cestě. Klesá pod břemenem

kříže. Je proň příliš těžké, ale přece se
znovu vzchopí a nese je dále. Kolika lidem
se vyloudí při nárazech životního boje vý
křik zoufalství: »Dále to již nejde, já už ne
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mohu!<<Každé skutečné utrpení se nám zdá
někdy zvláště těžké a opět se ozvou unave
ná, úzkostlivá slova: »Již nemohu dále! V ta—
kové těžké hodince, hochu, neváhej, otevři
Spasiteli své zraněné srdce, on přece ví, jak
kříž může těžce dolehnouti; nebude tito míti
za zlé, když někdy ochabneš, ale pomůže ti
opět vstáti.

Kristus potkal cestou svoji pa

n e n s k o u M a t k u. Matky prožívají utrpe
ní vlastních dítek nejmocněji. Co tedy asi cí
tila něžná duše Matky Boží, když uzřela při
cházejícího syna a za ním divoký zástup bez
citného lidu!
Tvoje matka žije. Máš ještě na živu milo
vané rodiče, sourozence. Děkuj Bohu za to.
Přijde však hodina, že někdo z nich ulehne
na smrt nemocen, že nastane hrozná chvíle
loučení. Vzpomeň, že tuto hořkou bolest
prožíval i Pán — a v okamžiku největšího
zármutku hledej útěchu u Spasitele, jenž se
ubíral na smrt a loučil se s plačící Matkou,
aby věrně splnil vykupitelské poslání. O můj
Ježíši, i pro mne jsi šel od své drahé Matky.
Pomoz mi, abych nedbal lidských ohledů,
zdržujících mne od mých povinností a od
tvého volání. Uč mě, abych si počínal jako
ty, ne drsně a bezohledně — nýbrž šetrně
a něžně.

Šimon z Cyreny

pomáhá nésti kříž.

Pán upadl pod břemenem kříže, a ježto se
jeho katané báli, aby nezemřel již cestou, do
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nutili s pole se vracejícího muže — Šimona
z Cyreny, aby mu pomohl nésti kříž.
Nutili ho. Šimon to učinil nerad, jaká je to
tedy pomoc.
0 opuštěný Kriste! Proč jsem tam nebyl
já se svými Franky!<<zvolal Chlodvík, král
pohanských Franků, udeřiv na meč, když po
prvé slyšel o ukřižování Kristově.
Ano, kdybych tam byl býval já, nebyl by
trpěl — znamená tento výkřik.
Ale víš, milý jinochu, že každý tvůj křížje
opakováním utrpení Kristova! A jak jsi při
tom citlivý! Rozhněváš se ihned, podívá-li se
na tebe někdo úkosem, dotkne-li se tě neroz
váženým slovem. Jsi mírně napomínán —
a již se ti to zdá urážkou. Jak tím ztrpčuješ
život sobě i jiným!
Dneškem počínajíc chceme i my pomá
hati Pánu nésti jeho kříž. A jak? Když
v srdci zvítězíme nad nějakou obtíží, nad po
kušením, když pomůžeme někomu z bliž
ních dobrým skutkem.

Crua'fixus - Ukřižován
Jeden spisovatel měl obzvláštní myšlenku.
Chtěl napsati knihu jen o jedné stránce, na
ní by byla jen jedinká věta — záležející v je
diném slově — to však by vyjadřovalo vše,
co bylo obsahem díla . .. Lámal si tím hlavu,
až konečně uznal, že je to nemožno.
To, co bylo nemožno onomu spisovateli,
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rozřešilo křesťanské >>Credo<<.Je tam totiž

jedno slovo, obsahující vše: zjevení, tajem
ství víry, Boží prozřetelnost, lidský osud, ra
dost, sílu, filosofii, víru — a toto slovo zní
»CI'UCÍfiXUSa — >>ul<řiŽOVán<<.

