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DĚTSTVÍ.

Bylo to v noci na sv. Štěpána 1751. Tasovi
ce, stulené kolem farního kostelíčk-a, zapadaly
do bílých závějí.

Sněhové vločky rozmamě vířily, vznášely se
a padaly na tyčky černých plotů, do koutů zdí
a zahrad.

V domku řezníka Dvořáka, příjmením Hof
bauera, se svítilo. Nad postelí, v níž odpočívala
bledá žena, se skláněl k malému robátku šťast
ný otec. '

„Co tě asi, milé dítě, čeká,“ myslí si mistr
a vzpomíná svých osmi synků a dcer, z nichž
někteří odešli dříve se světa, než mohli poznati
jeho trampoty, a ostatní již zápasili denně
0 skývu chleba.

Tentokrát se bál o ženu. Nebyla žádnou mla
díci, její tělo ztvrdl-o neustávající prací, nebylo
by divu, kdyby byla podlehla.

Položil buclatého synáčka do kolébky, zadí
val se na usínajicí ženu a tiše odešel. Pomodlí
se za své drahé a především za hošíčka růže
nec. — —- —

Měl věru vzácnou manželku Pavel Hofbauer.
Kdyby byl znal velebný hymnus Písma, jenž
tak reelně oceňuje statečnou ženu, snad by si
i pomyslil, že svatopisec musil duchovým zra
kem viděti obraz jeho věrné Marie.

Když dům ještě odpočíval v ranním šeru,
ruce Hofbauerové si již dávno našly práci a
dotýkaly se všech věcí až do večera. Její duše
byla plna hřejivého tepla, jež vyvěralo z křes
ťanské odevzdanosti do vůle Boží. Pohybovala
se mezi svými jako docela jiná než oni, jako
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královna, která nevládne, ale již se poddávají
všichni, na něž se zadívá mímýma očima, Jen
takové duši mohly býti svěřeny k rozvinutí zá
rodky ctností příštího světce. ———

Hošíček, jemuž dáno jméno Jan, záhy osiřel.
Otec mu zemřel, jsa stár 47 let. Sedmiletý chla
pec byl po pohřbu přiveden matkou před kříž
a tam uslyšel slova, která mu nesmazatelně
utkvěla v paměti: „Tento jest ode dneška tvým
Otcem, přičiň se, aby ses Mu Vždy líbill“

Ač v okamžiku, kdy tato. věta byla pronese
na, byl chlapec všecek- nes'vůj _vlivem rozrušu
jících událostí na hřbitově i doma, zažil přece
jen jakýsi mohutný údiv, že otevřel dokořán
své uplakaně oči, jako by chtěl zachytit tuto
scénu pro věčnost na svých sítnicích. A vskut
'ku mu také nikdy z obraznosti nevymizela, ba
ikaždé její vybavení v pozdějších letech vra—
celo světci jemný opar dětského bytí.

Léta plynul-a jako ta oblaka nad lukami u ře
ky Dyje, kde Jeník pásával stáda kraviček a
práskal bičem o závod. Tváře se mu rděly jako
piv-oňlky,oči jiskřily, když s kamarády dováděl,
výskal nebo běhal kolem ohníčků.

Z-a soumračných podzimních dnů se pasáčci
stulili u praskajících plaménků a povídali si
o věcech možných i nemožných.

V Jeníkov1 se probouzela směs citů, jež
hýbala jeho duší v ohnivých 'kruzích fantasie.
Bolest, soucit, vzdor a především touha po spra
vedlnosti urychlovaly tep hochóva nasloucha
jíciho srdce.

Snad to byl i hlas krve, že Jeník tak mocně
vnímal bolesti své doby, poněvadž starší bratr
Karel byl císařským dragounem. Přijel jednou
do vesnice ošlehaný větrem, ztvrdlý jako ten,
kdo denně stojí na rozhraní dvou světů. Vy
právěl, usmíval se, ale chvílemi se zadíval ně
jak nepřítomně přes hlavy svých milých. Když
přišla chvíle odjezdu, prudce se z rodinného
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kruhu vytrhl, sedl na koně a za chvíli se jeho
silueta rozplynula na obzoru. Maminka stála
u dveří a Jeníkovi stále ještě ned-ozněl v duši
cvakot podkov prchajícího koně.

Podíval se na maminku, na její změklé tahy
a chvějící se rty. Modlila se za svého hocha.
Jeník vybil pak všechny horké city a neujasně
né-otázky V přímé řeči se svým Bohem. Víra
hochova se vnitřní modlitbou a zkušeností vy
víjela jl'Stě nadprůměrně, ale nikdy neunikala
mimo skutečný živ-ot, ba každý její projev do—
vedla matka Hofbauerova dvojnásobně zužitko
vati. \

Ta-kžádala, chtěl-li chlapec něco dobrého vy
konati, aby vždy poprosil o dovolení. Je přiro
zené, že děti rády napodobí dospělé a též Jeník
sledoval se zájmem své okolí a především mat
ku v plnění náboženských povinností. Když
pochopil, co je půst, a důvody k němu, roz
hodl se držeti jej zároveň s dospělými. Matka
přijala synkovo přání s vnější zdrženlivosti,
vyhověla mu, ale s podmínkou, bude-li se do
bře chovati. Tedy i sebezápor si musil zaslou
žiti. Tím však výchova nebyla skončena. Matka
věděla, že člověku je potřebí radosti jako vody
a dítěti dvojnásob, proto pokrmy, které Jeník
postem ušetřil, směl sám rozdati, a to byla pro
chlapce největší odměna. - Tak poznal Jeník
vlastní zkušenosti očistnou a voblažující reakci
oběti, to uvomění srdce a rozběh k bohu, kte
rý obyčejně následuje. '

Jeníkova duše, i když ještě dětská, se takřka
roztékala lehkým, nezávislým jásotem. Nemohl
jinak než oblažovati jiné. Dostal-li nějaký krej
car, již jej proměnil za žebrákovo „Zaplať Pán
Bůh“ a mnohé červené jablíčko schoval pro ka
marád'ovy zoubky. On měl již tenkrát jiné ra
dosti, ačkoliv si toho neuvědomoval, hlavně, že
mohl mysleti na Boha, na Ježíška a na milou
Panenku Marii.
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Když s návrší hledíval do jihomoravských
rovin, na stříbřité plochy vlnících se klasů, na
Vinice ožehnuté sluncem, tu vždy svým časem
se objevila na silnici procesí. Jeník pak jako
vítr sběhl dolů poutníkům v barevných krojích
vstříc. Se zbožným pohledem je sledoval a pro
vázel, až mu v ohbí silnice zmizeli. Škoda, že
nemohl s nimi! Ty krásné české písně mu
vždy učarovaly. Jako by v nich byl našel část
svého nevyslovenéh-o já, jako by v nich svoji
upřímnou, dětskou lásku k Panně Marii sly
šel v melodiích. Snad se v těch okamžicích ozý
vala v Jeníkovi krev otcova, který byl půvo
dem Čech. Aspoň hudba zůstala jeho zálibou
vždy a český jazyk si později také osvojil,

Jeník se učil ve škole dobře a rád. Zvláště
v počtech jiskřil bystrostí. S rozesmátou tváří
mával ručkou nad hlavami spolužáků a sotva
že byla otázka položena, již se -mu v očích chvě—
la nedočkavá odpověď.

Nejčinnější však byla jeho duše v kostele,
když klekával na stupních oltářejako ministrant.

Sledoval každý pohyb knězův, vnímal Vše
mi smysly pozlacenou záři oltáře, srdce plné
neporušené viry dalo se unášet proudy Ducha,
které jako světelná záplava oddělovaly duši
od světa hmoty, vedly ji kamsi nad obláčky
kadidla a laškovné andělíčky, vysoko a stále
výš, až tam, kde ztrácejí slova svého smyslu.

Jistě před svatostánkem si uvědomil Jenik
své poslání, třebaže to byly zprvu jen nesmělé
touhy. Neměl také vnějších důvodů, které by
mu mohly býti oporou v jeho tajném přání.
Až jednoho dne při důvěrnějším rozhovoru s pa
nem farářem chlapec se svěřil a kněz přiložil
ruce k dílu, aby se Jeník seznámil se základy
latiny.

Mamince Hofbauerové se zalilo srdce rado
stí: „Dej Bůh, chlapče, abychom se tvého vy
svěcení dočkali“ a udělala mu na čel-o křížek.

8



Hoch se učil pilně, ale nedlouho. Pan farář
onemocněl a brzy zemřel. J eníkovi bylo hůře
než o pohřbu vlastniho otce. Li-dsky vzato, by
lo vlastně Vše ztraceno. Hrany dozněly, rov ob
růstal mladou travou a Jeník chodil jako bez
ducha.

„Nenaříkej, Jeníku, Pán Bůh tě Všude na—
jde, bude-li tě chtit zavolat. Jemu se neztra
tíš. Ale co platno, teď se musíš vyučit nějaké
mu řemeslu. Jdi do Znojma (Znaim) k pekař
skému mistru Dobšovi! Ani knězi nemůže ško
dit, bude-li umět dělati chléb.“



V UČENÍ.

Město Znojmo (Znaim) se probouzelo. Zasně
ženými ulicemi se mihla tu a tam tmavá po
stava, spěchajíci ke kapucinům na rorá'ty.

Měšťanka zabalena do kožíšku vstoupila do
pekárny mistra Dobše. „Jak tu máte teplíč
ko," povídá, když ji objalo příjemné ovzduší
dílny. Mistr paní vítá, obsluhuje a Jenik se
usmívá. On je vůbec stále naladěn k úsměvu.
Pracuje sice od rána do večera, kde může, po
slouží mistrové a je-li potřeba, zastane i mis—bra.

Když ráno roznáší pečivo, bere s sebou ma
lého synáčka Dobšova. - Pravda, chlapec mu
vlastně jen překáží, ale když se nemůže odJe
níka bez pláče odloučiti. Jenik si tedy vezme
do ruky košík a do druhé chlapečka a tak ob
chází zákazníky.

Lidé se s počátku otáčeli za tou roztomilou
dvojici, divili se trpělivosti mládence, jehož ob
jímalo zlatovlasé batolátko, stále něco žvatla
jící. Jeník měl hošíčka upřímně rád, viděl
v něm Krista samého, neboť „co jste učinili jed
nomu z nejmenších, mně jste učinili“,

Jednou kdosi za ním zavolal: „Podívejte se
na svatého Křištofa1“ Jeník se zvědavě otočil,
ale neviděl nic než několik usmívajících se lidi.

Teprve doma mu mistr-ová vyložila smysl té
poznámky a v Jeníkově duši se ozvala stará
touha: „Kdybych tak mohl jednou skutečně
né'sti na prsou Krista a podávat Ho svými prsty
přijímajícím.“ S těmi představami se nemohl
dosud rozloučiti. Denně sedával po práci u la—
tinské cvičebnice, aby nezapomněl, čemu se již
naučil. Stále doufal, že zasli'beny čas přijde.
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Tiché hochovo přání nezůstalo nepovšimnu
to. I když je zřídka kdy vyjádřil slovy, tím
mocněji působilo jako myšlenka, tím více dy
chtil uskucečnití představy, jež ho vábin imu—
Člly. byly noc1 a pozdeji cele dni, kdy se Je
níkova duše chvěla němymi vzdechy, kdy ve
svém srdci klesal před trůnem Výsosti a prosí
cími 'dlaněmi odkrýval Bonu to, co se bál vy
sl-ovíti.

Byl v těchto chvílích tak pokorným, tichým
a plačícím, že nevěda, stával se účastným bla
hoslavenství. Nezměmá, všemohoucí síla vy—
plynula z Božského Srdce, pronikla zákonem
lásky v tu ubohou chvějící se lidskou bytost
a vedla ji pak krok za krokem, na počátku si
ce temnotami, ale vždy blíže cíli.

Doba učení končila. Jenik vyrostl v statného
mládence železných svalů, které mu mnohokrát
v nebezpečných chvílích života prokázaly zna—
menité služby. Nastoupil míst-o pekaře v Luc
kem kláštere nedaleko Zn0jma (Znaim), Tam
ocitl se vlastně po prvé v ovzduší sobě nejbliž
Slm.

Chráněn klenbami a prostředímpremonstrát
ského kláštera, žíl při své práci Bohu. Vyšší
mohutnosti duševní nabývaly znenáhla lesku
ctností, takže neušly zpytavému postřehu opa—
ta Řehoře Lambeka.

Roku 1771 nastal mezi lidem hlad. Zástupy
ze všech krajů se hrnuly ke dveřím klášter
ním. Hofbauer stál bez dechu u pece. Byla to
nekonečná práce, které by se každý jiný, ni
kterak v klášteře vázaný, brzy zhostil. Mladík
však vůbec svých obtíží nevnímal. Co mu zá
leželo na nových m-ozolech, co na tom, že spal
tři hodiny denně! Vždyť on pekl pro Krista,
který stokrát za den přicházel ve svých chu

gych ke klášterní bráně a prosil o krajíc chlea. —
Zásoby se zmenšily, bylo nutno šetřit. Nová
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obět i nová ra'dost pro Hofbauera. Kdo kontro
loval pekaře, co jí nebo kolik sní? To věděl
pouze on a Bůh a něco též zpozoroval opat.

Když hlad ustal, zavolal si P. Lambek Hof
bauera do své pracovny. Otcovská vlídnost,
mirny ton řeči a srdecna Slova, kterými opat
ocenil mladíkovu prácí, způsobila div. Hotbauer
se svěřil se vším: „Pane opate, nevim sám, co
si mám o sobě myslit. Již od dětství toužím bý
ti knězem. Ac jsem Vlasmě nespokojenosti se
svým stavem nepocítíl, přece jsem měl vždy
dojem, že nejsem u konečného cíle. Tato před
stava mi zůSLaiave všecn zivomicn okomoswch,
— trpkých i radostných“

Opat se vážně zadíval na zardělého mláden—
ce a po krátké pomlčce promluvil: „Pokusím
se, abych ti tvoji cestu usnadnil. Především je
ti potřebí latiny, proto budeš navštěvovati na—
ši klášterní škom. To by ovšem nebylo možné
při tvém dosavadním zaměstnání; jmenuji tě
tedy ode dneška svým komorníkem.“

Jana Hofbauera se zmocňovala slabá závrať.
„Můj Bože, jak mohu unést tolik nečekaného
štěstí? Jak Jsi mi blízko, cítím Tvé otcovské
dlaně na svých spáncích. Můj Bože, můj Bože!“
Kam jíti se svojí radostí, komu se prvně svěřit?

Jan seběhne po schodech, projde chodbou
a kleká před obrazem své Královny. Slunce
vrhá po stěnách chrámu duhové skvrny a kde
si pod klenbou zašveholí zbloudílá vlaštovka.
Pak je zase ticho a středem chrámu plují v ne
konečných řadách staletím vyšeptané modlitby.
Jan spíná ruce, tiskne je k srdci, které se může
vděčnosti rozskočit. — — —

Večer napsal mamince dlouhý dopis.
Asi čtyři roky navštěvoval klášterní školu.

Sedával denně mezi rozpustilými výrostky, ač
byl již mladým mužem s mnohými zkušenost—
mi. Často si z něho spolužáci tropilí žerty a
profesoři ho podceňovali. Při tom všem se mu
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sil hodně přičíňovati, aby stačil zvládnouti uči
vo. Jeho nové zaměstnání mu také ned-opřáva
lo tolik času ke studiu, jak by byl potřeboval.
Zůstával-li snad pozadu vědomostmí, tím rych—
leji uzrával hlubokým vnitřním životem apra
vou moudrostí. Měl již tenkrát bystrý úsudek
o svých Spolužácích. Studoval s ním totiž jeho
0 rok starší krajan Jan Jahn, který byl sice
velmi nadaný, ale vlivem racionalismu zdůraz
ňoval sílu přirozeného rozumu, takže studium
mu nahrazovalo modlitbu. Kdysi v příležitost
né chvíli mu Hvofbauer pravil: „Myslím, Jene,
že příliš mnoho čteš, že příliš lačně se živíš ci
zími myšlenkami všech možných filosofů. Prav
da musí býti jednoduchá, kdo ji však hledá ve
spleti lidských úvah, ztratí brzy orientaci a
zbloudí.“

Samozřejmě, že mladý učenec pohrdl upo
zorněním bývalého pekaře a tak po letech do
spěl tam, kde ho intuitivně viděl Hofbauer. 
Zůstal tak zapleten v kličkách racionalismu, že
Církev jeho spisy odsoudila a dala na index.

Rok 1775 byl Janu Hofbaueroví osudným.
Opat Lambek zemřel. Jan necítil náklonnosti
ke vstupu do řádu premonstrátského, proto ne
mohl jinak než přerušiti svá studia a rozloui
čiti se s klášterem.

Co teď, mladý pětadvacetiletý muži? D0 ve—
řejných škol v tak pokročilém věku přijat býti
nemohl a kromě toho neměl vůbec finančních
prostředků. Opět jedno zastavení na křížové
cestě a pád u zřícených nadějí. Nezbylo mu nic
než Bůh v srdci. .

Zhroutil se ve svých úzkostech u Mistrových
nohou, jsa úplně oddán do rukou Jeho Prozře
telnosti. Nevěděl, co bude následovat, nečekal
nic, jeho duše se stala pasivní a proto snad tím
lépe připravenou pro vlitá nazírání. V tu dobu
J_ana zaplavil nadpřirozený život neobyčejnou
Silou. Hleděl na nejvyššíprav-dy víry jako okou
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šeiící. takže duše žila z vnitřní náplně mno
hem mocněii než z přínosu smvslů.

Poněvadž osvícení Ducha svatého neustávala
obohacovati Janovu mvsl, rozhodl se, že vyčká
zatím v ústraní jako poustevník jasnějších po—
kynů Božích.

Postavil si s bratrovou pom-ociu vesnice Mi
lifroně. nedaleko svého rodiště, poustevnu. Tam
uprostřed lesů těžil ze svého vnitřního bohat
ství. Do milifronskěho poutního kostela, ieiž
postavil k poctě bičování Páně opat Lambek,
přicházelo mnoho poutníků, kteří si rádi po
slechli slova Janova.

Jistě jim neříkal nic zvláštního, ale lidé se
daií snadněii přesvědčit tím, kdo předchází oří
kladem. - Poustevníkova zanícenost a žh'avost
v hlásání i v uskutečňování slova uchvacovala.
Hluboce dojati odcházeli poutníci z ieho celv,
takže Jan i tam přinášel užitek mnohonásnhm'r.

Ale jak jsou někdy úmysly Boží nepochopitel—
nó! Neunlvnul snad ani rok a Jan o.oouštěl svoji
celu, aniž by se zjevně o krok přiblížil svému
touženému cíli, aniž by se mu dostalo vnějšího
nebo vnitřního znamení, které očekával. Císař
Josef II. zrušil všechny poustevny a tak se ocitl
Jan Hofbauer v téže situaci jako před rokem.

K čemu tedy byla všechna ta osvícení, roz
jímání, modlitby, noční bdění, posty až tělo
vysychalo? K čemu nadšená kázání lidu, když
ten. kterv hlásal Boha, byl na konec ponechán
sobě samému?

„Děj se vůle Tvá, Pane, jsem člověk hříšný a
neužitečný. Budu tedy zase péci chléb, snad
tak se Ti, Pane, spíše zalíbím než kdybych čet
kal na Tvůj zázrak,“ rozhodl se Jan Hofbauer
a za několik dní kráčel císařskou silnici k Vídni
(Wien).
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OKLIKAMI K CÍLI.

Konečně měl Hofbauer zase nad hlavou bílý
prostor, který patřil jen jemu, a svoje lůžko.

Utrmácený cestou a špinavými noclehy dora
zil do císařského města. Dost se nachodil ví
deňskými ulicemi než našel místo V pekař
ském závodě „U železné hrušky“. Teď odpočívá
v novém domově.

Otevřeným oknem proudí vl'ahý jarní vzduch.
Naproti v ulici je klášter uršulinek. Slabě, ja
ko z velké dálky, zaznívá sem chórový zpěv
panen. Konejšivý rytmus žalmů uklidňuje od
počivajícího mladého muže, vytváří nové obra
zy naději & horizonty víry.

Vídni (Wien) bylo potřeba nové dávky kvasu a
soli. Oslňovala sice novotou revolučních myšle
nek, které brzy vyjádřily projevy vládní moci,
drtin staleté zvyklosti a chvastavými výpady ra
cionalismu zasazovaly semena pochybností do
duší inteligence. Potměšilé i rozpoutané živly
zneuctily umění, vydrancovaly klášterní kni
hovny pod záštitou svobody a bratrství. Ovšem,
církevní práva byla z těchto hesel vyňata.

Sv. Otec Pius VI. posílal císaři Josefu II. stíž
nosti, připojoval prosby, ale bezvýsledně, Od
hodlal se tedy k osobní návštěvě u mladého
mocnáře. Vídeň (Wien) přijala papeže srdečně.
Celý měsíc trvaly audience u císaře, ale žádou
cího výsledku dosaženo nebylo. Krušno bylo
starci, když odjížděl a uděloval naivnímu lidu
papežské požehnání. Věděl, že jakmile se sensa
ce chtivé masy rozptýlí, vrátí se většina jed
notlivců k pohodlnému, bezobsažnému způsobu
života.

Duch víry neslyšně unikal z tohoto velko
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města jako teplo z vyhřáté místnosti. Nebylo
kazatelů, nebylo učenců, kteří by zaťali sekery
do mrtvých svědomí, kteří by vrhli nová světla
na žloutnoucí stránky evangelia.

Hofbauer po odjezdu sv. Otce hrozně trpěl.
Ani v chrámech, které byly dle císařských na
řízení zbaveny svící a květin, nenalézal útě—
chv. S rukama sefm'atýma hledíval do lidu
prázdné prostory Štěpánského dómu, na šerý
svatostánek a holé stěny. Zima padala z vypnu
tého gotického žebroví a ploužila se všemi pro
storami v zakřiknutém světle barevných oken.

„Můj Bože, proč jsi nás opustil, proč máme
zase státi pod Křížem, hleděti na Tvé umírá
ní...“ tak nějak plakala Hofbauerova duše &
rozvíjela se před Bohem jako bledá mučenka.

Pod tlakem vnějších událostí a vnitřních
stavů zatoužil opět Hofbauer po skrytém živo
tě poustevníckém. Denpo dni mu fantasie kou
zlila obrazy tiché cely, kdesi na výšinách, v
blízkosti nebes, v okruhu modravých pohoří.

Ano, půjde do Italie. Jen tam může najíti
zaslíbené místo, mezi lidmi ohnivé víry, v ze
mi mučedníků a slávy!

Jakmile došel k poznání, následoval i čin.
Sdělil své rozhodnutí mistrovi. Ten však byl
touto zprávou takřka ohromen. Že by měl ztra
tit tak znamenitého pracovníka, ba dokonce,
jak již se ženou uvažoval, svého zetě a nástup—
ce? Ne, ne, takového vzácného mládence ne
pustí!

S rozpaky dobromyslného otce nabídl tedy
Hofbauerovi ruku své zdravé, pěkné dcerky,
Terezky.

Vždyť ona chuděrka již proplakala mnohou
noc pro rnužného otcova tovaryše. Byl k ní
sice vždy tak úslužný, dobrý, ale nikdy, nikdy
ji neoplatil drobných pozorností, úsměvů, jimiž
ho nesměle častovala. — Kdyby byl aspoň
jedenkrát utkvěl delším pohledem na její svět
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lé hlavičce! Po všech podobných pokusech cud—
né koketerie zesmutněla. Tovaryš si blízkosti
dívčích půvabů ani neuvědomoval.

Udiveně vyslechl Hofbauer mistrovu nabíd—
l—"H"“c'ao se věru nenadál. On. že bv se měl že—
nit? Až se sám podivil, proč mu tak obvyklý
akt v životě, lidském zůstal cizí. Nu, opravdu
na to nikdy nepomyslil! Nezatoužil po ženě,
ani představy rodinného štěstí ho nerozehříva
ly, ba zdálo se mu, že jeho touhy jsou vyšší,
že jeho srdce je schOpno většího rozpětí než
normálně otcovské. Znal větší otcovství než
přirozené, otcovství Boží. a to tisice velkych i
malých odmítá nebo nevědomosti ztrácí. Slávu
Božího svnovstvi. lrteré člověka zapojuje až k
přirozenosti Věčného, tu adaptaci, která přesa—
huje všechnu lásku a poznání bv chtěl zoro
středkovat. obnovit i tam, kde se zdá, že člověk
klesl na. úroveň prostého živočicha, Hofbauer
cítil přemíru vlastní lásky, jež toužila protrh
nout hráz srdce, rozlít se v milionech živvch
bytostí funkcemi svatého kněžství. Ta mvšlen
ka ho vvplňovala iako mvstickv oheň, drásala,

a novznášelanad sebesama,
Nerozmvšlel se. jak odpověděti: „Pane mistře,

věřte mi, že oceňuji Vaši nabídku, Vaši důvě
ru — ale nemohu — protože od dětství mne
vábí stav duchovní — a já věřím, že moje na
děie mne nezklamou, že můj čas přijde. Proto
také odcházím.——“

Nlistr se cítil poněkud zahanben, ale brzy
zvítězilo jeho měkké srdce, takže se on i jeho
rodina se svým tovaryšem rozešli v nejlepší
shodě.

Na podzim r. 1782 vydal se tedy Hofbauer
Se SVÝmpřítelem Ktmzmannem do Italie.

Bezstarostně jako ti ptáci Boží, pro něž se
dlaň Otcova denně naplňuje &otvírá, cestovali
pO bílých silnicích, ve stínů rudnoucích alejí
k jihu, za sluncem.
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Mnohou noc prospali pod širým nebem. Hof
bauer založil ruce pod hlavu a hledíval na lesk
neznámých světů, které závratnou rychlostí
spělý do dálav nekonečna. Jeho přemítavý
duch četl za symboly tvůrčí moci čirou sku
tečnost, nevystihlou krásu Božství, jež jako by
se náhle s nebes propadla v prostory jeho duše,
zatím co oči ještě hleděly ztrnule do temného
prostoru.

Den po dni míjel, až konečně došli svého cíle.
V Římě navštívili hrobv' křesťanských vyzna—
vačů, panen a mučedníků a pak hledali pří
hodné místo k osamělému životu.

Našli je v Tivoli.
Mohlo býti někde krásněji než v tom zapo

menutém koutku světa? Na okraji olivového
háje stála kaplička Matky Boží z Quintilia,
postavena na zříceninách letohrádku římského
vojevůdce Quintilia Varra. V blízkosti kaple
šuměl vodopád, nad nímž se ustavičně chvěla
duha. Výhled do římské campagně ukončovaly
v žlutavé dálce obrysy sva-topeterské kopule.
Bylo to místo vzdálené všeho ruChu, hora Boží
ho míru a tklivé lásky. Odtud měly stoupati
denně modlitby a posty dvou mužů, kteří až
dosud nějak marně hledali svoje funkce v
církvi Kristově.

Ale ani tam nešlo vše hladce. Dlouho zkoušel
biskup ducha obou přátel než se rozhodl dáti
jim poustevnické hábitv a nová. jména: Hof
bauerovi Klement a. Kunzmannovi Emanuel.
Do pravidel poustevnického života byli uvede
ni starším bratrem Matějem.

Pak nastala práce, vzdělávání půdy, obsta
rávání denních potřeb a zavlažování duší medi
tacemi. Tarn mezi rozvalinami antiky a křes
ťanským Římem pochopil Klement dílo Pro
zřetelnosti, které dává růst všemu svatému z
krve a křížů, tam _siuvědomil katolicitu církve,
která dík silnicím a rozsahu římského imperia,
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mohla V tak krátké době jako kvas proniknou—
ti lidstvem, zastavit jeho rozklad a ozdravět
je. Uvažoval, že opět to může býti jen křesťan—
ství, které vrátí současníkům teplo života, jeho
smysl a pevný postoj ke všem životním ať již
osobním nebo všeobecným významným událo
stem. '

Jak rád by byl zůstal navždy u nohou Pan—
ny Marie Quintiliotské a ztrávil tam tělo vyza
řováním lásky! Avšak v křišťálovém, paprsky
Ducha svatého ozářeném zrcadle duše uviděl
sebe jako apoštola, jehož se dotýkaly tisíce
vlastníma rukama. Asi po půl roce sestup-oval
s posvátného návrší, aby se již nikdy nevrátil.
Šel opět, jsa puzen svědomím, zpět do Vídně.

Nikdy však na Tivoli nezapomněl. V pozd
ních letech, když býval přetížen povinnostmi,
často si povzdechl svým přátelům: „Kdybyste
věděli, jak bylo krásně v tom koutečku ráje!
Ano. tam jsem se mohl opravdu pomodliti.“

Tivoli bylo posledním Klementovým odde
chem. Pak zůstal již jen-om zajatcem práce
po osmatřicet let. Přehlédneme-li však život
sv. Klementa zpětným postupem, je patrno,
že jeho pobyt v Italii nelze považovati za chyb
ný krok, naopak, jeví se nám naprosto nutný
jako příprava pro muže, jehož vlivem měla
nastati v střední Evropě náboženská obroda.

Když se opět ocitl ve Vídni (Wien), nebylo
mu právě veselo. Našel sice misto pekařského
tovaryše, takže hladu se nemusil obávati, ale
kam se obrátit, kde najít pěšínky vedoucí k
oltáři, to mu zůstalo nevyřešeným problémem.

Bylo mu již dvacet osm roků, to jest věk,
který ho spíše od cíle odděloval než přibližo
val. Jeho dOsavadní snažení se podobalo chůzi
PO spirálovitém. temném schodišti. Začal lati
nou _u pana faráře v Tasovicích, pak se učil ve
ZDijě (Znaim), pracoval u premonstrátů v
Luce, byl žákem klášterní školy, poustevníkem
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v Milífroni, tovaryšem ve Vídni (Wien) a ko
nečně poustevníkem v Tivoli. Co ho čeká teď?
0, kdyby byl věděl,že za několik měsíců vstou
pí na fakultu!

Každé neděle ministroval Klement v kate
drále sv. Štěpána při jedné nebo i více mších
sv. Tam si ho pro jeho vroucí zbožnost po—
všimly tři zámožné dámy, sestry Maulovy.

Jedné jarní neděle se strhla prudká bouře
5 lijákem, takže za chvíli bylo náměstí kolem
dómu pod vodou. Poněvadž ,již bylo po mši sv.,
vyšel i Klement do chrámové předsíně, kde stá
ly bezradně slečny Maulovy. Klement je znal,
proto se ochotně nabídl, že jim opatří povoz.
Dámy Vděčně přijaly tuto galantnost a pozva
ly Klementa, aby přisedl do kočáru. V krátké
rozmluvě vyšlo najevo vroucí přání mladého
muže.

Sestry, které o duševních hodnotách Kle
mentových ani dost málo nepochybovaly, se
snadno rozhodly, že mu poskytnou dostateč
nou peněžní podporu, ab;r mohl svá, kdysi za
čatá studia, dokončiti. Tak se ocitl Klement
způsobem neočekávaným a nehledaným na
universitě.

Dobro-srdečné ženy umožnily později i příte—
li Klementovu Tadeáši Hů-blovi na své útraty
studium theologie. Bůh jim dopřál, že se do
čkaly ovoce svých dobrých skutků, neboť slý
chaly slavná kázání světcova, vídaly jeho ú
spěchy a jistě léta ho přežily.

S největší horlivostí se pak oddal Klement
svým novým povinnostem. Sám o tom vypra—
vuje: „Všechen prázdný čas, ano i noci jsem
věnoval studiu. Když mne přemáhal spánek,
brával jsem knihu do jedné a svíčku do druhé
ruky a chodě po světnici, jsem memoroval.“

O nedělích a svátcích se oddával bezvýhrad
ně pouze Bohu. Dosti často ho bývalo viděti,
jak v kostelíku sv. Salvatora mini-stroval celé
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dopoledne. Čím více pracoval, tím vroucnější
bylo pak jeho přilnutí k Bohu, neboť jen před
Ním žil nejvlastnějšim výrazem ducha i srdce.

Na theologické fakultě se dočkal jen zkla
mání. Většina profesorů podlehla soudobým
bludům luteránským, kalvinským nebo jansc—
nismu a zacházela ve svých racionalistických
výkladech zjevených pravd tak daleko, že vlast
ně víru posluchačů úplně rozleptala.

Hofbauer 'si často při přednáškách zalkal:
„Cožpak je opravdu třeba, abychom dříve než
se staneme kněžími, pozbyli svoji krásnou tep
lou víru? Nedávají nám tu spíše kamení než
chléb?“

Byla to vskutku muka pro člověka, který
měl tak jemny Cit pro pravdy katolické věro—
uky, když musil poslouchati zmatené řeči filo
sofů, z nichž někteří pochybovali vlastně i o
své existenci.

Jednou si Klement dodal odvahy, vstal a zvo
lal: „Pane profesore, to, co pravíte, není Vůbec
katolické!“ Pak přemožen rozec'hvěním opustil
přednáškovou síň.

V učebně nastalo hrobové ticho. Účinek byl
vskutku silný. I profesor, ač se cítil hluboce
uražen, nemohl se zbaviti hlubokého dojmu.
Když po letech se opět sešel s H-ofbauerem,
přiznal se mu: „Vaše pokárání mě tenkrát vel
mi ponížilo, ale dnes Vám mohu jenom podě—
kovat, vrátil jste mi víru.“

Klement Vydržel ve Vídni (Wien) pouze rok.
Rozhodl se, že odejde opět do Říma, aby tam
čerpal vědu z čistých pramenů. Proto vyzval i
svého přítele Hůbla, který právě ležel v ne—
mocnici, aby se připojil. Ten se ovšem jenom
ugmál: „Já mám jíti s Tebou — a snad hned,
PrImo z postele — bez groše v kapse?“ Hof
bauer však daleko pro odpověď nešel: „O zdra—
V1se ti postará Bůh a o peníze zase já.“

Hůbl se opravdu mimo očekávání rychle u
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zdravil, peníze se zatím také od dobrodinců se—
šly, takže oba přátelé mohli nastoupiti cestu.

Jako první tak i druhou vykonali pěšky,
jsouce přímo zasypáni zřejmými projevy Boží
přízně.
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REDEMPTORISTOU.

V Římě se přátelé ubytovali nedaleko St.
Maria Maggiore. Ráno se vydali, dle úmluvy,
za hlasem prvniho zvonu, který uslyšeli. Vstou
pili do kostelíka sv. Juliana.

V tichém, prázdném chrámě byla shromáž—
děna jaka31 spOiečnost kněž1 k rannimu rozji
máni. Klementa se zmocnilo radostné vzrušení.
Bylo mu tak dobře při pohledu na tyto vážné
tváře, že mimoděk zatoužil, aby mohl zůstati
navždy s nimi. Sotva vyšel z kostela, zavolal
na chlapce, který kolem proběhl: „Neviš, kdo
jsou ti kněží v chrámě?“ “

„To je kongregace nejsvětějšího Vykupitele,“
odpověděl hoch a ještě zavolal: „I ty budeš k
nim jednou patřitl“

Pochopitelně, že tato slova Klementa tím vi
ce překvapila. Nedovedl si spád a výraznost
právě prožitých událostí vysvětliti jinak než
jako prst Boží.

Vešel ihned do hovomy kláštera, aby se dal
informovati o účelu a řízeni kongregace, Byl
velmi překvapen, když zvěděl, že zakladatelem
je slavný moralista Alfons z Liguori, jehož
spisy ve Vídni (Wien) poznal. Když představený
odpověděl na otázky, tu s úsměvem vybídl
Klementa ke vstupu do kongregace. Hofbauer
déle neváhal; rozhodl se okamžitě.

Bouřlivě přiběhl za Húblem, vyložil mu vše,
co se právě stalo, a přemluvil ho k následová
ni. Byl to vskutku den jásotu a nadšení, na
který se nikdy nezapomíná.

Když se o přijetí nových členů dověděl sv.
Alfons, vyřkl o nich prorocká slova: ,;Bůh se
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jistě postará, aby se tito dva Němci stali vel
kymi apoštoly. Musí však nejdříve naučiti lid
Credu a teprve pak umravn-ovat. Vše se jim
podaří pomoci vyššího osvícení.“

V nov1c1atěbylo oběma druhům projití dosti
tuhou kázni. Klement vzpomínal, jak těžko si
zvykat na ita15kou sice dobře strav1telnou, ale
málo vydatnou kuchyni. Horké podnebí mu vy
sušovalo hrdlo a on, ačkoliv měl hrozny na do
sah ruky, trpěl žízní, nechtěl—li porušiti po
slušnost. Ve studiích však znamenitě postupo
val, osvojuje si nejen rozsah, ale i hloubku vě
dy. UVlaaal dobře i historii i filosofii.

Pátravým zrakům představených tyto vý
borné vlastností neušly, proto oběma klerikům
byla studia zkrácena. Byli již v březnu 1785
vysvěceni.

Mužná vytrvalost Hofbauerova byla nad 0—
čekáváni odměněna. Ač sám nemajetný, nejen
že dosáhl vlastniho cíle, ale přivedl si k pri
mičnimu oltáři ještě druha.

V tu dobu, když Otec Hofbauer zvedal po
prvé vysoko kalich Páně, usínala v Tasovicích
při svitu hromničky bílá stařenka. Stála již na
hranicích domova, noříc se v čirou světlost,
klidná jako hluboký azur vesmíru. Patřil-a ve
světle slávy na svého syna, jehož všemohoucí
slova proměňovala vino, vypěstované ještě její—
ma vrásčityma rukama, v Krev nejsvětější.

Jednoho dne přinesla pošta Otci Hofbauero
vi dopis. Rozevřel jej a četl: „Jeničku, až při
jdeš na Stědrý den domů, navštiv mě na hřbi
tově. Já již budu vědět, že tam u mne klečíš.
Vždycky jsem cítivala, když ses za mne modli
val, děkuji Ti, děkuji z celého srdce.

Můj milý chlapče, žehnám Ti naposled, jistě
se shledáme, jak jsi mi psal, o Štědrém veče
ru — ale ne zde na světě — tam u věčných
jesliček v nebi——“

Prudký, zmítavý pláč strhl Otce k zemi.
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„Moje milá mamičko, tak tys již odešla, ty již
nežiješ — již tě nemám?“

Slova modlitby se mu válela v záplavě vlh
kosti &hořké chuti, jež stékala až na zkřivené
rty. Jeho probodené srdce hledalo pomoc v
měkkých tůních nejvlídnější Matky.

Dostalo se mu uklidnění. Za hodinu řekl k
Otci Hůblovi, který věrně klečel za svým mi
lým přítelem, aby_mu zůstal v té těžké chvíli
blízko: „Pojď, příteli, již je mi lépe, tuším ma
minčinu oslavu — na tváři ji tkvěl přeblažený
úsměv v tisících světel.“

Dešť osekával poslední listy z holých stromů,
když dva mladí kněží se vydali na cestu přes
Alpy do vnitrozemí. Měli tam položiti základy
nových domů kongregace redemptoristů,

Stastně došli až do Vídně (Wien). Otec Hof
bauer navštívil známá místa a přátele. 1 k „Že
lezné hrušce“ zavítal. Mistr se cítil velmi po
vznesen jeho návštěvou a přivítal ho se vší
srdečností bodrého Vídeňana.

Terezka pak druhého dne pokorně klečela
v zášeří gotického sloupu a obětovala s Kris
tem svoji bolest lidské lásky bez jakékoliv trp
kosti za svatost Otce Hofbauera. Slzy, které
byly očišťujícím proudem, odplavily poslední
zbytky žen-ských erotických vztahů a zůstalo
jí srdce nové, nesobecké. Když přijala Otcovo
požehnání po skončené tiché mši svaté, byla
Již jiná, radostnější s novými výhledy do duše
a k Bohu.

Sestry Maulovy si tiše zaplakaly nad nena
dálou a milou návštěvou. Nevěděly, kam rado
stí skočit, co podati na stůl. Vlían bylo obě
ma kněžím v tiché domácnosti svých dobrodi
telek, ale pro svoji práci takové poho-dy nena
Sl'i. Přišli do Rakouska v době nejméně vhod
ne. Kláštery mizely a v jejich objektech bujel
nOVýživot, který už na minulost nevzpominal.
Poněvadž na zakládání nebylo ani pomyšlení,
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vzali oba Otcové do rukou hole, přitáhli úžeji
pláště a vykročili novým zápasům vstříc.

byli pos1an1 generamim predstavenym do
Polska.

Když kdesi u Dunaje nastupovali do převoz
níkovy loďky, povšiml si Otec Hofbauer shrou
cené, poněkud zanedbané postavy na zádi pra—
mice. Zadíval se pátravě d—omužovy tváře a
již ho bouřlivě vítal: „Tos ty, Kunzmanne?“

„Nu ovšem! Ale já jsem tebe nepoznal;
vždyť ses stal knězem!“ odpověděl bývalý pou
stevník z Tivoli.

„Ano, tak jest, Kunzmanne.“
Pak Vás, prosím, Otče, o požehnání,“ a již

klesl na dno loďky, aby uprostřed kalných du
najských vod přijal dotek posvěcených rukou.

Tak získal Otec Hofbauer prvního bratra
laika polské provincie redemptoristů.
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V POLSKU.