Kristova smrt na kříži působila na N apo
leona I., že v ní viděl nejmocnější důkaz bož

ství Kristova... Píše: »Nyní jsem na ostrově
sv. Heleny. Co as dělají nyní — při mém
neštěstí ti, kteří mi dříve lichotili? Kdo si
z nich na mne vzpomene? Kde jsou moji
přátelé? Ano, vy dva — tří, do smrti věrní,
snášíte se mnou vyhnanství. Přijde však
hodina, kdy se moje tělo vrátí do země.
Jak obrovský to rozdíl mezi mou hlubokou
strasti a věčnou říší onoho Krista, o němž se
podnes káže, jehož milujeme, jenž žije na
celém okrsku země! Je to smrt? Není to
spíše život? Takovou smrt mohl míti jen
Bůh.<<

Poklekej, synu milý, často před křížem,
pozdvihuj své oči ke Kristu, jenž na tebe
shlíží s nevýslovnou láskou, a přemýšlej v ti
chém zanícení a zbožnosti o jediném slově
>>crucifixuS<<.
Kristus byl ukřižován pro mne,

pro mne! Kde je bujná fantasie, kde něžné
srdce mateřské, aby bylo možno jen poně
kud pochopiti onu velkou lásku, vedoucí
Pána až k ukřižování!
Když byl vztyčen kříž na Kalvarii, visel na
něm 5 probodenými údy v mučivých, palči
vých bolestech nemoha se pohnouti, zcela
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opuštěn — jako k nebesům o odpuštění pro
nás upějící znamení smíření!
Od té chvíle, co byl vztyčen onoho prvého
Velkého pátku kříž mezi nebem a zemí, ne
může se na to zapomenouti. Kdekdo musí
k tomu zaujmouti určité stanovisko — buď
pro Krista nebo proti němu. Kde stojíš ty,
můj synu? Pověz mi to! Mezi nepřáteli Kris
tovými, kteří ho nenávidí, jemu se vysmí
vají? Snad mezi vojáky, kteří mohli pod kří
žem hráti v kostky v onom dějinně nejmoc
nějším, nejdojemnějším okamžiku?

Kříž na pracovním stole
V přeplněné vojenské nemocnici ležel za
světové války těžce raněný vyšší důstojník.
Tuše svůj konec, pravil k duchovnímu, sedí
címu u jeho lůžka: »Důstojnosti, tento kří
žek jsem zdědil po svém otci a stále jsem jej
nosil na prsou; prosím, odevzdejte jej mému
synáčkovi.<<

A jako by mu pojednou něco napadlo,
vzal si opět křížek a dodal: »Chci s ním
umříti. Vezměte jej teprve po mě smrti
z mých rukou a dejte synovi!<<
Postav si také kříž na svůj pracovní sto
lek! Ne jako prázdnou, bezvýznamnou ozdo
bu, ale aby se mladá tvoje duše vyvíjela 11no
hou Trpitelových, aby ukřižovaný Spasitel
shlížel na tebe tam, kde konáš nejtěžší svů'
denní úkol — kde studuješ.
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Kříž tě učí vděčnosti a ochotě. () Pane,
tys přece řekl: »Kdo chce býti mým učední
kem, vezmi denně svůj kříž a následu j mne!<<
Kéž v mé duši hluboko tkví vše, co jsi pro
mne vytrpěl, kéž vidím a dobře chápu, jak
velká je tvoje láska ke mně. Dopřej mi zba
viti se hříchu a následovati tebe se vší váž
ností, aby se tak projevila má vděčnost
k tobě.