Jako k zemi přitlačeni kráčeli tři muži pod
větrnými víry polských nekonečných rovin.
Šviháni ledovými pruty zvedali zarudlá víčka
k obzoru, pátrajíce po vesnicích, po doškových
střechách, aby unikli vlkům a mrazu.

Jak příjemno jim pak bylo třeba i ve stáji,
v ovzduší vlhkého, živočišného tepla, Na slou
pě blikalo kalné světlo lucerny, kol dveřních
rámů se třpytily pruhy jinovatky a vtírala se
zima. Kravky přežvýkovaly, zachrastily řetě
zy a přivíraly své veliké oči. V koutě na roz—
hozené slámě odpočívali v blaŽEném uvolnění
poutníci. Nemluvili, jen hleděli, zatím co duše
střásaly smyslové dojmy a přilnavost znave
ných těl. Pak již lehce našli toho, jenž kráčel
s nimi jako vnitřní Vůdce a besed-ovali s Ním
jako betlemští pastýři.

Jitro je našlo osvěžené, radostné z pouhé ra—
dosti, jež jakoby se utrhla s nebeských výšin
& měkkostí sněhových vloček vystlala jejich
srdce, že rádi vydávali své síly útrapám třímě
síční cesty do Varšavy.

Nečekali tam nic, ale byli ještě zklamání.
Lid tonul v mravní i tělesné špíně — neměl
ani vůdců politických avnípastýřů duši. Užasli
I_1_adnepořádkem v kostele sv. Bennona, který
Jlm byl přidělen.

Věčné světlo dávno vyhaslo, okna byla po
tažena šedí a ověšena závoji pavučin, sochy
Ja'kOpopelem posypány a svatostánek v tako
vem stavu zpustošen, že Otec Hofbauer v ně
me hrůze sepjal ruce. Když pak večer po ce
1Odenním smýčení usínali, necítili ani tvrdo
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sti "svých lůžek, sestavených se sražených židli
a stolů.

Již čtyři měsíce pracovali mezi lidem, či lé
pe reCeno mezi několika starými ženami, které
jedině navštěvovaly kostel a usedaly do lavic
snad víc ze zvyklostí než z nábožnosti. Marně
zněla vroucí kázání prostorem chrámu, odkud
z1ralo dvacet nebo třicet párů stářim zamže—
ných očí. Nebylo půdy pro dobré sémě,

Otci Hotbauerov1 se žilo jako bojovniku v pl
né zbroji na poušti. Jeho apoštolské srdce by
lo spoutáno úzkým obzorem lidu, jeho kněž
ská slova mu vracela ozvěnu bez užitku. Nej
drive bylo nutno naplnit KOSLelposruchači,
proto se Otec rozhodl, že půjde třeba i k plo
tům, na křižovatky i do temných míst varšav
ské spodiny.

V uncrcn podobných cisternám žili tvorové,
jimž se mělo říkat lidé, v nejhlubším stupni
úpadku. Nemyté děti a ženy v cárech vybíha
ly ze svých brlohů. Otec Klement se ptal po
nemocných. Zavedli ho k dřevěné boudě.

Otevřel dveře. V hustém zápachu se mu ne—
chtělo ani dycnat. V pOLOLmeleZel hadry pří—
krytý kostlivec. Dvě smutné oči se tupě zadí
valy na příchozího. Nebylo v nich otázek, ty
již dávno v duchu toho ubožáka umřely. Otec
.Hofbauer se vlídně usmívá, sklání se níže, chce
vysloviti všechnu lásku svého srdce. Láme te
dy slova, ač jeho bytost pouhou přítomností
vyzařuje mnohem víc. Je proniknuta Boží mocí,
_jež křísí umírajícího.

„Otče,“ vzlyká ubožák, „Bůh vás posílá, je to
snad první šťastný den v mém životě . .. byla
to jen opuštěnost, hrůza a hřích...“ Suchý
hlas pláče a šeptá svoje viny. —

Pak mu Otec rozžal svíce, postavil kříž a
odešel od člověka, kterého svět vyhostil na
smetiště bídy a nelásky. Otec Hofbauer si nese
v duši obraz Kalvarie, dívá se na dobrého lotra
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a prosí o přímluvu. nebot věří, že právě zemře
lvf—spočinul v nekonečné Boží lásce.

Dni míielv. Jaro rozhazovalo trsv paprsků
x„rcrša"<=l'*"miulicemi. Mládež dováděla, hrála
si a sváděla zánasv i bitvy. Otec Hofbauer zno
zoroval, že městem se potuluje mnoho zdivo
čelvch hochů bez domova.

Kdvž přivedl prvého rozcuchanáho divocha
do kláštera, vzbudil údiv i nelibost bratra
Kun-zmanna. '..Snnd ho zde nechcete nechat,“
spinal ruce, .,podiveite se mu. Otče. na hlavu,
vždvť ie plna hmvzu &tv uši — krkl“

...Ten se tak hestrachui, bratře. & dones mi
raděii vodu, kartáč a m*'rdlo. Ještě se podivíš,
jalrv bude z něho hezkv klučina! Viď, malvl“

Za hodinu bvl chlapec zbaven tělesné zaned
banosti & den po dni zvykal novému životu,
pořádku a práci. Nezůstal však dlouho sám.
Brzv mu přibylo kamarádů, které spojoval spo
lečný osud.

Otec Hofbauer dovedl se k dětem přátelsky
snížit, nahradil jim mateřskou lásku, získal je
civili-sovaněiším návykům, dal jim křesťanskou
Wchovu, ale problémem mu zůstala hmotná
péče o tolik hladových krků. Kde vzít krajíc
chleba, polévku, maso, oděv, šatstva? Což on
sám nebo Otec Hůbl, ti již znali ze zkušenosti
neilepší recept proti hladu! Stačilo utáhnout
remen & odevzdaně vyčkat druhého dne, ale
děti musely dostati své — aby je opět nezlá
lfala ulice. Nezbylo tedy nic jiného než vzíti
zebrácký pytel a obejití město.

'Ale mezi lidem nebylo právě nálady k roz
dayání. Národ spěl k vnitřnímu rozkladu, jenž
mel v zápětí pád politické samostatnosti, Zra
Zen šlechtou, která dávno ztratila své vůdčí

ultumí i politické poslání a obecným lidem
z duse pohrdala, ba zacházela s ním jako s bez—
dUCPYmmajetkem, stál tu bezradně, ponechán
SObGsamému. Této politické situace využívali
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ke svým záměrům jak carevna Kateřina tak
pruský král Bedřich. Jejich agenti dovršili dílo
sváru a odrodilství.

Otec Hofbauer se přiblížil ke skupině hlučí
cích mužů 5 pokorným výrazem a výmluvnou
mošnou.

„Já ti dám almužnul“ vykřikl buřič, plivl
Klementovi do tváře. Klementovi krev zalila
obličej, ruce se sevřer v pěsti, ale pak se po
malu zvedla pravice, utřela slinu a ústa pevně
pronesla: „To bylo mně. ale teď prosím ještě
o něco pro vaše sirotky.“

„Já—já—ano, já vám něco přinesu.“
Otec zamýšlen ploužil se dál a v srdci si

stýskal: „Jenom budu-li míti, Bože, dost síly,
abvch přemohl láskou tolik nenávisti.“

A Bůh mu dál víc než potřeboval. Jeho při
rozenost, ač se vznouzela dennímu Dokořování,
dala se na konec vždy ovlivnit láskou Kristo
vou. že se nezntvrdil nad dětmi cizího národa,
který jej podezříval. nenáviděl, ale vždv s Vět
ši energií a novými nlánv pracoval, aby mu
alespoň několik jedinců zachránil od jisté zká
zy duševní i tělesné. Tak jednal on, cizinec,
zatím co představitelé národa dovedli pro ma
ličkost zavraždit člověka. Za takový zločin tre
stal soud šlechtice pokutou tři tolarů!

Otec Hofbauer, který pozoroval tento roz
vrat, jsa prost různých předsudků i národní
nebo osobní pýchy, jež by mu jinak clonily jas
ný přehled, chtěl ubohý lid přivésti k Utěšiteli
dříve než zaúpí pod prvními ranami mečů.

„Zítra ráno budete, Otče Tadeáši, kázati ve
řejně na trhu a já se postavím na náměstí před
královským zámkem. Musíme mezi lid, musí
me zaujmouti jeho srdce pevnými slovy jisto
ty, je nutno ukázati mu pravdu, které, jak jsem
poznal, nejvíce postrádá a proto nemá již v ni
čem naděje ani sily.“

„My dva máme, Otče, zachránit tak zaned
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baný lid pět minut před katastrofou? K vašim
vyčerpávajícím starostem o hochy, kostel, k
únavným pochůzkám za nemocnými a po že
brotě, chtete přibrati ještě mimořádně namá
havou a v přítomných poměrech nebezpečnou
kazatelskou činnost? Vždyť to je' nemožné!“

„S Bohem vystačíme na všechno. Já o tom,
Tadeáši, naprosto nepochybuji“

Otec Tadeáš chtěl něco promluvit, ale vtom
zazněl zvonek. Dveře hovorny se otevřely a
mladík jako oheň a vítr podává Otci Hofbaue
rovi ruce. 

„Otče, již mám vše vyřízeno, jsem docela
váš, vezmete-li mne do své kongregace!“

„Nemám vroucnějšího přání, můj synu!“ —
Ale již opět někdo zvoní a bratr Kunzmann

přivádí muže plného rozpaků. Otec Hofbauer
v něm poznává onoho dárce slin z ulice. Mno
ho se omlouval a přinesl sto tolarů pro sirot
ky. — '

Otec Tadeáš uvěřil, že plánům, kterým se

před chvílí vzpíral, se dostalo nejvyššího schváení.
Dílo Otce Hofbauera se vskutku přes ne—

přízeň doby rozrůstalo. Příčinou úspěchu byla
osobnost světcova, jeho vnitřní život, který ho
spojoval s Kristem jako ratolest s kmenem,
jako úd s hlavou, z níž čerpá všechen život.
Toto mystické spojení pronikalo nezřídka i na
venek.“ Kanonisační akta dokazují, že světec
by:—(alcasto spatřen ať již po kázání nebo při
ms1 svate ozářen světlem, jež nemohlo býti při
rozeným, s tváří proměněnou, že se zdál býti
Vice nebeským zjevením než člověkem.

Otec, Klement byl podivuhodným kazatelem.
Nevybiral slov, ale protože mluvil z vnitřní
ho zreni, z osvěcování Ducha svatého, překva
ngal- Posluchače opravdovostí, že kostel býval
prímo nabit tichem, jež se tu a tam uvolňova
0 Vllykem nebo slzami. Lid mocí, provázející
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slova světcova, cítil teplání v hrudích, a přes
to že očima lpěl na kazatelně, usebíral mysl
k vnitřní modlitbě.

Ovšem, že tyto úspěchy nepřišly bez zápo
lení Otcova. S počátku se lid zastavoval na ná
městích více ze zvědavosti, také leckdo vykřikl
urážlivá nebo hloupá slova i kus bláta nebo
kámen zranil kazatele. Ale co plátno, když dru
hého dne se Otec Hofbauer postavil na své
místo s ovázanou hlavou a začal řeč s pravdi
vou, ač jemně ironickou omluvou:

„Dnes budu mluviti tak prostě, že neučení,
ano i děti budou mně moci porozuměti, abyste
iednou před soudn-ou stolicí Boží na mne ne
žalovali: »Mv jsme mu, Pane, nerozumělia“

To bylo překvapení hned na počátku. iež za
jistilo pozornost, zvvšilo zájem a Otci Klemen
tovi přidalo popularity.

Kostel sv. Bennona se počal plniti. Lid se
táhl za Oblíbenvrn kazatelem a pomalu pozná
val, kde lze neiiistěji naiíti útěchu, že v tichém
chrámě si duše znervosnělá politickými udá
lostmi tak dobře oddechne.

U zpovědnice se tísnilv řadv kajícníků, tak
že za rok se počet přijímajících zvýšil ze 2.000
na 20.000. To bylo nesmírnou radosti Otce Kle
menta. On tolik miloval a klaněl se Kristu pří
tomnému ve svátosti oltářní, že mnohdy po
proměňování nebo při díkůčinění po mši sva
té býval ve vytržení. Pak bylo mámo tázati se
ho na něco; kdo se však k němu V této chvíli
přiblížil, získal víc než rozhovorem. ledět na
bytost nořící se v čirou krásu bez obrysů a za
stínění, byl úchvatný. Obohacen vírou odcházel
každv. komu bvlo dopřáno toho pohledu a pak
měl mnohem větší porozumění pro Otcovy vý
křikv mnohdv i mezi kázáním opakované: ,.O,
předivná, božská Svátosti, ó, úžasné tajemství,
před. nímž andělé na tvář padajíce se třesou,
Tobě se klanimel“
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Svatost Otce Klementa pronikala úzkýmiuli
cam? a prostranními náměstími, plnila prázd
né duše čímsi novým, že lid nemohl'jinak, než
dáti své vděčnosti průchod. V procesu blahoře
čení vydal nám krásné svědectví Prisim—ovský:

„Kdekoliv se Otec Hofbauer objevil, tam byl
ctěn jako světec. Lid zachycoval jeho šat a li—
bal jej. Matky mu podávaly děti, prosíce ho,
aby jim požehnal. On pak při své dosti statné
postavě, pěkném, veselém vzezření a lesklých
očích, byl vždy hotov všem sloužiti; trpělivě
přijímal prosby, snaže se každému vyhověti.“

Poněvadž při ta'k obsáhlé činnosti býval tě
lesně vyčerpán, bývala na něm někdy zřejmá
popudlith, k níž měl ostatně přirozené sklo
ny. Ale jak se jí uměl vzpírati! K největším
křivdám mlčel a byl-li jen poněkud na něja—
kou mrzutost připraven, pak mu již nikdo otě
ží sebeovládání z rukou nevyrazil. Přihnal-li se
mrak neshod nenadále, stačil utkvělý pohled
vzhůru a za chvíli se ukázala opět jeho mírná
tvář. Na tento zbytek přirozenosti, který se ne—
chtěl poddati milosti, hleděl zrakem víry a kdy
si pravil: „Denně děkuji Bohu, že mně tuto ži
vost a prchlivost ponechává, protože mně tím
usnadňuje ctnost pokory a chrání mne pýchy.“
.Mírnost a dobrota byly hlavními hesly Otce

jako zpovědníka a duchovního vůdce. Ríkával:
„S každým je třeba jednati podle jeho schop—

ností a náklonností, má-li se jemu prospěti a
zvláště je toho potřebí při zevnějším odříkání.
To _neníani nutně potřebné k získání dokona
losti a také je mnohem snazší než ovládání
vlastní vůle v různých přirozených náklonno
stech, z nichž nejnebezpečnější je pýcha“
. „Kdo dbá maličkostí, stane se brzy svatým.
Mnozí by konali rádi velké věci, sebe bičovali,
ale maličkosti zanedbávají. Kdo si neváží mála,
mnoha není hoden.“

Jak dobře dovedl jednati s prostým lidem,
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svědčí následující příhoda. Chtěl kdesi přiměti
starou nemocnou ženu, kovářku, aby častěji
přistupovala k svátostem, ale paní se zdráhala:
„Ale, velebný pane, co by řekli lidé, kdyby
viděli starou kovářku tak často u svatého při
jímáníl“

„O, milá paní, ale co by asi říkali lidé, kdy
by tak kovářku jednou uviděli v pekle?“

Pastorační činnost redemptoristů rostla a sou
časně i počet jejich členů. Během jednoho ro
ku vstoupilo do řádu pět kněží a dva bratři
laici.

Také klášterní škola, která původně byla ur
čena opuštěným hochům, přibírala mnoho
chlapců z měšťanských rodin a vyvinula se
v jakýsi druh střední školy. Pro dívky byla při
klášteře zřízena rodinná škola pod vedením
varšavských dám.

Otec Hofbauer neustával loviti v kalných vo—
dách chlapce, takže dosavadní místnosti sirot
čince nedostačovaly a bylo nutno pomýšleti na
rozšíření klášterních budov. Otec především si
zajistil přímluvu sv. Josefa, jehož laskath &
zvláštní výsada pomáhati ve všech potřebách
ihmotných se nesčíslněkrát osvědčila, & pak
přiložil ruce i mysl k dílu.

Okruh dobrodinců se velice zvětšil. Ne sice
tak, že by Otec Klement nemusil na žebrotu;
této královské cestě pokory zůstal Vždy věren,
ale měl mezi svými příznivci též příslušníky
z řad šlechty a bohatých měšťanů. Ti poskytli
zdarma stavivo i pracovní síly.

Během snad jednoho roku byly postaveny
kolem kostela sv. Bennona mohutné budovy, jež
se staly střediskem prvé varšavské katolické
akce laiků. Otec Hofbauer spojil značný počet
osob, v nichž vlastním úsilím, slovem, modlit
bou, obětí a živým příkladem prohloubil Víru
i lásku, že obé vydal-o plody apoštolské horli
vosti.
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Tato družina, kterou lid nazýval Hofbaueri
áni, nemívala sice mnoho schůzí, ale každý jed
notlivec vskutku intensivně pracoval, takže všu—
de tam, kde bylo potřebí hmotné podpory, udě
lení svátosti, léků, šatstva nebo jiných skutků
milosrdenství, vždy se vyskytl nějalkv hofbau
erián. Tím se bohatá činnost Otců redemptori
stů zaokrouhlila, neboť posvěcovala duše, čini
la je účastny svých mi'sionářských prací, které
zase zásluhou laiků nalézaly nová a nová pů—
sobiště.

„Roku 1807 bylo napočítáno 104.000 komuni
kantů a ještě více by jich bývalo, kdybychom
mohli všem stačit a kdyby se jich do kostela vi
ce vešlo,“ píše Otec Hofbauer svému generálu
P. Blassuccimu.

Pochopitelně, že takový rozkvět katolicismu
nemohl býti lhotejný zednářům. - Rozvířili
proti redemptoristům veřejné mínění pomluva—
mi a žalobami. Otcové musili z-odpovídati u sou—
du, kde sice morálně zvítězili, ale nepřátelé,
k nimž patřili i mnozí se soudního dvoru, do
sáhli aspoň toho, že kostel sv. Bennona byl den
ně zavírán o hodinu dříve.

Pak přišla národní katastrofa, v jejichž ssuti
nách zanikla na čas i kvetoucí, úrodná vinice
polské provincie redemptoristů.

Když jednou otec Hofbauer se probíral z ex
tatického stavu po mši svaté, jsa ještě duchem
více přít-omen v oblastech věčnosti, vzdychl:

'Kozácí se rozlétli varšavskými ulicemi. Šest
nact tisíc mladých těl se povalovalo pod kopy
ty ruské jizdy. Marně tekla polská krev; město
5? na konec vzdalo na milost a nemilost uchva
tltelům_

Střechy kláštera u sv. Benn-onabyly prorvá
ny koulemi. Prostorná chrámová loď zůstala
dlouho zavřena, jednak aby byla ušetřena dran
coVani, jednak že otcové se stali samaritá-ny.
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Podlahy všech místností byly pokryty Slamní
ky, na nichž trpěly a umíraly za cizí viny ne
šťastné děti Polska.

Když po roce vystřídali kozáky Prusové &
lid částečně surovostmi soldatesky otupěl, když
ustrašené obyvatelstvo se poněkud uklidnilo,
počal se opět kostel sv. Bennona plniti.

Jakmile měl Otec Hofbauer své stádečkopo
hromadě, ujal se kněžského úřadu vši nastřá
danou energií. Vpaloval takřka slova do duší
posluchačů mocí milostí, že ti okřívali v nadě
jích lepší budoucnosti.

Pětkrát denně byla kázání, poněvadž misie
mimo kostel Prusové znemožnili. Chrám se čer
nal množstvím lidu, jenž si přišel pro útěchu.
Nebylo ji lze také jinde nalézti. Otec Hofbauer
se stal v těch letech hořkosti lékařem skleslých
duší. Rozvinul krásu katolické liturgie, zažehl
v kostele sta světel, kůr obsa-dil zpěváky a hu—
debníky, kteří za doprovodu varhan pomáhali
Otcům redemptoristům vytvářeti v myslích
ovzduší zbožnosti.

P. Hůbl si často postěžoval na vydání, určené
pro výzdobu chrámu; připadalo mu někdy zby—
tečné, ale náš světec říkával: „Buďte bez sta.
rosti o zítřek; koná-li kněz své povinnosti, věř—
te, že kdyby na světě byl jen jeden chléb, Bůh
jistě pošle polovici dobrému knězi“

Ale nejen na kazatelně nebo ve zpovědnici
byl Otec Hofbauer zdrojem potěchy a síly. 
V hovorně denně odkládali návštěvníci bolesti
a mezi dveřmi se již třeba před chvílí uslzené
oči usmívaly.

„Kde ten člověk bere tolik síly?“ říkali si
měšťané i bratří v klášteře.

On však se již skláněl nad mapou Evropy a
rozváděl své plány Otci Hůblovi: „Podívej se,
příteli, zde je Rim, Paříž, Mnichov (Munchen),
Vídeň (Wien), ale kde je vojsko Boží? Svatý
Benno nestačí na získání celého světa Kristu,
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musíme se rozdělit na všechny fronty, kde se
bojuje o duše.“

Myšlenky Otce Hofbauera se rychle vybíje
ly v činech. Vydal se tedy na apoštolské cesty.

Přešel zasněžené Alpy, tisíckrát zapadl do
závějí, promrzlý odpočíval v hospicích a ve Vě
zení, strádal hladem ve Švýcařích, V horečkách
prošel Rakouskem a Francii, přemáhaje proti
venství všeho druhu. Ovšem, jinak \by ani ne
mohlo být, peklo si našlo nástroje své nená—
visti. Kláštery, které se Otec Hofbauer snažil
založiti, podleth nepřízni mocných tohoto svě
ta, ale zárodky nadpřirozeného života, jež Ot
cové zaseli, rostly do věčnosti.

Zásluhy Otce Hofbauera nemohly zůstati ne
uznány; *byljmenován generálním vikářem pro
severské země a Otec Hiibl rektorem u sv. Ben
nona.

Vitězstvím francouzských vojsk, která vtáhla
roku 1807 do Varšavy, bylo posíleno i zednář
ství. V jejich lóžích se konaly dlouhé noční po
rady, jak přetnout tepnu katolického varšav
ského života, jak ochromit činnost redempto
ristů. Plán byl brzy proveden.

Jednoho dne, když v klášteře nebylo co dát
do úst, objevil se u brány jakýsi muž s 'balí'kem
masa. Bratr Kunzmann dar přeochotně přijal
a_připravil k veceři. Když se vrátil generalni
Vikářa rektor, našli čtyři svíjejíci se kněze na
ložich. Rychle jim udělili posledni pomazání a
za několik hodin je uložili do rakví. Lékař zji
stil otravu masem.

P. Hofbauer byl zdrcen; tenkrát ztratil po
prVé odva'hu k další-mu životu. Byl přesvědčen,
ze ho trestá za nedostatečnévyužití mi
losti, že mu odnímá prostřede k vykonávání
Jeho plánů, poněvadž se vlastní vinou stal ne
hofinym. Uchýlil se tedy do své cely, vložil
tvaij do dlaní a trpěl _ hrozně trpěl. Modlit
se JIŽ nedovedl a ďábel mu vinul desetkrát,

37



dvacetkrát či stokrát kolem očífilm domnělých
jeho hříchů a pískal ve svišrtivých melodiich:
„Vidíš, ty hlupáku, kam tě zavedla tvá smě
lost. Tys myslil, že svou prací o-slníš Krista, ale
On ti teď ukázal, jak tě má rád — ty starý
osle! Nač ještě čekáš, prstem si na tebe bu
dou ukazovat -— přestaň raději dřív, ať svého
miláčka ještě více neostouzíšl“

Otce generálního vikáře se zmocnila ochab
lost a lhostejnost. Ano, odejde někam do kláš
tera a v kouteč'ku studené cely bude do smrti
žebrat o milosrdenství. Vždyť on ví, že není
hoden provésti své plány; jak mu vůbec mohlo
něco takového napadnout! „Teď vím, Pane, žes
již musil užíti biče, abych se vzpamatoval „ze
svého sebevědomí! Můj Bože, milosrdenství —
nezatracuj mne!“

I Otec rektor byl zdrcen, ale více malomysl
nosti přítelovou než smrtí spolubratrů. Byl si
dobře vědom, že klášter a celá Varšava žije
z duchovní náplně Hofba'uerovy. Hrozil se ná
sledků, kdyby Otec Hofbauer vskutku odešel.
Cítil, že by dlouho tu přemiru práce a staro
sti, které jeho přítel tak statečně zdolával, ne—
unesl. Co pak? Nechtěl ani domyslit.

Uchýlil se tedy k nejji'stějšímu prostředku,
jehož účinnost sv. Alfons znovu a znovu zdů
razňoval. Vysílal k nebi prosby tak horoucí, jak
dosud snad nikdy, jakoby v nich tavil svoji by—
tost: „Vezmi si, Pane, co chceš, vezmi si mne
samého, jak a kdy se Tobě libi, jenom nám
ponechej našeho Otcel“

Snad Bůh tu obět přijal, nebot mezitim co
Otec Hofbauer myslil na svého nástupce, za
klepali u brány čtyři mladíci, kteří žádali opří
jeti do noviciátu.

Otec Hofbauer byl více než překvapen. By
lo mu asi jako sv. Pavlovi u bran Damašku.
On, který tolikrát okusil zásahy Božího milosr
denství, byl úplně překonán. Ze tedy není vy
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ňat z počtu vyvolených? Ze smí dále držeti
kleče pluhu Božího? „Ne, můj Pane, zapřáhni
mne vedle svého potahu a pobízej, švihej, je
nom mi dopřej, aby můj pot skrápěl půdu, na
niž chceš vstoupiti!“

A nová síla a jí úměrná pokora naplnila by
tost světcovu. Bylo mu však obého třeba. —
Z mraků hřímalo. Útoky zednářů nepřestávaly.

Jednoho dne zastavil před klášterem povoz.
Za chvíli nasedl Otec Hůbl, aby odjel kamsi na
periferii za—opatřovat.

Hodiny míjely, ale vůz se nevracel. P. Hof
bauera se zmocňovala úzkost. Měl neblahé tu
šení.

Konečně!
Rychle seběhl po schodech, ale zahlédl jen,

jak se kdosi zvrátil z vozu na zem a zůstal bez
vládně ležet. Pak zakřesaly o dlažbu podkovy
a povoz zmizel ve tmě.

Otec Hofbauer sotva přítele poznal; byl děs
ně zřízen. Ústa chroptěla a kol semknutých ví
ček usýchaly praménky krve. _

Dlouho nestonal. Marně mu Otec Hofbauer
tiskl chla-d-noucí dlaně, marně o něj zápasil
s Bohem, všechna lékařská pomoc i ošetřova
teská péče zůstala bezvýsledná. Otec Hofbauer
se lítosti rozplakal. Od smrti matčiny nepocítil
takového zúžení srdce žalem.

U nádherného katafalku planula sta a sta
světel a lid tiše se přicházel poklonit mučed
niku. Sám varšavský biskup prodlel před rakví
na modlitbách a dal vyzváněti po celé tři dny
vsemi zvony.

'Nekonečný pohřební průvod se vinul k bra

nalm hřbitovním. Otec Hofbauer se sotva potá—ce .

Jakmile byly obřady nad otevřeným hrobem
Škonšeny, shroutil se nervovým napětím vy
celjpan vedle vykopané hlíny. Byl se svými lid—
Skymi silami hotov.
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Od smrti rektora Hůbla jakýsi nelad proni
kal do kongregace, vnější obtíže a nepříjem—
nosti všeho druhu.

Otec Hofbauer sám přiznává v dopise posí
laném asi čtyři měsíce po smrti rektora do Ita—
lie: „Musím doznatí, že od jeho smrtí jsem ne—
měl jediné šťastné hodinky.“

„Jako by nám někdo rozbil ochranný ští ,“
říkával, „ví Bůh, co nás teď čeká!“

A tušil dobře.
Jednoho dne vnikla do kostela sv. Bermona

společnost francouzských důstojníků, kteří si
tropílí posměšky z věcí i lidi. Když jeden více
opiíy než střízlivý obrátil se s drzou poznám
kou k Otci Raduskému, ten v záchvatu spra—
vedlivého hněvu srazil ho k zemi. Timto či
nem byl osud redemptoristů v Polsku zpeče—
těn. — — —

Byl chmurný večer. Otec Hofbauer se ne
mohl zbavítí pocitu stísněnosti. Hledal osvobo
zení v práci: rovnal účty, počítal, že ani nezpo
zoroval příchodu neznámého muže.

„Otče, jdu vás varovat,“ zašeptal příchozí,
přehlédnuv od plápolajícího svícnu všechny
kouty cely.

„Jsem policejní úředník. Viděl jsem podepsa
ný dekret, kterým jste vypuzeni z Varšavy. 
Všechny důležité písemnosti spalte a cenné vě
cí uschovejtel“

Hofbauer se ztrnule díval na zavírající se
dveře. Zřel v duchu svůj klášter, obrysy chrá
mů a věží zalité jasem Božího slunce, noviciát
plný kleriků, školu s třemi sty žáků, sirotčinec,
v němž našlo domov čtyřicet dětí. Jako v bles
kovém vidění uvědomil sí nespočetné tváře ka
jícníků, které skláněly hlavy v přítmí zpověd—
nic, Viděl lesk církevních svátků, jež spojova
ly jako žebříky bojující s vítězi..

Kolik útrap, kolik potu ho stála skutečnost
těchto vidění!
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Nedávno mu psal P. Passarat ze Švýcar: „Vše
nám zde hrozí zkázou. Sv. Benno je posledním
sloupem, jestliže i ten padne, zhroutí se celé
dílo Otce Alfonse v sutinách.“

A v Italii, církevním státě, nebylo již jedi—
ného kláštera redemptoristů. Generální před
stavený úpěl v neapolském vězení.

Těžko na to vše myslít a ještě nesnadnější
nemyslit vůbec.

Když za několik dní byli Otcové vedení
v průvodu francouzských vojáků k vozům, kte
ré je měly dovézti do pevnosti Kestřina, čekal
před klášterem shromážděný lid jenom na po—
kyn, aby své kněze osvobodil. Otec Hofbauer
se však na okamžik zastavil a promluvil: „Za
chovejte klid! - Cožpak nemám píti kalich, kte—
rý mi Otec připravil?“

A dav, před chvílí tak hrozivý, klekl na ko
lena, aby přijal posledni požehnání tohoto tak
laskavého cizince a svatého lměze.

Čtyři týdny byli drženi ve vazbě. Vytrpěli
mnoho tělesně i duševně..Jedinými jejich spo
lečníky byly krysy, které je přelézaly.

„Jsme zde od světa úplně odloučení a ne
víme vlastně proč. Ví Bůh sám, jaký je nám
přichystán osud . . . Přece však uznáváme ve
všem vůli Boží. Bůh to na nás dopustil, pro
tože jsme nebyli takovi, jací jsme býti měli,“
psal Hofbauer varšavskému biskupovi.

Když byli konečně propuštěni s podmínkou,
že se rozejdou do svých vlasti a domovů, vrá
til se Otec Hofbauer s klerikem Starkem a hra
trem Kunzmannem do Vídně.
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APOSTOLEMVÍDNÉ(WIEN).

Sotva Hofbauer ve Vídni (Wien) poněkud
zdomácněl a navštívil své známé — mistra u
„Železné hrušky“, který se těšil se svými deví
ti vnoučky, již se blížil císař Napoleon s ar
mádou nepřemožitelných.

Dešť střel snesl se na vídeňské střechy a mě
sto se vzdalo. Nemocnice se naplnily, nové la
zarety byly rychle připraveny, ale nedostáva
lo se toho nejdůležitějšího: jemných, ošetřova
telských rukou. Josefinské reformy se krutě
vymstily. — Řeholní řády prokazovaly jindy
v těchto situacích nejlepši služby, ale již bylo
pozdě uznávat a litovat. Oblein si tedy katolič—
tí kněží bílé pláště a nahrazovali i v noci to,
čeho nem-ohli pro pastorační povinnosti vyko
na'ti ve dne.

Sám arcibiskup Sigismund Hohenwart po ú
ředních hodinách ve svém paláci odcházel kaž
dodenně do nemocnice, kde jako jiní ošetřova
telé obvazoval a přikládal obklady často něko
lik nocí bez odpočinku. Mnoho se o něm mlu
vilo & ovocem tohoto krásného příkladu byly
konverse především z řad lékařů, kteří viděli
a poznali jeho osobnost bezprostředním sty
kem.

Mezi nejtěžšími případy zranění & nakažli—
vých nemocí působil Hofbauer. Volně jako otec
mezi dětmi procházel řadami lůžek, jsa nevy
čerpatelným v projevech laskavostí a slovech,
jež uklidňovala víc než léky.

Kam se podělí hlasatelé humanitních ideálů?
Přišli sice také, ale zápach je z nemocnic zá
hy vyhnal. Chtěli stvořit nového člověka, pře
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kypujÍCÍhObratrskými city, ale před trpícími
pozbyli svého nadšení i energie.

Nepochopil sice dr. Veith, jak je možno, aby
šedesátiletý stařec P. Hofbauer probděl třicet
noci v namáhavé službě ošetřovatel-ské, dovedl
však poprosit světce o duchovní pomoc a tak
jeho prostřednictvím našel celou pravdu v Cir
kvi.

Jeho konverse, podobně jako mathematika
Madlenera, byla sensací především V universit
ních kruzích vídeňských, neboť oba mužové
měli pověst vynikajících odborníků a veřejně
se zřekli zednářství.

Ale ještě jiná radost byla přichystána Otci
Hotbauerovi. byl jmenován duchovmm vůdcem
v klášteře voršilek a tim se mu současně ote
vřela opět po dlouhé době kazatel-na.

Začal jako u sv. Bennona. Když po prvé vy
stoupil na kazatelnu, uv1děl jen několik sta
rych žen. Ale brzy se r-oz1étloměstem: „Abra
ham a Sancta Clara jest opět zde, jděte si ho
poslechnout k voršilkám!“

Jeho kázání byl jadrný černý chléb, který
však chutnal i těm nejvzdělanějšim. Dovedl je
V pOSledm chvíli zmenit, cítil-li k tomu nad
přirozene nutkání, neboť často uViděl mezi
Pritomnymi srdce nejpotřebnější.

Timto konkretnim zabarvemm nabyla jeho
Slovaneobycejne životnosti, pracoval s tak sou
Střšděnými obrazy, že posluchač ať uhýbal jak—
koliv, prece se musil nakonec poznati v kaza
telm/člen podobenstvích.

Zdálo se mnohdy, že světec s někým zápasí
0_lidskou dusi, tak niterny byl vyraz tváře, to
1_1Kznouci OLCOVSKelasky ve Slovech, jimiž skon
CI1,_k1ekajena kazatelně k modlitbe: „Dej mi,
Boze, tu duši, nebo půjdu za Tvou Matkoul“
_Upravdovosti s1 ZISKalvšechny; jí vitězu nad
ldml zpustlych svědomí, jí získával zájem in—

teligence._ __ _*
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Nové myšlenky jako vlahé větry táhly Ev
ropou. — Napoleonské války sblížily všechny
vrstvy lidské společnosti. Vzájemné hoře, vše—
obecná touha po míru se našly jak v srdci pro
stých, tak v srdcích vzdělaných. Studenti po
chopili po zkušenostech na válečných polích,
že národ a život je víc než suché definice ra
cionalistických profesorů. - Tam na brázdách,
rozměklých krvi, se poznali všichni co bratří,
v jejichž žilách klokotala rudá míza téže pod—
staty a v duších neumíraly touhy po návratu
v ztichlé dědiny, k rodinným stolům, pod vo
nící lípy v zešeřelých návsich.

Domov, národ, vlast staly se novými ideály
dorůstající generace, která ji ověnčila zapo
menutou národní písní a nadšenými projevy
umělé poesie. Básníci jako Brentano a Arnim
ve zvučných verších hýřili vlasteneckým nad
šenim.

Nejvášnivější hledači absolutna stanuli až
před prahem chrámovým, jejž překročili vy
znáním víry a našli také tak odpočinutíiplnost
života.

Cit slavil své nastolení po letech pohrdání a
násilného tlumení. Ale ani romantika nemohla
nasytit hlad roztesknělých duší po pravdě,
v níž by mohl rozum v bezpecne jiswte spoči—
nout a cit znovu a znovu rozkvétat.

Společnost katolických intelektuálů shromaž
ďoval ve svých salonech vídeňský učenec Be
dřich Schlegel. Přicházeli tam učenci, výtvarní
umělci, básníci, herci a studenti.

Adam Můller, universální vědec, Josef Pilát,
Metternichův sekretář, hraběnka Julie Zicho
vá, skutečná aristokratka i duchem, Josef Ei
chendorff, malíř Klínkowstróm a Klement Bren
tano tvořili ovzduší těchto salonů.

Ten, kdo se však nejméně zúčastňoval roz—
hovorů a přece se stal osou & svomikem jme
nované společnosti byl — Klement Hofbauer.
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Jeho slova, úsměv a vůbec pouhá přítomnost
vnášela mezi debatujíci něco velmi srdečného.
intimní kouzlo vlídnosti a prostoty.

Jsa Schleglovým zpovědníkem, znal všechny
jeho vědecké práce a dovedl je ku podivu věc
ně a prozíravě zhodnotit, takže Schlegel bez
Hofbauerova posudku nebo rady nic nepodni
kal.

Bylo to nepochopitelné, jak tento úctyhodný
kněz, jenž někdy seděl s očima přivřenýma
zdánlivě duchem nepřítomný, nebo jindy zase
zabrán rozhovorem, dovedl zasáhnout do spo—
ru, vedenéhotřeba u druhého stolu, s jistotou,
jež překvapila i odborniky. Dovedl říci plnou
pravdu tam, kde byla zjevná průměrnost díla
inspirovaného ješitnosti, nebo kde byla zlehčo
vána morálka.

„Ale to jest přece nejdůležitější, děti,“ říká
val, „zeptat se milého Pána Boha, jak Jemu se
naše práce líbí, On tomu přece také rozumí,
jistě víc než pa-n Goethe."

A prohlásil-li jednou Brentanovi: „Bojím se,
že Vaše drama propadne,“ znamenalo to víc
než tušení skutečného neúspěchu, byla těmi
slovy vyjádřena i vlastní odmitavá kritika.

Básník Zachariáš Werner se jednou vyjádřil:
„Uznávám pouze tři velikány své doby, jsou
to: Napoleon, Goethe a P. Klement Hofbauer.“

Ziskával-li Napoleon svět silou své vůle a
Goethe ji'skři-vostíducha, Hofbauer ryl brázdu
do historie devatenáctého století svou osobno
stí stmelenou nejvyššími ideály, vírou & milo
sti S žiVým obrazem Krista.

V denním namáhání, v nočním bdění, v sta
rostech všeho druhu rozdával z Něho a k Ně
mjl Pozvedal ty, kteří se přiblížili kruhům jeho
Pusobnosti.

N JVIZ'Odvou hodinách v noci začínal svůj den.
nocni hlidač mu zaťukal na okno, jež za chví

prohledlo tlumeným světlem. Ticho bylo nad
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spícím městem & ticho chránilo svatého kme—
ta, jenž vcházel branou modliteb před tvář
Páně.

V půl čtvrté zavrzaly domovní dveře a Hof
bauer kráčel do Kapucínského kostelíka.

Tam tísnin se již pravidelně zástupy nej—
prostších lidi, aby si P. Hofbauerovi postěžo
vali, nebo ulevili svému svědomí dříve, než se
postaví k ohništi nebo za koše čerstvé, vonící
zeleniny.

Pro ně vstával Hofbauer tak záhy neboť je
miloval jako ty v Schleglových salonech. Říká
val o svých ranních rozjímáních: „Tu peku spo
lečně s milým Pánem Bohem chléb pro lačná
lidská srdce. Kdybych jen jednou vynechal,
těžko bych své dobré duše nasytil. Včerejší
chléb jest suchý a tvrdý, ten by jim nechutnal.“

Když požehnal poslednímu kajicníku, začal
znovu v oratoří u voršilek a pak obyčejně ješ
tě dvě hodiny poslouchal vyznání lidu dole, v
chrámě. Bývalo tolik těch, kteří mu měli co ří
ci. že ke mši svaté se dostal v půl dvanácté. Po
díkůčinění projednával záležitost Matky před
stavené a jiné nutnosti.

K obědu míval zpravidla hosty, ale to byli
jen ti nejdůvěrnější. Vzal si talíř polévky a vy
prázdnil jej za hovoru, chodě po světnici, tak
že pozva-ní ani nepozorovali, že nejí, Ale za to
tím více přál svým hostům a nakládal jim vr
chovaté talíře.

Potom se neměla stará Mariana divit, že i sva
tý kněz může tolik sníst! Ba ani zbytků nikdy
neodnášela. I ty dovedl Hofbauer upotřebit pro
chudé, ovšem, že levice se nikdy nedropátrala
toho, co vykonala pravice.

Když po obědě vyřídil korespondenci, vzal
pod svůj starý ještě Varšavu pamatující plášť
hrnek s polévkou a šel navštívit nemocné.