Kříž tě učí vděčnosti. — Kříž tě

však vede také k obětavosti. Z tres
tů smrti u Římanů užívaných si zvolil Pán
nejpotupnější — kříž. A od té doby nazý
váme >>křížem<<
každé utrpení, každý boj,
každou obět. Možná, že stín »kříže<<padne

na životní tvoji cestu již v mladých letech,
možná, že na duši dolehne mrak neporoz
umění, možná, že se zvrtnou překrásné tvo
je plány, ztroskotají tvé ideální snahy. Je
možno, že — bojuje s nemocí — uvidíš se
zármutkem, jak postupují tvoji zdraví sou
druzi — ty však musíš zůstati zpět, snad tě
bude i pronásledovati neštěstí a nezdar na
studiích . . . vše to, milý jinochu, je možno. ——

Ale pohlédni jen jedenkrát ve tvář ukřižo
vaného Krista. A právě ve spojení, v sou
hlase s hrozným utrpením Spasitelovým nám
pomáhá Bůh snášeti i různé životní tram
poty a ponižování. Kde chápeme význam
kříže, tam nalézáme i Ježíše.
»Nikdy bez oběti !<<
Ať nemine dne, v němž

bys na chvilku nestanul se sebezapřením a
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trochou sebekázně pod křížem Kristovým,
jenž obětoval sebe samého. »Nikdy bez obě
ti!<<— tím nejen dokážeš, že jsi hoden oběta
vého Krista, ale prospěješ si obzvláště při
výchově vůle. Pán to hlásá s výšin Golgoty:
»Lidé, buďte takoví, jakými vás chce míti
Bůh! Odpouštějte, jako Bůh odpouští vám!<<
Jaký to rozdíl mezi smýšlením Ježíšovým
a mým — jako mezi nebem a zemí! »Otče,
odpusť jim!<<»No, počkej, to mi splatíš!<<—
»Otče, odpusť jim!<<— »Je konec našemu

přátelství! Neuslyšíš již ode mne ani slova!<<
O Ježíši, mé pohodlí mi znechucovalo prá
ci i povinnosti a ty jsi proto nesl kříž! Pane,
já byl domýšlivý, a tebe korunovali trním!
Byl jsem ješitný, a tobě se vysmívali. Byl

jsem necitelný ke svým druhům, závistivý,
škodolibý, na tebe plvali! Pane, já poskvrnil
svoji duši nečistými myšlenkami a tělo hříš
nými skutky — a tebe trýznili bičováním.
Mé nohy spěchaly za zlem — tvoje byly pro
bodeny hřeby! Na to vše chci nyní mysliti
a zaříditi podle toho své jednání.

„Komu odpustíte křídy ...“
Zmrtvýchvstalý Spasitel se zjevil apošto

lům, kteří měli ze strachu zavřené dveře,
a pravil: »Pokoj vám! Jako mne poslal Otec,
tak i já posílám vás. Po těchto slovech na ně

dechl a řekl:»Přijměte Ducha svaté

ho! Komukoli odpustíte hříchy, od
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pouštějí se jim; komukoli je za

držíte, zadržány jsou.<<(Jan 20,21.)
Svátost pokání je vznešeným darem
zmrtvýchvstalého Krista: vzkříšení z hrobu

hříchů.

Je zpovídání těžké? Snad; je nepříjemné
a vyžaduje, abychom se zřekli samolibosti.
Nesmíš však usuzovati podle vnějšího zdá
ní! Je mnoho plodů, které mají slupku
tvrdou a nejedlou! Člověk povrchní by je
odhodil, rozumný však ví, že je vnitřek slad
ký, šťavnatý a občerstvující. Zápasiti, pod
lehnouti, klesnouti — toť, bohužel, často

bývá lidským údělem. Že však

naše

poklesnutí není trvalým zhrouce
ním, že nemusime uvíznouti v hří
chu—toť velikonoční dar Kristův!