Nejen že potěšil vlídnými slovy, dovedl i za
topit, urovnat peřiny a světnici tam, kde ne

46



'
bylo jiných rukou. Projít půl Vídně (Wien) '
5 hmcem v ruce nebylo jistě příjemné ani pro
generálního vikáře vhodné, ale člověk, který
má za sebou vichřici'života a za cíl nekonečný
ideál, nezastaví se před ničím.

Ale i tyto cesty měly svá meziaktí rušná dě
jem, neboť často zachránil dobrým slovem tr
pícího, zoufalého, anebo se modlil růženec. Jím
vítězil vždy, i když "bylvolán k zarytým nevěr
cům. Rikával, že to je modlitba, na níž závisí
naše spása.

Často si zval P. Hofbauera k důvěrným po—
radám kardinál. Otec Hofbauer měl zvláštní
schopnost okamžitě postřehnout bludy, jež se
skrývaly v myšlenkách zdánlivě neškodných.
Sám se humorně o tom vyjadřoval, že má kato
lický nos. A bylo ho tenkrát vskutku potřeba,
protože kořeny josefinismu neuschly, Kardi
nál si P. Hofbauera velmi vážil, viděl v něm
osobnost světového rázu, proto mu nabídl bis.
kupský stolec, ovšem že Hofbauer jen poděko—
val.

Též ke dvoru měl volný přistup jako zpověd
ník korunního prince Ludvíka Bavorského.
Všech vznešených přátel dovedl použití ve pro
spěch chudých a trpících. Tisíce roznesl v kap
SáCh svého otřelého pláště, ačkoliv sám se
nikdy dosyta nenajedl.

Když se vrátil večer ze svých pochůzek, če—
kala ho v bytě společnost mladých přátel. Hoši
Studenti a tovaryši vesele vítali svého staršího
Přítele, který jim lépe rozuměl než oni sami
Sobě a lépe dovedl poraditi než vlastní rodiče.

Ač byl mnohdy k smrti unavený, sedal pře
Cemezi ně s vlidným úsměvem: „Tak a teď mi
Povezte něco pěkného, veselého!“

'Poslouchal velmi pozorně, neboť často se do
Vldal osudy lidí, které bylo možno včasným zá
Ířhem r_mzměnit.Pak vstal, přehodil svého stá
eho Pruvodce přes ramena a šel hledati zblou
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dilou ovečku. Kolik lidí tak zachránil před zou
falstvím, sebevraždou, nelze tu vypisovat. Patří
k nim však sám Ludvík Bavorský, Zachariáš
Werner i Klement Brentano. ,

Postava tohoto svatého kněze, který se den—
ně s nepokrytou hlavou vláčel vídeňskými uli
cemi, zanechávala v duších lidských světelnou
záři jako letavice na podzimním nebi.

Chudým se vracela víra v dobré srdce, mlá—
dež dávala svůj idealismus do služeb Kristo—
vých, šlechtičny nabízely ruce k obsluze ne—
mocných, osvícenské profesory vystřídali do—
centí-konvertité, kteří vděčili za svůj přerod,
jako ti ostatní, Otci Hofbauerovi.

Ovšem, že slunce všechny salony a úřední
místností neproniklo, tu a tam se držela hou
ževnatě zastaralá plíseň, ale v celku se již ze
mě zelenala.

Vídeňská zednářská lóže přisahala pomstu
&závist fialových důstojenství se přidávala. Co
se nabojovali o osvícené křesťanství, a teď při—
chází prostý Pater, který káže naplno celou
věrouku bez ohledu na dobu. Mluví o pekle,
o nebi, o očistci a odpustcich, ač celá desítiletí
bylo nutno ty pravdy obcházeti. Dokonce se
vyjadřuje lidovou řečí, místo tváře říká škra
ně, místo Pán vzal pět chlebů, řekne pět veček
& kromě toho jeho kázání nemají vůbec osno
vy, přebíhá od události k události, mluví si, co
ho právě napadne. Studenti jsou jim však nad
šeni, staví se svým úctyhodným profesorům na
odpor a mnozí z mladých kněží v něm vidí
vzor. .

Největší nepřítel Hofbauerův kanovník Gru
ber našel spojence v policejním presidentovi,
který napsal arcibiskupovi, že Hofbauerova ká—
zání zasévají neklid do všech vrstev občanstva,
proto se žádá, aby mu nadřízenou vrchností
byla zakázána a nestane-li se tak, bude nucen
dotyčného kněze vypověděti z Vídně (Wien).
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Arcibiskup se velmi rozhorlil, ale chtěl-li si
světce zachovati pro Vídeň (Wien), nezbylo mu
než zbavit h-o kazatelny.

Hofbauer se podrobil a čekajícím poslucha—
čům oznámil: „Nemohu dnes. přátelé, kázati —
musim a chci poslechnouti. Budu však při mši
svaté prositi Ducha svatého, aby vám sám o
světlil. co jsem Vám chtěl říci.“

Hrobové ticho bylo v kostele, ještě když do
zněly kroky sestupující'ho s kažatelny. Měl oči
plné slz a lid také.

Větší starosti však tižily Hofbauera. Kdy ko
nečně zakotví jeho kongregace v Rakousku,
bude ji tam vůbec možno uvésti?

Císař František byl sice velmi zbožnv, laska
vv pán. dalo bv se s nim jednat, ale jeho úřed
nici žárlivě střežili josefinská nařízení o zaklá
dání kongregaci. Žádosti, které Hofbauer posí
lal, putovaly z kanceláře do kanceláře, pomalu
žloutlv, až konečně je někdo vložil do zaprá—
šené skříně. Tím byla věc vyřízena.

Otce Hofbauera však čekání ani nezdary ne
přivedlv k malomvslnosti, hledal vždy nové
průchodv svému duchu. Opět se v něm pro
budil vychovatel a již se nevzdal myšlenky na
ustav, kde by hoši byli vedeni zcela v duchu
katolického náboženství, chráněni dvojakosti
světa bez dělení teorie a prakse.
__I Klinkowstróm se jeho plány nadchl, takže
Jlm Věnoval dům i své schopnosti. Tam mezi
bezstarostným mládím oživl i svatý kmet. Dům
hlučel o přestávkách smíchem a jásotem zcela

lev Hofbauerova přání: „Raději více smíchu
nez méně. Jenom_ne světobol! Zdravé, mrštné
& v_eselé chlapí'ky musíme vypěstovat národu
&predevším pravé děti Boži!“
lHosi se učili všem světovým řečem ahudbě,

PQOVQÍImuseli umět jako žáby, na koni jezdit,
SďmPYatl, & společenskou výchovu dokončoval
anecm mistr.
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Stávalo se, že sám mistr radil šlechtici, který
chtěl dáti syna do Tereziana: „Ne, nedělejte to,
tam se vám synek spíše pokazí než vychová,
dejte ho raději ke Klinkenstrómovi.“

Vskutku vyšla odtud generace rozených vůd
ců pevných charakterů, kteří v diplomacii, ve
vojsku, vědě a v kněžství se stali chloubou
vlasti.

Později byly zřízeny z popudu Hofbauerova
v ústavě ohřívárny pro ty nejubožejší. Přišly
i šlechtičny uvařit čaj a pak zasedli všichni ke
stolům, aby si poslechli povídky z lidového ná
boženského časopisu, nazvaného „Olzweig“, kte
rý Hofbauer založil. — -——

Svět byl zase jednou krásný, jaro roztrou—
silo růžové sedmikrásky,vomládlém Prátru ra
šilv žlutozelené lístky a prodírala se travička.
Zahradni restaurace zněly písněmi Schuberta,
jenž se právě vrátil z Uher. Mír — ten sladký
mír oblažoval všechny, kteří přežili války na
poleonské. Postrach světa, muž zádumčivých
očí, dohasínal za hradbami oceánu.

Jen kanovník Gruber nevnímal Boží pohody,
jemu hr_vzlotisíc červů v duši. Vždvť Hofbauer
již opět kázal, obnovil slávu katolických pro
cesí, jež se barvitě rozložila vídeňskými uli
cemi. On to byl, který vedl, sel a žal, Nesne
sitelné vědomí!

Hledal, stopoval až konečně našel, co potře
boval, aby mohla světská moc zakročiti,

Hofbauer nezapřel, že gratuloval generální
mu představenému P. Passeratovi do Neapole
k povýšení & tím se dopustil přečinu dle jose
fínských zákonů, poněvadž t_vzakazovaly jaký
koliv styk se zahraničními řády.

Bylo mu dáno na vybranou: buď vystoupiti
z kongregace, nebo opustiti Rakousko,

„Volím poslední,“ řekl stručně, „jen dovol
te, abych směl zůstat zde do jara. Je mi šede-_

sát osm let, cestování v zimě bych nevydrželi50



„Budiž. Kam chcete odjet?“ '
„Do Ameriky — nebo do Australie, na tom

vlastně nezáležíl“
„Podepište se zde!“
„Hotovo?“
„Ano.“
„Mýlíte se, pane vládní presidente! Přece

jste na něco zapomněl.“

„Na poslední soud.“
Starce přemohla únava, sotva se dovlekl do

kostela. Klekl před oltářem Panny Marie.
„Má Matko!“ vzdychl a hlava se mu roz—

třásla. — -—
O několik dní později dlel císař František

v audienčním sále svatého Otce Pia VII; V přá
telském rozhovoru bylo vzpomenuto Vídně —
(Wien) a Hofbauera. Svatý Otec oživl, byl o
něm velmi podrobně informován.

„Vaše Veličenstvo, závidim vám tohoto mu—
že. 1 my bychom ho tu v kardinálském kole
giu velice potřebovali, ale ponecháváme ho ve
Vídni (Wien).“

Mocnář byl zřejmě potěšen. „Právě mi piše
arcibiskup, že mnozí by ho rádi dostali za hra—
nice. Bohu díky, že páni nemohou bez mého
Podpisu ničeho podni'knouti. - Chtěl bych mu
však udělat nějakou radost, až se vrátím do

Yigně (Wien). Mám k tomu knězi všechnune u."
„Chce-li mu Vaše Veličenstvo prokázat vskut

ku radost, at dovoli, aby uvedl kongregacire—
dernlptoristů do Rakouska.“

Cisař se zamyslil.
„Učiňte to, Veličenstvo, i mé stařecké srdce

ude nesmírně potěšeno“ ——— ——'___——

Vzámsař _se vrátil,“ neslo se od úst k ústům
* ní (Wlen). Za několik dní stoupal po hrad
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ním schodišti k audienčnímu sálu Otec Hof
bauer. Snad ještě nikdy neviděli lokajové tak
prostého návštěvníka.

Ale císař se s ním procházel důvěrně sálem.
Usmíval se, zastavoval a projevoval mu nevšed
ni úctu. I kostel Panny Marie Na schodech se
zavázal svým nákladem opravíti jako první
chrám redemptoristů ve Vídni (Wien).

Otec Hofbauer tu radost nemohl unésti. Svo
lal sestry voršilky k slavnému Te Deum.

Když se o audienci dověděl kanovník Gru—
ber, byl raněn mrtvicí. Ale před smrtí se vy
znal: „,Snad jsem vedl špatný boj, snad měl
P. Hofbauer pravdu —řekněte mu, že ho pro
sím o odpuštění — aby na moji hříšnou duší
pamatoval Otčenášeml“

Roku 1820 byla dlouhá zima; ještě 15. břez
na padal sníh.

V bytě generálního vikáře P. Hofbauera plá
polala hromnička. Otec ležel se zavřenýma oči
ma. Očekával, co mu Pán oznámil.

Jeho loď plula již se spuštěnými plachtami
do přístavu.

„Děti — chraňte kongregaci — až zemru
otevrou se jí brány Německa — Ameriky, ce
lého světa. — Je mi jako Mojžíšovi na hoře
Nebo. — Vidím již zaslíbenou zemi — a vstou
piti nemohu.“

Na věži bilo dvanáct. Pak se rozhoupaly vše
chny vídeňské zvony.

Otec otevřel oči: „Matka Boží volá! — Již
jdu —-Matka.“

Za zvuku Ave dozněla píseň jeho života.
To nebyla pouze píseň, spíše mohutná sym

fonie svatého, kněžského života.
On sám ji složil, on sám ji dirigoval, ale

ustrnul nad jeji harmonií až v objetí věčného
výrazu krásy — v lůně Slova.

Papež Pius X. to potvrdil 20. května 1909.
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PŘÍLOHA
Číslo 1 1941

ÚCTASVATÝCH J
Kodex kanonického práva praví:
„Dobré a užitečné jest snažně vzývati služebníky

Boží, kralující s Kristem, a uctívatž jejich ostatky a
obrazy“ (can. 1276).

Sněm tridentský prohlašuje:

1. O úctě svatých.
„Svati, s Kristem kralující, obětují Bohu své mod—

litby za lidi; dobré a užitečné jest snažně je vzývati
a utíkati se k jejich modlitbám, pomoci & přímluvě
k vyprošení dobrodiní od Boha skrze Syna jeho Je
žíše Krista, Pána našeho; bezbožně však smýšlejí ti,
ti, kteří popírají vzývání svatých, požívajících v nebi
věčné blaženosti; nebo kteří tvrdí, že svatí se za lidi
nemodlí, nebo že vzývání svatých, aby se modlili také
za nás jednotlivce, je modlářství, nebo že odporuje
slovu Božímu a je proti úctě jediného prostředníka
mezi Bohem a lidstvem, Ježíše Krista (I. Tim. 2, 5);
nebo že je poše'tilé ústy nebo myslí prosit kralující
V nebi“ (Denz. 984).

2. O úctě ostatků;

' „Věřící mají také uctívati svatá těla svatých mu
Cedniků a jiných žijících s Kristem, jež byla údy Kri—
sta & chrámem Ducha svatého, a od něho mají býti
VZkříšena k životu věčnému a oslavena, jimiž jsou
od Boha lidem udělována mnohá dobrodiní: takže ti,
kteří tvrdí, že ostatkům svatých nenáleží úcta & čest,
nebo že ony ostatky & jiné svaté památky jsou od
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věřících uctívány neužitečně a že se marně slaví pa—
mátka svatých k vyprošení jejich pomoci: musejíbýti
zcela odsouzeni, jak je už dříve odsoudila a také nyní
odsuzuje Církev“ (Denz. 985).'

3. O úctě obrazů.

„Dále obrazy Krista, Bohorodičky Panny a jiných
svatých mají býti zvláště v chrámech a tam podrže
ny, a má se jim vzdávati náležitá čest a pocta, ne
že by se věřilo, že je v nich božství nebo síla, pro
kterou mají býti ctěny, nebo že od nich se má něco
vyprosit nebo že se má do obrazů vložiti důvěra,
jako se to kdysi činilo u pohanů,—kteří skládali svou
naději do model: ale protože pocta, která se jim vzdá—
vá, vztahuje se k těm, které znázorňují; takže těmi
obrazy, jež libáme a před nimiž smekáme a se uklá
níme, klaníme se Kristu, a uctíváme svaté, jež ony
zobrazují. To bylo stanoveno na sněmech, zvláště na
druhém sněmu nicejském, rozhodnutími proti obra
zoborcům“ (Denz. n. 986). (Pokračování.)

ZE ŽIVOTA SVATÝCH — |

Svatý Filip Neri a pomluva.

Svatý Filip Neri jednou kázal názorně jak snadno
se rozletí pomluva a jak se nesnadno napravuje,

Jedna římská dáma ho ošklivě nařkla ze hříchu pro
světce velmi potupného. Lidé 0 kněžích rádi uvěří
všemu nejhoršímu a proto rádi, přeochotně uvěřili
všem klepům, které ona ohavnice roztrousila 0 svět
ci. Když totiž světec odmítl její hříšné návrhy, obvi
nila ho veřejně z toho hříchu, ke kterému ho sama
sváděla.

Pomluva se rychle rozšířila.. Mnoho lidí kteří byli
rádi, že se mohou pohoršiti, začalo se pohoršeně vy
hýbati světci.



A1e oné ženy dotkla se ruka Boží a také milost
Boží. Najednou jí začalo býti líto světce, který mno—
ho trpěl, Snažila se po Římě rozhlásiti, že byla špat
ně informována, že se jedná o nepravdu. A když se
jí zdálo, že již dostatečně vše odvolala, přišla nako
nec ke svatému Filipu s prosbou o odpuštění.

Světec vzal pod paždí podušku a vyvedl paní na
věž chrámovou. Pak nožem podušku rozpáral & vy
třepal peří nad Rím. Vitr roznesl peří po celém mě
stě. Světec nato vážně dodal: „A teď jděte, paní, a
sebeřte všechno peří“! „Ale vždyť to není možné!“
„Vidíte“, odpovídá světec, právě tak není možné, aby
ste vy sebrala a zneškodnila všechna peří pomluvy.
Kdoví kam všude zaletěla a kde již uviznouf' To si
Opakujrne, když jsme pokoušeni k tomu, abychom ně
co nepěkného vypravovali o svých bližních.

NĚMÁ TVÁŘ V ŽIVOTĚ SVATÝCHI

Církev svatá denně nás vede k tomu, abychom si
všímali živých vzorů dobrého křesťanského života -—
našich světců. A ví dobře, proč to dělá, neboť v ži—
votech světců nacházíme rozličné & vždycky konečně
správné rozluštění životního úkolu křesťanova; na
cházíme u nich útěchu ve chvíli bolestí a zkoušek,
utvrzení a posilu v dobách životního úspěchu; nikdy
se nevrátíme s prázdnou, když se vnoříme do četby
životů svatých, každý vždycky najdeme něco pro se
be, čím zušlechtíme svou duši a zlepšime svůj život.
Neboť čtouce životy svatých jsme v jejich.skutečné
přítomnosti a je nepochybně každému křesťanu uži
tečnoí aspoň občas, ne-li denně prodlíti na besedě
u nohou vítězů Božích.

Nevím, kdo by si troufal v krátkém článku spoči—

ttgšhmflobotvárnou výchovnou hodnotu životopisů sva
. Jelikož kolik oněch životopisů, tolik nových va
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riací na téma: „Buďtedokonalí jako i Otec váš ne—
beský jest!“ (Matouš 5, 48.) Dokonalí & dobří v kaž—
dém ohledu, dobří k Bohu a Církvi, dobří k bližní
mu, dobří samozřejmě ke všemu stvoření Božímu. A
toto poslední mám na mysli při dnešním článku, kte—
rý má býti úvodem k výběru zvláštních obrázků ze
životopisů svatých. Je tomu některý rok, co mne bás
ník 0. F. Babler pobízel: „Když pracujete stálevha
giografii, vybírejte ze životů svatých ty příhody, ve
kterých přicházejí na jeviště také zvířátka. Bude to
zajímat & jistě by taková kytička nebyla také bez vý—
chovné vůně!“ Byla to pravda, krátce na to světový
kongres ochranářů zvířectva přijal patronát sv. Fran
tiška Serafínského nad svými snahami a na den pa—
mátky tohoto světce položil světovou připomínku člo—
věkových povinností k němé tváři.

A tak z několikaleté práce hagiografické hodlám ve
Vítězích podati skromnou žeň—výběr úryvků, vnichž
životopisci světců a světic zachytili jejich setkání s ně
mou tváří; nejsou to jen zvířata čtvernohá a ptáci,
budou to i ryby a plazi, ba i hmyz. Některý příběh
bude kratičký, jiný obšímý, jeden plný epického
vzruchu, druhý prostin—ký,ale všechny chtějí osvěžit
duši čtenáře a napojit ji dobrotivostí k ostatním tvo
rům Božím.

Jakou věrohodnost připisovati těmto příběhům? 
Dlužno předem pověděfi, že většinou jsou pokryty pa
tlnou tvůrčí síly legendistů a každý čtenář jim může
dáti tolik důvěry, kolik uzná za vhodné, kromě toho
případu ovšem, kde snad by se byla Církev svatá
vyslovila. Za všech okolností však oceňme náležitě
ono smýšlení o tvorstvu Božím, jaké měly minulé křes
ťan'ské věky a z něhož právě vytryskl mnohý, snad
i jen legendární příběh o světcích a zvířátkách. A
v tomto ocenění je přijmeme s pravou láskou jako
ozvěnu rajské zvěsti o tom, kterak celá přírodaavše
chno tvorstvo bylo poslušno své koruny — člověka,
obrazu Božího. J. Papica.

(Pokračování)
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ÚVODEM.