Ostatně je také zpověď lidské přirozenosti
potřebná. Jak člověk touží po tom, aby si
mohl s někým ze srdce promluviti, aby se
mohl s plnou důvěrou vyznati ze svých chyb!
Skličující vědomí hříchu je břemenem pře
těžkým; vždyť i zločinci, jimž se podařilo
uniknouti světské spravedlnosti, se dosta
ví po dlouhém boji duševním dobrovolně
k soudu: nemohli již déle snášeti výčitky
svědomí.
I moderní psychologie zjistila, že násilně
potlačované vědomí viny může způsobiti
duševní poruchy i choroby. Můžeme-li se
však někomu zcela upřímně svěřiti s nej
skrytějšími myšlenkami, osvobodíme svoji
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duši, zbavíme ji břemene. Právě proto i ne
katoličtí lékaři musí přiznati, že zpověď
má veliký význam — již se stanoviska du
ševního zdraví, a snaží se za ni najíti po
chybné náhrady v dlouhých, duchaplných
hovorech ve svých ordinačních síních. 'Ne
mocný může u lékaře vypověděti vše, ale
odpouštěti, zbaviti viny může jen katolický
kněz.
Chápeš, jaká to je velká svátost?
Škoda, že jsme si zvykli označovati sva
tou zpověď rčením »jíti ke zpovědi<<,neboť
toto označení nevyjadřuje nejdůležitější
okamžik. Musíme se ovšem vyznati ze svých
hříchů, Bůh však chce, abychom k němu
přicházeli plni zkroušenosti, která je pro
dchnuta láskou.
»Milý Bože můj, oči—stimě opět a pomoz,

abych se vystříhal zlého, vždyť toužím milo
vati tebe stále víc a více!<<— s takovou myslí
máme přicházeti ke Spasiteli.

Vítězný Kristus
Přišel poslední okamžik pozemského ži
vota Ježíšova; shromáždil tedy své učedníky

aposlední jehoslovabyla: »Dána jest mi

všeliká moc na nebiina zemi.Jdou
cetedy,učte všecky národy,křtice
je ve jménu Otce i Syna i Ducha

svatého a učíce zachovávati vše,
co jsem vám přikázal. Neboť já
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jsem s vámi po všecky dny až do
skonání
světa.<< (Mat. 28, 18—20.) Po
tom se vznášel před jejich zrakem tiše a ve
lebně k nebesům; když se pak vzdaloval od
země, objevil se pod ním světlý mrak a za

halil ho!

Hochu můj, pohlédni za Kristem, vznáše
jícím se k nebi! On je jediný, jenž nikomu
neublížil, ale přišel, aby zmírňoval utrpení.
Nikoho neponižoval, ale povznášel všecky,
kdož ho prosili o pomoc. Netoužil po slávě
— a přece se jeho jméno ozývá vítězně po
celém světě.
V jednom kodaňském chrámu stojí ná
dherná socha Krista od Thorwaldsena. Když
cizinec jakýs prohlížel dílo zklamán — pro
tože nechápal, v čem záleží krása umělecké
této práce, řekl kdosi: »Musíte, milý pane,
pokleknouti a tak vzhlížeti na Krista.<<Ci
zinec poklekl a hle! Ihned postřehl všechny
krásy nádherného díla.
Poklekej, synu, i ty často a zadívej se na
nadzemský půvab a lásku Spasitelovu! Šťas
ten, přešťasten je jistě onen jinoch, jenž mů
že žíti v srdečném, důvěrném přátelství
s Ježíšem!
Do duše toho, kdo žije v tak přímém a
vroucím spojení s Kristem, se vlévá nevýs
lovná radost a mírnost. Ví dobře, že za vše
mi zjevy života — radostnými i smutnými —
ovšem mimo hříchy — je Spasitel — a to vě
domí ho činí bezpečným a bohatým.
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Jinoch, jemuž je Kristus vzorem, bude
právě jako mnozí velcí mužové čerpati z této
lásky veškeru sílu k životním dílům. Je jisté
dobře řečeno: »Skutečně blaženými možno
nazvati ne ty, kteří teprve donuceni nemocí
nebo strachem před smrtí padají před kří
žem na kolena, ale ty, kdož pozdvihují svoji
duši k Nejdokonalejšímu dobrovolně, z lás
ky k nejvyššímu dobru, v předtuše radostné
nesmrtelnosti již v nejkrásnějších letech
života, za plného vědomí mládí, zdraví, ky
pících sil.<<

Synu můj, i když nyní svět hlásá nové po
hanství, ty stůj pevně a setrvej s Kristem!
»Nebe a země pominou, ale slova má nepo
minou!<<pravil Spasitel. A měl pravdu! Jako
z tajemného radia — září i nyní život ze
slov vítězného Krista. Ve všech zemích na

světě je jeho jméno oslavováno ve dne
v noci; je mnoho řeholních i světských kně
ží, kteří mu zasvěcují svůj život v květu
mládí, zříkajíce se všech pozemských ra
dostí. A kdo teprve zná zástupy, jež se den
ně posilují z pramene života a čerpají z ně
ho sílu, aby mohli splniti přetěžké povin
nosti ve prospěch svých rodin, svých bliž
ních — a k větší slávě Boží!
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Kristus a mládež
V dějinách lidstva snad nebylo ještě doby,
v níž by pohlíželi dospělí na mládež s většími
nadějemi — než dnes.
Ovšem, úsudky o dnešní mládeži se neoby
čejně liší. Je dnešní mládež lepší než před
válečná? Je vážnější nebo lehkomyslnější?
Čestná nebo bezcharakterní? Je ukázněná —
nebo má menší úctu k autoritě? Je pilnější
nebo povrchnější? Máme ji milovati nebo
odsuzovati, povzbuzovati ji nebo kárati?
Zkrátka: Vybuduje dnešní mládež lepší bu
doucnost — nebo snad zboří i ty pilíře lidské
společnosti, které zůstaly ještě po světovém
požáru?
Jsou mnozí, kteří o ní soudí tvrdě: »Dneš
ní mládež je nevázaná, nedbá autority, chce
jednati jen podle vlastní hlavy; vše staré,
dřívější — je jí špatné; učení, práce se jí ne
líbí. A tak je budoucnost vážně ohrožena,
neboť po nějakých deseti letech bude vlast
vypadati tak jako dnešní mládež!<<— Tak
soudí škarohlídové — nemají však pravdu.
Optimista vidí naopak u dnešní mládeže
vše ušlechtilé, ideální snažení, všude pros
totu, přirozenost, odříkání — a rozkvět
opravdového náboženského života. Mají ti
pravdu? Podle jejich mínění se dnešní mlá
dež přiklonila ke Kristu, neboť cítí instink
tivně, že skutečně není dnes na světě jiné
opory. Bohužel, ani oni nemají pravdu. Omyl
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u nich záleží totiž vtom, že pokládají za sku
tečné a správné vše, co by rádi viděli u mlá
deže. Ale o jednom soudí naprosto správně,
že se totiž dnešní mládež musí přikloniti ke
Kristu, neboť bez Krista jí hrozí záhuba.

Kristus a mládež! Dvěvelkéskuteč

nosti, navzájem po sobě toužící a k sobě

náležející.Kristus je přece přiroze

ným vůdcem mládeže, vždyťje Vněm
Vnejvyšší dokonalosti Všeušlechtilé, co mů
že nadchnouti mladou duši.
Prvým znakem každého mladého člověka

je živá touha po činnosti. Chcevyko
nati něco znamenitého. A tak, hochu milý,
je-li život plný činnosti tvým ideálem, na
jdeš v Kristu nejlepší příklad.
Nebyl filosofem, jenž ulpí na přemýšlení,
také ne nečinným budhistou, který nedbá ži
votního proudu, valícího se kolem něho. Ne
dbal námahy, když bylo třeba pomáhati —
ať tělesně, ať duševně. Rozestřete svoje sí
tě!<<— praví ke svým učedníkům — a na

práci se těšící mužové uposlechnou!