Byli to divní vlastenci, ti Hradečané! Dokud
seděli na biskupském stolci biskupové jiné ná
rodnosti, říkávali: „O, kéž “bychom jen dostali
biskupa Čechal“ A když se jejich přání splnilo
a přišel biskup Brynych, vlastenec tělem i du—
ší, který neohroženě vyznal: „Jsem Čech, 11
přímný a rozhodný“, a veřejně prohlásil, po
čem tehdy toužili všichni čeští vlastenci, že by
považoval za veliké štěstí, kdyby mohl jako
český biskup státi po boku arcibiskupa pražske
ho, stavícího kortmu svatováclavskou na hlavu
Jeho Veličenstva, jakožto krále našeho, zmoc
nilo se jich nadšení: „Tak ještě nemluvil žádný
náš biskup.“ Ale zanedlouho už ho zahrnovali
tak mocnými projevy „lásky“, že se ani neod
vážil jít v Hradci Králové pěšky na vycházku,
necítě se bezpečný životem, a „když si na vy
cházku vyjel, skoro nikdo ho nezdravíl, ba mno
hý hrozivě k jeho povozu se díval a jemu spí—
lalť', jak dosvědčuje Brynychův přítel P. To
máš Skrdle.

'Na tohoto velkého syna českého národa, kte
ry miloval Bohlanade vše a svůj národ víc než
sebe, chce upozorníti tato malá knížečka. Jen
l'ipozol'rííti;proto je to spíše jen stručný a ne
uPlnyopřehled Brynychova díla, sestavený z po
znatku, čerpaných buď přímo z některých Bry
nychOVýChspisů nebo z jeho životopisu od dr.
..OVO'Eného& dr. Krlína, z Kryštůfkových Dě
JEI'Církve k'atolické ve státech rakousko-uher
S..ych„a Ěšldy jiných kratších článků, napsaných
gilt Prllezitosti Brynychova jmenování kanov

em, bISkupem a při jeho úmrtí.
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Kdo se však vmyslí do doby, v náboženském
i národním životě tak rozvířené, kdy Brynych
žil, a domysli, co je tu leckde jen nadhozeno,
jistě mu to postačí, aby pochopil cel-ou'veli'kost
a krásu slavného biskupa, který si mohl plným
právem říci Sušilovo:

Církev a vlast —
ty v mojich milují sestersky se ňadrech,
každá půl, každá má moje srdce celé.



OD KOLÉBKY K OLTÁRI.

„Ve Lhotě je lid posud zachovalý, nábožen
ství je velké většině obyvatelstva tamního vě
cí nej-přednější a nejdůležitější. Kostelíček bý
vá každou neděli přeplněn, mše svatá i kázání
bývá 5 napnutou pozo—mostísledováno; jen ně
kdy ve žních, když tělo těžkou prací jest pře
moženo a teplo všecek život dusí, vypadne po
jednou některé panence modlitební kniha z ru
kou; jen někdy některé babičky hlava, byť i
velebný pán jméno Ježíš nevyslovil, učiní hlu
bokou poklonu. Všichni, i mužští, se modlívají
při mši svaté z knížky; jen časem musí důstoj
ný pán některého výrostka venku zevlujícího
dovnitř pobí-dnouti, v čemž ho leckdy zastává
starý kostelní'k, který slovům svým vážnou
svou pravicí do tvrdých lebek průchodu zjed
nává; nebývá to tak často. Není nic dokonalé
ho pod sluncem a Lh'otla leží také pod slun
cem.“ (Brynychz „Naše vesnice po r. 1860.“)

V takovém asi náboženském prostředí, pro
dcbnutém vzájemnou láskou a hlubokou, tře
Řas jen prostinkou vírou, udělal první krok do
Zlvota nový přírůstek rodiny hospodářského
Správce Brynycha. Byl to tentokrát chlapeček,
kterého pokřtil božejovský pan farář na jméno
Eduard Jan.

Stalo se to 4. května 1846 ve Vlásenicích
uvPelhřimova, v kraji střeženém památným
Kremešníkem.

líaž-dému člověku, který přichází na tento
SVŠt, SVěřuje jeho Tvůrce vyplnění nějakého
Sveho Plánu. Pro správcova Edouška připravil
Pan velké dílo. Přál si, aby nezakolísala jeho
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víra, aby mu jednou mohl říci jako kdysi apoš—
tolu Petrovi, aby V ní utvrzoval své bratry.
Proto mu dal hodné |a zbožné rodiče, zvláště
starostlivou a pečlivou maminku, proto mu dal
vyrůstati V prostředí doposud nezamořeném
omamným jedem falešného pokroku, aby jeho
víra rostla, sílilra a mohutněla, aby mohla jed
nou být posilou unaveným a zbloudilým bra
třím.

Do obecné školy chodil v Sobotce, kam se
rodiče přestěhovali nedlouho po Edouškově na
rození. Páni učitelé ještě tehdy nechtěli pře
tvořit svět, proto nebyla škola tak nebezpečná
pro slabou dětskou viru jako V letech pozděj
ších.

Byla to jistě zvláštní milost, že chlapec už
jako dítě zatoužil státi se knězem. A poněvadž
do té doby bylo ještě velmi daleko, chtěl být
aspoň ministrantem. „Modlil jsem se,“ vypra
vuje biskup Brynych, vzpominaje, jak se kdysi
velebný pán ve škole zmínil, že potřebuje mi
nistranta, „aby mé přání státi se ministran
tem se splnilo. A velebný pán si mě vyvolil.“
Bylo mu teprve sedm let, a už radostně pobí
hal kolem oltáře, celý udýchaný od přenášení
těžkého misálu, ale šťastný, že může “býti tak
blízko svatostánku.

Ale nestačilo mu být jen ministrantem. Vy
prosil si na starším bratru, aby mu udělal
kněžský ornát, bratr k němu ještě přidal pa—
pírovou mitru a berlu, maminka se sestrou
Aloisií ušila albu, tatínek kdesi opatřil starý
misál, dřevěný kalich a konvičky a malý bis
kupík Vážně lístoval V misálu, brebentil samo
statně vyrobená latinská slova a „sloužil mši“.
Při tom se často obracíval „do kostela“, odkud
se na něho usmívala mladší sestřička Marie,
a vybízel ji, aby hned neutíkala, jak to některé
ženské dělají, nýbrž ať zůstane ještě na kázání
a na „velkou“.



Snad to byla jen nevinná dětská hra & mla—
dický rozmar čiperného klučiny, který ještě ne
musí pro budoucnost nic nebo mnoho zname
nat. Vždyť kolik už bylo takových, kteří v mlá
dí stavěli oltáříčky a horlivě ministrovali, ale
později byli neméně horlivými odpůrci Církve
a bořiteli oltářů! Ale zdá se, že u Brynychauž
to bylo něco více než pouhá hra.

Z obecné školy byl dán na hlavní školu do
Jičína, aby se naučil německy a mohl potom
choditi do gymnasia. Vstup do gymnasia byl
tehdy totiž podmíněn znalostí němčiny. Už dří
ve se učil soukromě němčině a třebaže byl pil
ný a nadaný, nešel mu tento jazyk dobře do
hlavy. Ale už ve třetí třídě gymnasia se mu
podařilo překonat tyto počáteční obtíže úplně.

V Jičíně studoval i gymnasium. Bydlel po
sedm let ještě s jinými studenty na makro
mém bytě u jistých manželů Svobodových, kte
ří měli Edáčka velice rádi. Jako student byl
veselý —studenti vlastně ani jiní nejsou — a
srdečn', byl oblíben mez-i spolužáky i profe
sory. il jako každý jiný pořádný student, měl
rád knihy a divadlo, ale, jak sám poznamená
vá, chodival jen na slušné a vlastenecké kusy.
Divadlo tehdy bylo jedním z nejúčinnějších
prostředků, probouzejícich vlastenecké cítění.

Po maturitě se dlouho nerozmýšlel, jakým
Směrem půjde dál. Vzácná milost kněžského
Povolání, která zanítila jeho srdce už v dětství,
p_ebylapo dobu studií udušena ani nepořádným
Zlvotem ani okouzlujícím dívčím úsměvem, ja
150u mnohých jiných studentů, a třebaže nezá—
1'138Vždy tak zřetelně a jasně, vzplála nyní tím
vyrazněji.

Maturant Brynych viděl před sebou jen jed
nu Cestu. A ta vedla k oltáři Páně.

Kevstupu do semináře se pevně rozhodl už
? YEhkonocíchpřed maturitou. Bylo to na velky Pátek v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře
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(rodiče už tehdy bydleli v Kutné Hoře, kde
měl otec měšťanské právo), právě když se pře
nášela Velebná svátost do Božího hrobu.

„Stál jsem, když se průvod blížil“, vzpomíná
biskup Brynych, „tu pojednou zvláštní jakoby
mocí byl jsem vržen na kolena před přítom—
ným Bohem - Spasitelem, a v okamžiku tom
vznikla ve mně myšlenka státi se knězem.“

Tehdy už hořela v jeho srdci i jiná láska,
láska k vlasti a k českému národu. A jistě že
i ona pomohla hluboce převážit všechny opač
né důvody, ba dokonce, pozorujeme-li činnost
Brynycha kněze a biskupa, můžeme říci, že to
byl jeden z nejzávažnějších důvodů, proč od
pověděl na volání milosti své ochotné „ano“.

Když oznámil své rozhodnutí rodičům, ne
bránili mu. Matka mu jen připomněla, aby si
to ještě včas rozmyslel: „Vystudovali druzí tvo
ji bratří, vystuduješ i ty.“

Ale Edovo rozhodnutí už bylo pevné.
P—omaturitních prázdninách vstoupil do kněž

skéhosemináře v Hradci Králové. Psal se teh
dy rok 1864.

V semináři ještě více vynikly ušlechtilé rysy
jeho příjemné povahy a třebaže “byl ze všech
nejmladší, byl mu svěřován úkol zprostředko
vatele mezi profesory a žáky, bylo—lítřeba ně
jakého dotazu nebo urovnání. Zhostil se ho
vždy k uspokojení obou stran.

Brynych byl tehdy poměrně ještě dosti ma
lý. Profesor dr. Stárek, horlivý vlastenec, kte
rý přiložil nejedno polínko vlasteneckého nad
šení do citového srdce mladého bohoslovce, o
něm žertovné říkával, že ještě „nevyzul dětské
botky“. Ale už ve druhém ročníku semináře
začal růsti, k nemalé radosti rodičů, kteří mu'
selí častěji pomýšlet na nové šaty, a když kon
čil bohoslovecká studia, byl z něho vysoký ští
hlý muž, velkých jískmých černých očí a buj
ných, černých vlasů.
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o jeho vnitřním duchovním životě toho mam
ho nevíme. Ale není pochyby, že se snažil
vytěžiti pro sebe co nejvíce. A třebaže v teh
dejších seminářích nebylo postaráno o tuto pod
statnou část kněžského života tak dobře jako
nyní, přece bylo i tam dost příležitosti a mož
nosti k dosažení svatosti.

KNEZEM.

Sladké jh'o kněžství vložil na Brynychova
bedra biskup Hahnl. Vysvětil jej V kapli letni
ho sídla hradeckých biskupů v Chrasti, dne 4.
list-opadu 1868. Brynych byl ještě příliš mlád,
bylo mu teprve 22 let; proto nemohl být vy
svěcen hned s ostatními.

Jeho první kněžské působiště bylo ve Zlu
nicích u Nového Bydžova.

Tenkrát, když Brynych vyšel jako nový děl
ník na vinici Páně, začínal právě na českém
venkově proudit „nový život“, který byl až do
sud výsadou rozumářů a, měst. Pokrokoví řeč
níci zaplavovali české vesnice a městečka a ja
ko kdysi Tataři a všechna ta barbarské cháska,
tak i tito zanechávali za sebou ne sice vypálené
vesnice, ale rozbořené chrámy lidských srdcí,
P0k0je a spokojenosti . ..

První působiště kaplana Brynycha nebylo
snadné. Pan farář Pipota byl už starši, posto
nřVýljÍCípán, a tak skoro celá duchovní správa
p_reslana mladého nezkušeného kaplana. O prá
Cl.nebyla nouze. Dva připojené kostely, čtyři
presPolní školy, kromě domácích, to všechno
teď Obihal kaplan. Tehdy ovšem ještě nebylo

Ovych motorových nebo obyčejných jízdních
01 ;gko nyni, ani pořádných cest a silnic. „Co

Se tyce cest, byla na Žlunicku úplná samosprá
Ya, Ijlkával Brynych, to jest cesty spravoval
Jen Vltr a sluníčko. '

Ale neschůdné cesty, to ještě nebyla dosta
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tečná překážka, která by dovedla znechutiti
mladému nadšenci práci. Vyrostl na venkově,
ploty uměl přelézat už jako kluk, příkopy &
strouhy přeskakovat také — mohl teď jen u
platňovat, čemu se v mládí naučil.

V životě Brynychově není příkop věci bez
významnou. Kdysi totiž, když šel zaopatřovat
nemocného, skočil přes příkop a vyvrtl si no
hu, takže byl na delší dobu přinucen ulehnouti.
Samo sebou to není nic zvláštního, to se může
stát kdekomu. Rozdil však je v tom, jak zasáh
ne taková nehoda do životního běhu postiže
ného.

Když se tak převaloval nemocný kaplan na
lůžku (nebylo to pro něho nic příjemného), mo
dlil se, četl a doplňoval studiem své vědomo
sti, hlavně z věrouky, apologetiky a dějin, a to
především těch úseků, které byly mezi pokro
káři nejvíce na přetřesu, byl jednou překvapen
otázkou svého zpovědnika-redemptoristy: „A
rozjímáte vy také někdy?“ — „Ne, jen si tak
trochu čítávám v duchovních knížkách“ — „To
je málo, milý příteli, musíte rozjímat.“

Brynych tedy začal. Nešlo to hned s počát
ku; rozjímání není snadná věc, ale pomalu,
denním cvičením se stále zdokonaloval, až se
mu stalo nepostradatelným pokrmem, bez ně
hož skomírala jeho kněžská duše.

Tak mu nepodařený skok přes strouhu otev
řel prameny, bohatější a vydatnější než nej
větší knihovny, ze kterých čerpal po celý dal
ší život veškeru hloubku, krásu a úchvatnost
svých myšlenek, promluv a kázání a vždy no
vou a čerstvou sílu k práci. Kdo ví, co by zby
lo ?.velikosti Brynychovy, nebýti této na první
pohled tak bezvýznamné věci, jako je nějaká
žlunická strouha! Snad by později, pod náva
lem obtíží, ochabla jeho prvotní horlivost a on
se utopil ve všednosti, jako tolik jiných kněží
té doby!
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Kaplan Brynych vykonával své povinnosti
horlivě a s nadšením. Pečlivě si skládal nově
nabyté zkušenosti, o které není na prvním pů
sobišti knězově nikdy bída. Zvláště rád vzpo—
mínal na jeden příběh, který zažil na žlunické
faře. Pan farář byl tehdy kdesi pryč, kaplan
byl v kanceláři sám. Kdosi zaklepal a na vy
zvání vstoupil dovnitř starší muž, že přichází,
protože se chce ženit.

Brynych slýchával od svého faráře, že to ta
kovým lidem obyčejně rozmlouval, proto též
nesměle podotkl: „Snad byste toho už mohl
nechat.“ Ale chyba lávky! Onen člověk se ro
zehřál, postavil se ke kaplanovi, poklepal mu
bodře rukou na rameno a povídá: „Velebnej pa
ne, na tohle jste ještě móc mladej“ Od té doby
už Brynych nikomu v takovém případě nera
dil, že by toho mohl nechat.

Brynych měl od Pána Boh'a zvláštní dar:
uměl, jak se říká, naslouchat době. Pozorně si
všeho všímal a již tehdy pochopil, že pro kněze
jeho doby je dosavadní okruh působnosti, totiž
kostel, fara a škola už příliš úzký. Vždyť co
Pomůževykládat malým dětem ve škole ozka
zenosti doby, když tomu ještě nerozuměji, ne
bo_rozčilovat se na kazatelně třebas i ohnivý
r_n1slovy proti spuštění mládeže, když to slyší
Jen pár starých babiček, které sice s velebným
Pánem úplně souhlasí, ale na věci už nemohou
n_1czměnit? Je třeba zachytit mladé. A když
“_ n_eJdouza knězem, musí se vydat kněz za
n1m1, ven.
_ A lgaplan Brynych, plný svatého ohně a nad
Sem, sel hned sám. Pořádal přednášky, ve kte
lgfch rozbíral časové události ve světle nauky
útlrŽVe,vyvracel námitky a odrážel ošemetné
11021;yb Protvlvmků. A byl zase o jednu zkuše—
ale Ohatsn na kázání se lidé styděli chodit,
v na Prednasky ne, protože to bylo tehdy

modě_ Tytéž pravdy, které nechtěli slyšet
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v kostele, poslouchají nyní trochu v jiném rou.
še v hospodách a jiných společenských míst
nostech — a líbí se jim to!

Práci navenek podpíral častou modlitbou,
protože si byl vědom, že bez ní je kněz jen
mrtvý znějící zvon, a Pán Bůh mu žehnal, _
Měl úspěchy. Pravda, nebyly hned na počátku
úměrný jeho námaze, jako ostatně nikdy V ži—
votě, ale co na tom? Kdyby získal jen jednu
jedinou nesmrtelnou duši, už to by bylo něco
nesmírně velikého. Ale kaplan Brynych jich
zachránil více.

Žlunická kaplánka byla nezdravá a vlhká, &
do kloubů kza-planových se nastěhoval revma
tismus. Nezbývalo než jej odtud zase dostat
ven.

Léčil se v Gráfenberku ve Slezsku.
V lázních se seznámil s hradeckým kanovní

kem dr. Frýdkem, který tam byl též na léčení.
Z dennních rozhovorů poznal církevní hodno—
stář krásu a ryzost apoštolského smýšlení mla
dého kněze, a hned při nejbližší příležitosti na
něho upozornil biskupa dr. Haise.

Kněz nemá nikde domov, či lépe, má jej všu
de, kde jsou nesmrtelné duše.

Roku 1876 byl Brynych povolán za kaplana
do Hradce.

„Poslušnostkvrchnímu pastýři nedala ovšem
jinak, musel jsem jíti,“ vzpomíná biskup Bry
nych. „Ale jak nerad jsem šel! Kněz za dnů
našich nebývá ode všech milován, ale ke cti
tehdejších osadníků žlunické farnosti budiž to
řečeno, že slzely oči mé, že plakali dobří osad
níci, když jsem odcházel, srdce naše srostla ja
koby v jedno; uznávali, že jsem je chtěl míti
blaženými a šťastnými. Opakuji, těžké bylo
loučení s tichou vesnickou osadou mou. Vždy?
bylo mým jediným přáním zůstati až do smrtl
duchovním správcem na prosté, od hluku svět
ského vzdálené osadě vesnické, pracovati pro
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ud v tichosti &úkrytu a třebas i v zapomenutí,
ale pracovati pro lld, kteremu jsem věnoval
srdce své.“ _

V Hradci byl kaplanem Jen rok. Mezitím se
připraVil na zkoušky a r. 1877 byl ustanoven
profesorem pastoralky, a o dva roky později
též profesorem metodiky a katechetiky. „Rad,
velice rád učil jsem ty mladé muže, porozumělí
jsme si brzy, a ctihodni posluchači moji od
měňovali s-krovné snahy mé tím, že s nadše
ním a láskou odcházeli mezi Vás, že si vás a
působení pro blaho vaše zamilovali dříve, nežli
mezivámi byli,“ píše Brynych ve svém prvním
pastýřském listě.

Bohoslovci si vážili Všech svých profesorů,
ale Brynych'a milovali. Jeho_ žák dr. Reyl o
tom píše: '

„Profesor Brynych nikdy nevymizí z vděč
nosti svých někdejších posluchačů, kteří co živi
budou, zachovají ho v lásce. Jestliže z nás ně—
který je knězem svědomitým a řádným, tak po
milosti Boží je to hned na druhém místě zá
sluhou profesora Brynycha. On jediný měl na—
še srdce celá. Jemu jedinému náležela naše ne
obmezená důvěra. Přednášky jeho byly emi
nentně praktické, v čemž mu napomáhala jeho
mnoholetá zkušenost, čerpaná přímo z duchov
ní správy, a pak neobyčejně bystrý pozorovací
talent.“

Poctivý profesor, který se jako Brynych na
své přednášky pečlivě připravuje, nemá mno
ho V01néh0 času. A přece i toho využil Bry
nYChk apoštolátu.

,',Drahá mi byla stolice učitelská v semináři
kfalovéhradeckém, ale po lidu se mi stýskalo
prece. Abych této touze srdce svého vyhověl,
Jezdíval jsem o svátcích a prázdninách k dob
rgrvrčulidu do různých far, a laskavostí pánů fa—
raf“ Přáno mi na přemnohých místech v diecési
kl“alovéhradecké mluviti s kazatelen k zástu
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pům, dychtícím po slovu Božím.“ (Pastýřský
list.)