Největší ozdobou mladé duše je hrdin

n 0 st — »h e r 0 is m u S<<.Nadchl-li se jinoch

pro nějakou ideu, cíl, vynaloží všechny svoje
síly, aby jich dosáhl. Nezná překážek, těž
kostem se jen usměje. Takovéto hrdinné
smýšlení je podmínkou každého velkého či
nu, kde toho není — nikdy se nic nevykoná.
Ale je hrdinštější vzor na zemi než po
stava Vykupitele světa?
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Ježíš není nikdy sentimentální, změkčilý;
naopak — všude vystupuje jako hrdina, ja
ko muž sebevědomý, cíl svůj dobře znající,
a proto žádné oběti se nelekající. On se od
važuje — ač všemi opuštěn — postaviti proti
mocným svým nepřátelům a vytrvati v pří
valu pohanění a výsměchu. Je ve světových
dějinách podobný hrdina? Můžeš připome
nouti a horlivě následovati vzor, jenž by více
imponoval?
A co ještě charakterisuje mladou duši?

Radostná důvěřivost, nadšená,
bouřlivá láska...

Svět starších potřebuje vaší veselé mysli,
jinoši! Je jistě hezké, zpíváte-li a jste veselí
—i Spasitel miluje radostnou službu! Radost
náleží k životu — i k fysickému, má-li kypěti
zdravím a silou. To nejlépe ví naše sv. Cír
kev — velká vychovatelka! Co radosti a já
sání proniká liturgii, jak vždy významně
oslavovaly věřící rodiny církevní svátky!
Hledáme-li radosti, musíme se obraceti jen
po skutečně cenném a trvalém — a ne po ně
čem, co je nesprávné, co 'působí duši vý
čitky a lítost.
Žil ostatně někdy lepší dárce radosti nebo
větší optimista, než je Kristus? Ani nejděs
nější rány života: zrada, zapření, ukřižování
nemohly zlomiti jeho důvěry; překážky ja
ko hory nebyly s to přerušiti jeho činnost.
I v nejopovrženějším lidském srdci hledá
aspoň jiskřičku dobra.
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Také nynější život má plno tvrdosti, ale
svět přemáhající radost nad dobrotou srdce
Ježíšova není něčím vysněným, nýbrž vel
kou, milostiplnou skutečností. Hleď jí do
sáhnouti, mladý příteli — a pak budeš bez
pečen!

Co je ještě význačné pro mladou duši?
Radikalismus, který pramení z nadbytku sil
a z netrpělivé touhy po činnosti. Protiví se jí
smlouvání, kompromisy, nemá ráda vyjed
návání, nerozhodnosti. Ze svých zásad vy
vozuje nejsmělejší důsledky. Jejím heslem
je: »Buď — anebo; všecko — nebo nic!<<

Tento rys povahy může vésti jistě i ke zká
ze. Končí-li pak kritisování planým »mudro
váním<<,nedostává se mladému duchu i tvůr
' čích schopností.
Tvůrčímu radikalismu se můžeme učiti
u Ježíše. Při provádění svého svatého úkolu
nezná ohledů, nezná strachu z lidí, kompro
misů — ani o vlásek neustupuje od svého
cíle.

Jak se nám dnes nedostává takových pev
ných charakterů!
A hle! Stále víc a více mladých lidí se
kupí kolem Mistra: >>Pane,uč nás, abychom
se stali tvými věrnými stoupenci, abychom
neznali kompromisů, abychom ti náleželi
úplně.<<

Jestliže ti, milýhochu, imponu j e tvůr

čí radikalismus,
žíše!
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uč se mu od Je

Kdybych chtěl na konec několika slovy
vystihnouti podstatu mladé duše, mohl bych

snad říci: Mládež je pouhý živoucí
život!