Nejčastěji zajiždíval do Proseče, kde byl fa—
rářem jeho důvěrný přítel P. Kopecký a kde
byla půda nejvíce horká. Byl to tehd jeden
z největších protestantských ostrovův echách.

Od velikonoc 1878 skoro každé prázdniny a
vždy, kdykoliv byly dva svátky po sobě, jezdí
val do své zamilované Proseče a bušil do tvr—
dých „beranských“ lebek tamních protestantů,
odrážeje jejich časté útoky na pravou Církev.

Mnohem více pozornosti však věnoval kato
líkům. „Katolíci jsou dobré ovce, ale blbé
ovce,“ řekl Brynych ústy pokrokového mlyná
ře. A z této jejich otupělosti je chtěl vyburco
vat. Proto tolik kázal, řečnil, debatoval, proto
začal psát i povídky, jen aby nauka Církve
přešla co nejvíce všem ve známost. A s pomocí
Boží se mu to dařilo.

KANOVNÍKEM.

Jedenáct let sedával Brynych na profesor
ském křesle v hradeckém semináři, oživoval
vědecký výklad vlastní bohatou zkušeností a
veselými ponaučeními ze života.

Roku 1888 se stal sídelním kanovníkem na
královském Vyšehradě v Praze.

Vyšehradský probošt dr. Lenz chtěl vystavě
ti ze své kapituly areopag katolických spisova
telů, a Brynych měl být jeho jedním sloupem.

Jeho jméno už bylo tehdy známé. Rozhlašo
Vala je všude pověst o neohroženosti a o úspě
ších, které získával na válečném poli s protes
tanty a nevěrci. Šířily je i jeho roztomilé po
vídky, které začal skládat už jako kaplan. Po
ctiví katolíci vyslovovali jméno Brynychovo
s úctou a důvěrou. V protivném táboře půso
bilo hrůzu, a nejedna protestantská matka,
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chtějíc postrašiti své neposlušné děcko, volala
na ně místo bubáka či kominika — Brynycha.

Své—povýšení nechápal jako příležitost ke
klidnému odpočinku na vavřínech. Hned jak
se odstěhoval na Vyšehrad, pustil se s nezmen—
šeným nadšením do práce. Byl nejmladším ka
novníkem, a s tím souvisela i povinnost mívat
kázání. Kanovníci už obyčejně mnoho nekáží,
ale Brynych kázával často. A bylo to hned po
znat.Když on kázal, nikdy nemluvil k prázdné
mu či p010prázdnému kostelu.

Brynychova kázání nebyla jen krásná a str
hující slova. naučená z knih. Byly to kusy jeho
vlastního srdce. Na kázání se pečlivě připra
voval studiem, modlitbou a rozjímáním, Proto
se líbila.

Na Vyšehradě zavedl májovou pobožnost. Po
dva roky kázal při ní po celý květen sám.

Ve volných chvílích se bavil s knihami. U
spořádání vyšehradské knihovny je jeho dílo.

Ani jeho pero nelenilo. Z jeho psacího stolu
se rozbíhala „Slova pravdy“ mezi nejširší li
dové vrstvy, a spolu s kalendářem „Meč“ na
sazovalianeklidné červy do svědomí pokrokářů
&otvírala oči zmalátnělým katolíkům.

„Slova pravdy“ jsou malé laciné knížečky,
do kterých Brynych ukládal své dějepisné zna
losti. Byl v nich nemilosrdný. Rozhodnost a lá
5ka_k pravdě, třebas někdy i dosti trpké, září
z mch neobyčejným leskem. Není tedy divu,
ze mu nadělala mnoho nepřátel, Než nic na
plat., Pravda je jen jedna, a i když boli, přece
V9d1tza nos lidi, kteří nemají sami možnost
Presvědčit se o m', považoval za těžký zločin
PP0t1národu. A ještě nikdy to nezachránilo ně

Oho na trvalo!

r 1;Tšřdlouhopo svém zakotvení na Vyšehradě,
not 90, byl Brynych jmenován předsedou J ed

y katolických tovaryšů, a za rok potom se
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stal generálním předsedou všech tova-ryšských
a jinošských spolků v arcidiecési pražské,

To bylo něco pro Brynycha! Byl ve svém
živlu — mezi mladými. Byli to většinou chud
ší mladíci z venkova. Brynych byl také z ven
kova a dobře věděl, co znamená pro život na
malé vesnici příjezd někoho z velikého města.
Byť tam žil v největší bídě & přijel domů ve
vypůjčených šatech a vykládal rozumy, nasbí
rané po různých vývěsních tabulích, věří mu
dobrosrdeční venkované spíše než komukoliv
jinému, protože jsou si ve své nezkažené pocti
vosti vědomi, že ve městě, a zvláště v Praze,
ke které tehdy hleděli Všichni Čechové s ja
kousi posvátnou úctou._je více příležitosti k do
brému ponaučení než u nich doma na zastrče—
né vsi. „

Této zkušenosti užívali nepřátelé náboženství
k šíření svých myšlenek, jí chtěl použíti i Bry
nych, ovšem k dobrému. Pořádal občas před
nášky, na kteié zval i jiné pracovníky, hlavně
v otázce sociální, jako T. J. Jirouška a jiné, a
vysvětloval mladým tovaryšům-vše, co je za
jímalo a nač se ho dotazovali, poučoval je &
radil jim, jak jen mohl a uměl nejlépe. Chtěl
z nich vychovat uvědomělé katolíky, kteří by.
až se jednou vrátí domů, byli věrnými pomoc
níkjr kněží v šíření a hájení svaté víry,

Nezachytil je všechny — je to v krátké do
bé nemožné — ale ani nepracoval nadarmo.
A to jsou ti usmolení ševčíci, jako byl mistr
Buďárek z „Křížů a kalichů“, krejčíci a ji
nepatrní lidé, hrdinové jeho povídek, kteří věj
dí, komu uvěřili a připravují horké chvíle 1
studovaným pánům učitelům, pokrokovým mly
nářům a jiným odrodilcům. .

Za jeho předsednictví si Jednota pomohla!
k vlastnímu domu, aby v něm mohli bydletit1
nejchudší a nemuseli se ničiti duševně i těleS'
ně ve špinavých brlozích chudého velkoměsta.
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Jednotě věnoval téměř všechny své honorá—
ře za knihy a články, a bylo-li třeba, nestyděl
se ani zaklepat jako žebrák na dveře paláců.
A nejednou se stalo, že ho ani nepřipustili dál,
ježto pro něho pán nebo paní nebyli doma.

Vedle Jednoty katolických tovaryšů řídil i
Spolek blah. Marie Anežky pro dobrovolnou
péči o chudé v království Českém. Členkami
tohoto spolku byly paní a dívky měšťanského
i šlechtického stavu, které byly hrdé, že mají
tak vzácného ředitele, který v nich rozněcoval
lásku k nebohým chuďasům nejen slovy, nýbrž
i svým zářným příkladem. „O, jak děkuji Bo
bu,“ volá Brynych, „že mi dal v tomto spolku
z bližšího názoru poznati, co jest chudoba, dal
mi milovati ubohou, často i mravně skleslou
chudinu“ Tato láska k chudým a sociálně slab
ším už v jeho srdci nepohasla a hořela tím ví
ce, čím větší bylo nebezpečí mravní zkázy po
stižených. Teprve smrt udusila v jeho srdci
tento v té době mezi duchovenstvem tak vzác
ný smysl pro sociální otázky.

P. Tomáš Škrdle, redaktor „Vlasti“ a přítel
Brynychův, připomíná ve své posmrtné vzpo
Hlincena vznešeného biskupa ještě jeden po
dlvuhodný a neméně krásný rys ušlechtilé po
Vahykanovníka Brynycha: nestyděl se, on, vy
SQkýcírkevní hodnostář, promluvit s nižšími,
Predevším s kněžími a členy družstva „Vlast“.
D0 jejich kroužku ovšem nechodil, nesměl. 
"Byl u nás jen jednou,“ píše P. Škrdle, „a už
dostal za to od jednoho kanovníka důtku, že

i mezi „takové . . . .“, ale i tak vycítili te
plo jeho lásky. Praha je veliká a příležitost

Setkání -a přátelské rozmluvě, aby to nikoho
nePohoršilo, se vždycky našla.
céJFn čtyři roky byl Brynych mimo svou die
doSI'rna Vyšehradě. Snad teprve až v nebi se
oszšme, co znamenala tato krátká doba pro0 1,V němž se kanovník Brynych pohyboval.

19



Ale Pán Bůh už to věděl tehdy, proto nemohla
hořící svíce zůstat ukryta pod kbelíkem, nýbrž
musela být postavena na svícen, aby svítila
všem, zvláště Čechům

BISKUPEM.

Dne 27. října 1892 zemřel v Chrásti hradec
ký biskup dr. Josef Hais.

Biskupský trůn osiřel a všichni věrní diecé
sané obrátili nyní své prosebné zraky k trůnu
Božímu s prosbou o nového, skutečného pas
týře. I kanovník Brynvch „po dva měsíce kaž
dodenně modlitbou svatého růžence prosil nej
lepšího pastýře Ježíše Krista, blahoslavenou
Pannu Marii a sv. Jana Nepomuckého (ochrán
ce hradecké diecése), aby bez ohledu na osoby,
jen ten byl vyvolen, který by co nejvíce pro
spěl diecési“. (Brynychův pastýřský list.)

Mluvilo se o několika uchazečích, nejeden
už se těšil na zlatý řetěz s křížem, ale velké
bylo překvapení všech, když se biskupem stal,
0 kom se nejméně mluvilo ——Brynych.

Jeho jmenování si na císaři vynutil pražský
arcibiskup kardinál Schónborn, nadšený ctitel
průkopnické práce Brynychovy a důvěrný pří
tel císařův. Svůj návrh prosadil i proti tehdej
šímu ministru kultu baronu Gautschovi, věr
nému zastánci starých osvědčených zásad, po
dle kterých se dostávali na biskupské stolce
obyčejně šlechtici, mužové, kteří se mohli všu
de jinde dobře uplatnit, jen ne na biskupských
trůnech.

Mocný baron se tím cítil uražen, a proto už
tím,že nepřipojil ke jmenovací listině své bla
hopřání, jak bývalo zvykem, dal Brynychovi
hned pro začátek na vědomí, že z Vídně pro
něho příhodný vítr foukat nebude

Brynych sám se dověděl o svém jmenování
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v Proseči, kde jako obyčejně vypomáhal v du
chovní správě. Když si přečetl jmenovací lis
tinu, opustil beze slova místnost, v níž seděl
mezi svými přáteli, uzavřel se do své „kaplán—
ky“, a když po delší době odtamtud vyšel, by—
13jeho první slova: „Mám tušení, že ta biskup
ská mitra se mi stane korunou mučedníka“

Jeho povýšení bylo přijato u lidu s jásotem,
ale „v Hradci“, jak sděluje Brynych svému pří
teli faráři Kopeckému, „způsobilo mezi pány
poplach.“ Dělali si totiž mnozi naději, kdosi
mající s Brynychem půl jména společného, už
prý se dokonce při první ještě neurčité zvěsti
bil nahlas pokorně v prsa, v blahé předtuše,
že není hoden, ale byl prý pot-om velice ne
mile překvapen, když druhá půlka nebyla —
„chta“, ale „nych“. I ostatní se s tím těžko
smiřovali, že jejich bývalý kaplánek bude teď
jejich biskupem . . .

Na biskupské svěcení se připravoval u re
demptoristů v Praze. Zachovaly se krátké po—
známky z těchto jeho duchovních cvičení,
z nichž možno poznat, jak vážně chápal svůj
biskupský úřad. „Jsem tvým služebníkem, ob
zvláště, jsem-li biskupem. Jako takový budu
skládati účet podle podobenství o králi, který
Počal účet klásti se služebníky svými . .. Vždy
Cky tedy t'až se sama sebe: Co by nyní učinil
Kristus? Jak by nyní mluvil? atd . .. Dle Tebe
chci vykonávati biskupský úřad — a nebudu
Se bát; šťastně dokonám svůj úřad, ať má se
be větší důležitost a význam...“

vysvěcen byl od kardinála Schónborna v Hr.
Kralové dne 25. března r. 1893 na svátek Pan

gy Marie, což mu bylo velkou útěchou, protože
3111111Marii ctil a miloval láskou opravdu u—

prlmnou & něžnou a k ní se utíkal s každou
sVOJItěžkostí a nesnází.

n Katolíci se radovali, ale nepřátelé spustili
aplno stavidla své výmluvnosti. Jako smečka
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hladových vlků se vrhli na Brynycha ve svých
novinách, časopisech a přednáškách, jen aby
jej co nejvíce očernili a tak mu znemožnili
práci mezi lidmi.

Nedosáhli úplně co chtěli, ale způsobili as—
poň to, že se pražská pokroková mládež chysta—
la napadnout a rozbít B-rynychovo sídlo na Vy—
šehradě, a to právě v ten večer, kdy Bryny—
chovi pražští přátelé pořádali slavnost na po
čest jeho povýšení. Brynych se tehdy chtěl ne—
pozorovaně přes den vytratit z Prahy, ale mís
todržitel hrabě Thun, který také podpíral ná
vrh kardinála Schónboma, mu vzkázal, aby jen
zůstal, že pro několik rozbitých oken svět ne—
zajde. Okolí Brynychova domu bylo obsazeno
policií, a též na slavnost odjížděl biskup za do
provodu ramene bezpečnosti.

Smutně se tedy loučil s Prahou, a jeho uví
tání v Hradci nebylo o mnoho povzbudivější.
Byl-o chladně úřední . . .

Kdyby mohl, snad by si vesele poskočil hra
decký bískupský trůn, že na něm zase jednou
bude sedět opravdový pastýř a ne nájemník.

Stav hradecké diecése, jak ji přijal Brynych,
byl odstrašujícím příkladem, jak daleko možno
dospěti, nedbá—lise slov Krista Pána: Dávejte
co je císařovo, císaři, a co je Božího, Bohu
——a dává-li se císaři i to, co je Božího.

První to začal provádět biSKup Hay, součas—
ník císaře Josefa II. Byl to nadšený přívrže
nec novot osvícenských, a jeho biskupská čin
nost záležela v tom, že „skákal, jak císař pán
pískal“. A že císař Josef II. nepiskal vždy podle
not Církve, je známé.

Po Hayovi se vystřídalo na hradeckém stol
cí několik biskupů šlechticů — neznalých do
mácího jazyka — věrných synů své doby, kteří
byli sice výbornými dvořany a představiteli
svého šlechtického stavu, ale pro náboženský
život nedovedli udělat buď nic nebo jen málo
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Ani bezprostředním dvěma předchůdcům Bry
nychovým, biskupu Hahnlovi a Haisovi, se ne
odařilo napraviti nedostatky z dřívějška.
za více než sto let už se dá něco pokazit!

Prvotní hluboká víra se poznenáhlu stávala
prázdnými a bezduchými zvyklostmi, jež často
bývaly promišeny pověrou. A. tak, poněvadž
nebylo dostatek dobrých kněží, kteří by mohli
zjednat nápravu, katolíci ve věcech nábožen
ských chřadli, zatím co si začínali tím více
t-roufat výbojnějši jinověrci, takže kdosi řekl:
„Na královéhradecku by bylo málem potřeba
nějakého tolerančního patentu ve prospěch ka
tolíků.“

Takto zubožená diecése tedy přijala svého
nového biskupa. Mnohý by snad zakolísal před
tak nesnadným úkolem, ale ne tak Brynych.
Věděl, že co nezmůže člověk, zmůže Bůh a po
něvadž si byl věd-om, že si to Pán Bůh přál,
aby byl biskupem, pustil “sedo práce, vyhlásiv
hned svým prvním pastýřským listem, co chce
dělat: „Nepřicházím k vám s vyvýšenosti řeči
a s moudrosti světskou“, volá s ohnivým sv.
Pavlem, „ale zvěstovat svědectví Kristovo při
cházím k vám. A nic jiného nežádám si uměti
mezi vámi, než Ježíše Krista, a to ukřižova—
ného. . . O, kéž bych móhl navrátiti všem Kris
ta... pak bychom mohli klidně hleděti vstříc
budoucnosti... Vím, že odpůrci jsou silnější,
Vlm, že mezi vámi je mnoho neuvědomělých,
Ošpalých,bázlivých, na dvě strany kulhajícich;
VHP, že strašnou zbrani leckterých odpůrců
Kristových a církve naší jest posměch, tupení,
Domluva, lež — ale jednu zbraň nemaji; je to
modlitba. Té musime užívati více než posud.
POWBOhupak musíme denně vzývati Rodičku
_BOZI,0 níž krásně dí Církev naše, že Ona to
JeSt,_která všecky bludy potirá ve veškerém
SVět_e.Svaté patrony země české musíme si zi
Skatl za spojence . . .“
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Jak prováděl tento svůj „válečný“ plán, uvi—
díme z dalšího. '

BISKUP VÚDCE A VYCHOVATEL.

Cíl, který si vytkl biskup Brynych ve svém
prvním pastýřském listě, je jistě krásný, o tom
není pochyby. Ale na jeho uskutečnění jsou
síly jednotlivce příliš slabé. Brynych je si-toho
plně vědom. Rozhlíží se tedy a hledá pomocni—
ky. Už si jich vychoval hezkou řádku, ale přece
je jich tak bolestně málo! A biskup by si přál,
aby všichni kněží a ne jen jeho bývalí žáci,
stáli v této obnovitel-ské práci za ním, protože
jsou-li dobří pastýři, netřeba se bát o stádo.

Kdo se zahledí do náboženských poměrů mi
nulého století v bývalém Rakousku, pozná, že
Církev v něm byla vlastně jen ubohou žebrač—
kou, udržovanou v uctivé vzdálenosti od státních
zákonů, a která, nechtíc ztratiti i to málo, co
dosud měla, musela se spokojiti jen s drobty,
které padaly se stolu politických záměrů vše
m—ocnýchzednářských ministrů. Stát si osvojo
val právo zasahovati i do Výchovy kněžského
dorostu a nedivíme se, že potom vycházeli
z kněžských seminářů ne vždycky duchovní pa
stýři, ale často jen státní úředníci v 'kolárcích,
na nichž bylo těžko žádat hlubší smysl pro ná
boženský a duchovní život. A aby byl náš obraz
úplný, třeba si ještě představit neblahé vlivy
různých dobových omylů, které tehdy byly
v módě a z nichž pro kněze nejzh-oubnější byl
modernismus se svou pokrytecky předstiranou
láskou k Církvi a můžeme potom už jen lkát
nad zkázou v Církvi svaté.

Nebyli tehdy všichni kněží svatí a stejně
horliví pro spásu duší, ale to neznamená, že by
se jimi nemohli stát. Bylo k tomu ovšem třeba
zvýšit úroveň výchovy v seminářích, zdokona
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lit, co bylo dobrého a odstranit, co bylo škod
livé, protože je-li sůl zkažená, čím se osolí?

Seminář zaujímal v srdci Brynychově místo
nejpřednější. Viděl v něm vydatnou zbrojnici,
která mu usnadní dovršit vítězství nad vzmá
hající se nevěrou.

Ve výchově budoucích kněží mu prokazovaly
neocenitelné služby jeho vlastní bohaté zkuše—
nosti, které si získal jako profesor. Jedenáct let
se díval na život v semináři zblízka a poznal,
jak přímo úžasný vliv má na vyvíjející se duše
bohoslovců představený, který jim ukáže aspoň
trochu otcovské lásky a porozumění, a jak
chmurným zjevem je pro každého bohoslovce
ten, kdo s ním jedná jen s odměřenou a chlad
nou přesnosti. Proto si dával velice záležet, aby
se představenými semináře stali skutečně jen
mužové schopní a vhodní, kteří by neničili dílo
Ducha sv. v dušich svých podřízených. Bisku—
pův ceremoniář dr. Novotný vzpomíná, jak kdy
si, když vážně onemocněl výborný spirituál
Petráň a bylo třeba ustanovit nového, spolu
s biskupem probírali jednotlivé kněze diecése,
&co se biskup napřemýšlel, než se rozhodl pro
jeho vhodného nástupce.

Biskup Brynych často docházíval do seminá
ře, kdykoliv jen mohl. A nespokojil se jen s ú—
redními návštěvami při zahájení nebo ukonče
I_1_1školního roku a jinými toho druhu, nýbrž i
dey, mezi rokem, přicházival mezi bohoslov
ce, Aby se vyhnul předepsaným zdvořilostem,
které se protivily jeho přímému a otevřenému
duchu, objevoval se mezi bohoslovci najednou,
bez ohlášení, při studiu, při procházce v zahra—
dě _1jindy, kdykoliv se mu naskytla vhodná při
1ezrtost. Pohladil každého svým laskavým ot
CPVSkýmpohledem, prohloubeným a zvroucně
ym utrPením, přeptal se na zdraví, na učení,

na SPokojenost v semináři, na soukromé zájmy,
DOVZbudil,pochválil a poučil a zase, jak přišel,
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odešel. Na oko si potom stěžoval, co je to za
pořádek, že cizí lidé přicházejí do semináře a
nikdo o tom neví, ale když rektor nařídil vrát—
nému, aby vždy ihned oznámil příchod bisku
pův, zakázal mu v tom poslechnout a chodil do
semináře dále.