Mládí znamená odpor proti všemu

ustrnulému, mládí je plavbou o závod v prou
du života, běh ve zlatém světle slunečním,
vítězné zdolávání všech překážek — ano, to
je mládí, to je mládež!
A Ježíš praví: »Já jsem život — Já jsem
Světlo světa.<<— Hledáš život, hochu můj?
Svěží,plný život? Pak jdi ku prameni veške
rého života! Ten, jenž uzdravoval nemocné,
křísil mrtvé, jenž si sám třetího dne vrátil
1život,zaslouží
jistě, aby se stal i tvým Krá
em.

A je to těžké—milovati takového Mistra?
Mládež, která miluje Spasitele, je proň
nadšena, napodobí jeho svatou postavu a
bude jistě lepší než generace předešlá. Po
loží jistě základy k nové, krásnější budouc
nosti!

Kristus a mládež náleží k sobě!
»Důvěřujte však, já jsem přemohl svět . . .<<

»Tyto věci jsem vám mluvil, abyste měli
ve mně pokoj. Na světě budete míti sou

žení,avšak důvěřujte,já jsem přemohl
svět.<< (Jan 16, 33.)

Není tomu ani padesát let, co člověk při
mrzl na ledové ploše materialistického ná
zoru světového. Všude vítěz—stvítechniky,

továrny, stroje a dílny. Tajemství hmoty
zcela upoutalo ducha.
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O právech duše nechtěl slyšeti nikdo —
a mluvit o Bohu se prostě neslušelo, zato
tím více o Darwinovi, Haecklovi o »našem
praotci<<— opu (opici) — a pak také o pra
bytosti. Nu — a vidíme výsledky. Pro samé
podružnosti jsme přehlédli podstatné hod
noty, za přemožený svět vnější jsme zapla
tili ohromnou cenu: svůj svět' vnitřní, du
ševní.
Přichází však nová doba; přichází nové,
mladé pokolení, které nehledá prabytosti —
ale Boha — člověka.
Milý příteli, až dorosteš, poznáš, že jsou
i dnes — jako kdysi za časů Kristových —
dva tábory: jeden volá se zaťatými pěstmi
a zuřivě: »Ukřižuj ho!<<— druhý pokleká
před ním v hluboké pokoře a praví: »Můj

Pán a Bůhla
Představuji si, jak vstupuješ po osmileté
namáhavé práci pln naděje a nadšení na uni
versitu nebo do nějakého povolání.

Synu milý, nedopusť, aby tě pře

mohly vlny oceánu života a odtrhly

o d K r i s t_a!Tento oceán je pln virů a skry
tých mělčin; často se vzdouvá hroznými
bouřemi. Bdi nad sebou a nezapomeň, že
budeš šťasten a budeš míti dosti potřebných
sil k životu, pokud se udržíš na zpěněných
vlnách blízko Krista.
Život je vážný, životní boj čeká i na tebe.
»Buďte klidni, bezpečni — já jsem pře
mohl světla
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Když se ve Spartě matka loučila se synem
jdoucím do boje, podávala mu štít se slovy:
»S ním — nebo na něm!<<S ním se vrať
jako vítěz, nebo na něm buď přinesen jako
hrdina, který padl Vboji!
I já se s tebou loučím, mladý příteli, 5 touž
myšlenkou. Kam se dnes podíváš, všude
krásná slova, duchaplné nápady a návrhy,
skvělé slavnosti a shromáždění — ale málo
posily pro ctnostný život. Čeho je nám tře
ba? Co nám chybí? — Kristus se svou váž
ností, se svou pevností až do konce. On
byl velký ve slovech — ale ještě větší ve
skutcích!
O, uděl nám, dobrý Spasiteli, tolik milosti,
abychom pochopili všecky velké úkoly doby,
a dej nám i dosti odvahy a vytrvalosti, aby
chom se varovali, co je nepravé.

Pomáhej nám, ať se vší vážností
a opravdovostí přemáháme svět!
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