Pro výchovu dobrých kněží považoval za nej
důležitější dvě věci: prohlubování vnitřního ži
vota a studium.

Brynych žil v době, _kdy se všude zdůrazňo
val lidský rozum. Bylo tedy třeba, aby kněží
této doby nebyli nikterak poza-duza současný
mi vzdělanci, spíše aby je ještě předčili hloub
kou svých vědomostí. K tomu ovšem napomáhá
především důkladné studium. Důkladné proto,
že vznikala v myšlení řada gordických uzlů, kte-_
rým se tehdejší rozumáři buď obratně vyhnu
li, nebo si jich vůbec nevšímali. Ale katolický
kněz tak postupovat nesmí. V životě lidském
není nepochopitelných problémů a záhad, pro
tože všechno má svůj smysl v Bohu, příčině
všeho.

Ono se sice lehko řekne studovat, ale někdy
se zdá toto hledání pravdy příliš suché a bez
účelné 'a proto se může stát, že se tato povin
nost ráda zanedbá nebo zamění. Brynych —
dlouholetý profesor — to dobře znal. Proto,
aby povzbudil bohoslovce k důkla—dnějšímu a
samostatnějšímu studiu, využil obratně lidské
touhy po vyniknutí a určoval jim s dorozumě
ním s profesory všelijaká themata k samostat
ným písemným pracím, které potom "odměňo
val peněžitými odměnami. O účinku netřeba
pochybovat. Nejeden kněz potom po celý život
vděčně vzpomínal na biskupa, který ho naučil
čerpat přímo z vědeckých pramenů.

U zkoušek nechyběl nikdy. Přesvědčoval se
při nich 0 schopnostech jednotlivců, a podle to
ho potom určoval místa jejich kněžského půso
bení. Zvláště při určování prvního působiště si
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dával záležet a radil se i s představenými se
mináře, protože si byl vědom, že v životě mla
dého kněze má toto místo obyčejně největší
význam. Místa, kde byla větší možnost praco
vat, dával nadanějším, stejně jako méně schop
ným určoval místa lehčí. Obával se totiž, aby
mladý horlivec neuvázl hned před prvními těž
kostmi a neod-dal se potom jen chmurné trp
nosti.

Avšak mnohem Větší důraz než na studium
kladl biskup Brynych na vnitřní život. Stýkal
se často s kněžími a poznal, jak těžký a trudný
je život kněze, který zůstane jen na povrchu,
při vnějších úkonech, které jsou sice také krá
sné, ale samy o sobě nejsou nic více než jakási
nábožná komedie.

Kněz nemusí být vždy dokonalý učenec, ale
nemůže být bez hluboké moudrosti, která pře
vyšuje veškerou moudrost světskou a kterou
Vkládá Bůh do srdce čistého.

Chytrých rozumářů je na světě dost, hlavně
jde-li o vyklouznutí z nepříjemných povinno
stí, ale je málo lidí pokorných a tedy opravdu
moudrých, je málo čistých duší.

Čistoty srdce není možno dosáhnouti bez 11
stavičné modlit-by, časté svaté zpovědi a svaté
1_1_0přijímání Těla Kristova, pramene veškeré
Clstoty.Všichni, i ti největší světci, duše anděl
Slfyčisté, často, ba denně přiklekali ke zpověd
nici a s upřímnou lítosti se vyznávali ze svých
nepatrných slabostí, a my, obyčejní hříšníci,
bychom se měli těmto spasným prostředkům
VYĚYbat?Brynych nařídil představeným semi
nare, aby dOporučovali svým svěřencům častější
Žvat92'2pověď (dosud byla zvykem měsíční) &
Casteim, 1 denní svaté přijímání a radili jim,
aby nepřebíhali od jednoho zpově-dníka ke dru
nŠmULPPOtožei to má velký vliv na růst vnitř
v ,? ZIVOta,aby si zpovědník a kajícnik na
zajem porozuměli.
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Kněžím i bohoslovcům častěji uváděl na !
mysl radu, kterou mu dal kterýsi v duchovním *
životě zkušený muž: „Nebude-li ani jeden kněz
svatokrádežně sloužiti mši svatou, bude zrefor
mována celá diecése.“ „Bojme se hříchu smrtel
ného, bojme se svatokrádežné mše svaté“, volá
biskup ke svým spolubojovníkům. „Zpovídej—
me se častěji, abychom si zachovali duši svoji
čistou, zpovídejme se aspoň jednou za měsíc,
a možno-li častěji. Častější svatá zpověď učiní
kněžstvo čistým, pokomým, zbožným, svědo
mitým, horlivým, nade všecky žádosti světské
povýšeným, & pracím takového kleru požehná
Bůh a s klérem obnoví se i lid . . .“

Lidské schopnosti nejsou neomezené, a tře
baže jsou pravdy naší svaté víry věčné, může
se stát, že se kněz vymluví a potom už neví,
co by řekl. I kněz musí míti nějaké prameny,
ze kterých by čerpal nové náměty, které si na
před sám dobře prorozjímá, a když si osvojil
jejich smysl, může je potom svým vlastním o
sobním způsobem podávat lidem. Jinak odří
kává jen slova jako oslice Balaamova, bez
vlastního prospěchu, na který nesmí nikdy za
pomínat. Kněz není jen ukazovatelem cesty, to
dokáže i dřevěný kůl na rozcestí, ale je vů-d
cem, který má předcházet ostatní.

Brynych zakusil sám na sobě blahé účinky
rozjímání, proto je doporučoval bohoslovcům,
radil je i kněžím. „Jako anděl Krista ve smrtel
né úzkosti, tak meditace občerstvuje ducha,
srdce zkormoucené těší, lenost duševní zapu
zuje, k horlivosti pobádá, a což především vel
mi důležité jest, budí touhu po Těle a Krví
Páně &nedopustí, aby kněz hned po mši svaté
odcházel a nepoděkoval Pánu Bohu za tak ve
liké dobrodiní, bez projevů lásky ke Kristu,
bez prosby k němu o pomoc a požehnání pro
své práce denní . . .“

Pečoval-li s takovou horlivostí o výchovu
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mladýCh kněží, nezapomínal ani na starší, Po
sílal jim pastýřské listy, plné ohnivého nad—
šení a lásky, jimiž jim dodával sílu k vytrva
losti, chválil jejich horlivost, připomínal po
vinnosti a káral poklesky a nedbalosti, bylo-li
třeba, zval je k sobě na přátelské rozmluvy &
otcovsky s nimi rozprávěl, aby je potěšil v je
jich trampotách a naučil je chápat novou dobu
a přizpůsobit se novým poměrům. „Nepostačí,
předrazí bratří,“ říká jim Brynych, „práce na
še na kazatelně, ve zpovědnici, v kostele, lid
musí být odvrácen od četby nevěreckých knih
a časopisů, spolky katolické třeba zakládati, čin
nost charitativní účinněji prorvá-děti,k tomu
pracovati, aby škola nebyla vyrvána Církvi ke
zkáze víry a mravů věřících. Následujme své
nepřátele, a co oni pro svou věc konají, ko
nejme pro zájmy naše. Jen lží, potup, nená
visti, jimiž proti nám bojují, se varujme. Zivot
náš buď čistý a ustavičná modlitba budiž naší
zbrani, které nepřátelé nemají . . .“

Být dobrým knězem v době, kdy žil biskup
Brynych bylo, po lidsku řečeno, opravdu malou
slasti. Na jedné straně se vysmívají nevěmí
bratři a lákají k pohodlnosti, poukazujíce na
téměř všeobecnou necháp'avost a nezájem lidí
1 o nejlepší snahy vytrvalých poctivců; a na
druhé straně pokrokový tisk, číhající na každý
sebemenší kněžský poklesek, aby jej rozvedl
V'dlouhý sensační článek o zkaženosti katolic
keho kněžstva. Není divu. že se některému pře
Pracovanému a až po uši do nesnází zabořené
mu knězi ztratil s očí Kristus a že se dal zlá
kat předstíraným chápáním a uznalým úsmě
Vem některých tak zvaných „zbožných“ duší,
OSObto neobyčejně vynalézavých, které si vždy
Slovedou vymvslet nějakou „duchovní“ potíž,
Jen &bVse dostaly blíž ke knězi. A pak, běda
nesťastníku, který neměl dosti síly, aby tako
vou Zmiji odkopl . . .
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Kdykoliv se Brynych dozvěděl o nějakém
kněžském poklesku, zarylo mu to dlouhý trn
do srdce; ale nikdy takového nešťastníka ne—
odsoudil, věda, že ani Kristus Pán neodsoudil
ženu, dopadenou v cizoložství, třebas to byl
hřích, který se u židů trestal ukamenováním.
Nanejvýš řekl: „V takové době, že nemá roz—
umu!“, a obyčejně si k němu zajel, nebo si jej
d—alzavolat, a krátká otcovská domluva, pode
přená hlubokou opravdovostí, často zachránila
vse.

Brynych měl kněze velice rád. „Vy jste sůl
země, vy jste světlo světa,“ řekl o nich Kristus
Pán. A biskup jim nepřestával tuto jejich vzne
šenost připomínat, kdykoliv s nimi přišel do
styku. „Ze světa vyvolil nás Pán; jak můžeme
býti služebníky Božími, když pohrdnuvše Bo
hem svět si volíme? Jak můžeme hlásati lai
kům, aby zachovávali nařízení Církve, když sa
mi jimi pohrdáme'? Jen kněz Církvi zcela od
daný je dobrým pastýřem, jen takového pastý
ře ovečky slyší hlas,“ píše Brynych svým kně
21111.

Je nesnadné zabývati se vznešenými věcmi
a podnikat obtížné úkoly, je-li tělo nemocné.
Brynych musil s velkou bolestí přihlížet, jak
nejeden jeho dobrý & poctivý kněz není s to
pracovat, jak by chtěl a jak by bylo třeba k vů
li různým chorobám, na jejichž léčení mu ne
zbývalo prostředků. D-omáhal se tedy na bis
kupských konferencích zvýšení platů pro nižší
duchovenstvo, hlavně kaplany & katechety, a
o úpravu 'patronátních poměrů, které byly v té
době také bolestí mnohých kněží; ale největší
radost měl, když jim mohl oznámiti splnění
svého plánu — zřízení kněžské ozdravovny v
Jánských Lázních.

Jak mohli tehdejší kněží pochybovat o lásce
svého biskupa, který se o ně tak otcovsky sta
rá? A přece se našli zaslepenci, kteří neviděli
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nebo nechtěli Vidět tuto biskupovu lá-skukniž
šímu duchovenstvu & napadali jej rozličnými

mluvami v nevěreckých časopisech. Takové
výstřelky se dotýkaly Brynycha nejbolestněji,
ale ne proto, že jimi byl nehorázně uražen, z to—
ho si nic nedělal; ale Viděl v tom rozbíjení jed
noty, té svaté jednoty, za kterou se modlil Kri
stus Pán při poslední večeři, a na kterou Bry
nych často, ba stále myslel. „Aby všichni jed
no byli jako ty, Otče, ve mně a já V tobě," a
to mu přímo drásalo srdce.

Ve světě je tolik nelásky, bojuje jeden proti
druhému a to často jen z nepatrných, malí
cherných příčin. „Aspoň my se spojme,“ volá
Brynych ke svým kněžím s úpěnlivou prosbou.
„Jest nám pracovati a trpěti -- pracujme tedy
3 trpme, ne jako Jidáš, V odloučenosti od Kri

sta a učedníků jeho, nýbrž V té jednotě, za kte
rou prosil Kristus Pán před svým utrpením.
Zůstaneme-li takto spojení & budeme—li vésti
život vpravdě kněžský, tehdy splní se i druhá
část modlitby Páně: aby svět uvěřil, že ty jsi
mě poslal“

Není k tomu třeba mnoho hrdinskosti, aby
mohl někdo hodit po,kleslém knězi kamenem
qpovržení, ale je něčím opravdu krásným, ve
llkým a milým V očích Božích umět se místo
vselijakého pohoršování, které ostatně bývá ča
sto umělé, modlit .a prosit za ubohého slabocha,
aby mu Bůh otevřel oči a uvedl jej opět na
Pravou cestu. Vždyť i kněz zůstává stále, ipřes
svou nesmírnou důstojnost, jen ubohým, sla—
bym lidským tvorem, od přirozenosti nakloně
ným ke zlému. Brynych často prosíval kněze,
Žby„se aspoň sami navzájem za sebe modlili,

dy2_na ně ostatní věřící tak často ve svých
modhtbách zapomínají. A aby byla tato vnitřní
Jednýta V modlitbě a lásce i navenek patrná,
“goal ve své diecési asketický spolek kněží
„ mo Nepomucena“, jako symbol svaté a živé
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jednoty kněží s biskupem a biskupa se svatým
Otcem. Členové tohoto spolku, jemuž se dosta
lo z Říma schválení a různých milostí, se zava
zovali, že budou věrně plnit své kněžské po.
vinnosti, a že se budou denně modlit za vše
chny údy spolku. Unio Nepomucena měla svým
kněžím vždy a všude připomínat vznešenost a
krásu jejich důstojnosti, měla jim býti podpo
rou a útěchou, až budou umdlévat v boji za
spásu nesmrtelných duší.

Brynych si od tohoto spolku mnoho sliboval,
a skutečně — našlo se dost horlivých kněží,
kteří porozuměli snahám svého biskupa a utvo
řili tak pevný, jednotný úderný oddíl, o který
se rozbíjely útoky nepřátel Církve svaté. S ta
kovými kněžími se už potom dalo něco dělat!

BISKUP PASTÝR.

Brynych nebyl z těch biskupů, kteří spra
vují svou diecési jen z biskupské residence,
aniž se při tom podívají mezi lid. Brvnvch byl
biskup lidový, který miloval své stádečko ještě
dříve než k němu přišel.

Zmínili jsme se už dříve a třeba si znovu
připomenouti, že se náboženské poměry na če
ském venkově ve druhé polovině minulého sto
leti měnily den ode dne stále k horšímu. Ve
jménu pokroku se všude šířila nevěra a za ni
v patách se tlačil úpadek mravů, prázdnily se
kostely, a za to se plnily hospody, blázince a
na hřbitovech místa pro sebevrahy. Katolické
náboženství bylo vyhlášeno za zpátečnické,
Církev zesměšněna jako zhýralá nevěstka sata
nova a horliví kněží označení za její náhončí

Brynych už dávno bojoval proti těmto a po“
dobným frázím, rozhozeným mezi prostý lid
jako lákavé vnadidlo, a jeho boj vyvrcholil,
když byl postaven v čelo diecése, která byl?:l
nejvíc zamořena tímto jedem.
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vychovával si kněze pomocníky, ale co to
pomohlo, když nevěrecký tisk vsunul mezi kně
ze 3 lid široký klín nedůvěry? Posilal tedy me
zi lid nábožensky uvědomělé laiky, své věrné
tovaryše z Prahy, aby šli tam, kam už nemůže
kněz.

Ale to všechno bylo málo, postup zla tím sice
zpomalen, ale ne zaražen.

Má-li se zneškodniti nějaké zlo, nestačí jen
odstraňovat jeho následky, třeba zničit jeho
příčiny.

Příčinou tak velikého rozmachu nevěry byla
buď úplná nevědomost, nebo jen povrchní zna
lost náboženských pravd velké většiny katolí
ků. Není divu. Způsob, jakým se tehdy vyučo
valo na školách náboženství, naprosto nestačil
na výchovu řádných křesťanů. Děti se učily
z katechismu nazpaměť dlouhým definicím 'a
odpovědím, kterým často ani nerozuměly, pro—
to tím méně si mohly osvojit jejich smysl. 
O významu mše svaté nebo jiných liturgických
úkonů už obyčejně nevěděly nic.

Byly to tedy příliš mělké základy nábožen
Skévýchovy, které si děti odnášely 2 hodin ná
P'oženství do života, a 'stačil. později jen men
Sl příval nevěreckých myšlenek, aby se celá
tato ubohá chatrčka jejich víry zřítila úplně.

_Brynych se mnoho napřemýšlel, jak odstra
mt tuto povrchnost z vyučování náboženství.
Radil se i se zkušenými kněžími a katechety
&konečně se rozhodl vydati novou učebnici ná
bozepstvi, která by byla zároveň též modli
tební knihou a zpěvníkem a stala se tak ne
rozl_učným přítelem každého katolíka. - Tak
Ýymkl„Oltář“, kniha vyrostlá z bohatých zku
S_en08t1biskupových, psaná pro život a proto
ššskřze praktická, prostá bezduchých výměrů
lé me teo'rle._Že to byla kniha výborná, tonej
již? „dokazah protestanté, když se přiznali, že

Skodl více než deset „Obnov“.
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Z této knihy, na které Brynych pracoval ce—
lé tři roky, můžeme nejlépe poznat, jakým způ
sobem chtěl povznésti náboženskou úroveň
svých oveček: ne neznalostí, komolením nebo
jen povrchním poznáním, ale důkladnou, pře
snou a jasnou znalosti všeho, čemu svatá Cír
kev učí a co k věření předkládá. A tomu měl
hradecké katolíky naučiti „Oltář“.

Brynych chtěl „Oltář“ zavésti jako školní
knihu, ale nebylo mu to dovoleno, ježto „ne
měla velikost ostatních školních knih“, jak po“
znamenal duchaplný státní censor. Přesto však
Brynych doporučoval svým kněžím, aby „Ol—
táře“ používali, a opravdu, kde se podle něho
učilo, projevovaly děti při visitacích mnohem
lepší znalosti svého náboženství, než tam, kde
se kněz spokojil jen mechanickým odříkává
ním článků z katechismu.

„Oltář“ měl ještě jiný blahodárný účinek:
byl jím učiněn pořádek v kostelním zpěvu. 
Leckde se totiž zpívaly písničky, plné nejen ně
jakých menších nesprávností, ale přímo neho
rázných bludů, takže místo aby povznášely duši
z prachu, ulamovaly jí křídla falešnou naukou.
To všechno teď zavedenim „Oltáře“ přestalo.

Základy hlubší náboženské výchovy byly te
dy položeny. Ale to ještě není všechno. Třeba
stavěti dále. A nejen to. V době Brynychově
bylo nutné odrážeti i útoky a podnikati občas
výpady proti nepříteli a obraceti proti němu
ostří jeho vlastních zbraní. Proto řekl biskup
Brynych kněžím, že nestačí jejich práce naka
zatelně a ve škole, že se musejí chopit též jij
ných prostředků, a hned udal jakých: „Proti
slovu máme slovo, proti knize nebo listu musí
me dáti knihu nebo list, proti spolku musíme
postaviti spolek, proti činnosti činnost, prO'ťi
penězům peníze, proti zášti a fanatismu muSÍ'
me dáti lásku a klidnou odhodlanost“

Všimněme si, jak uskutečňoval tyto zásady
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BrynyCh sám, protože tak, bez dlouhého mlu—
vení, nejlépe poznáme jeho lásku k duším a
snahu odvrátit je od zla.

Proti slovu máme slovo.
První přednášku mimo kostel měl Brynych

ještě jako kaplan ve Zlunicích. Mluvil tehdy
proti porušování nedělního klidu. A od té doby
už měl mnoho přednášek a kázání ještě více.
Býval totiž slavnostním řečníkem skoro při
všech větších církevních slavnostech, které se
tehdy pořádaly v hradecké diecési.

Brynych nikdy nezaned'bával studium, ani
jako biskup, třebas měl tolik práce, a. to mu
umožnilo odpovídat pohotově komukoliv a kdy
koliv.

Povinností biskupovou je konatí visitace po
své diecési. Není to povinnost lehká, ale Bry
nych ji plnil horlivě. Za svého biskupování
prošel celou diecési. Každý rok prodlel na vi
sitaci 40 až 50, někdy i více dní, a každý den
měl aspoň jedno kázání, ne-li více, aniž se při
tom, jak dosvědčuje jeho ceremoniář dr. No
votný, někdy opakoval.

Kromě toho kázával i—v hradecké katedrále
na Velký pátek, po Vzkříšení i jindy, když vy
konával úřad arcipastýře a od městských úřa
du se dostavily deputace. Ríkával: „Tí pánové
Slyši slovo Boží stejně málokdy, nebude jim to
tedy na škodu, když si něco poslechnou“

Pro vzdělané vrstvy pořádal zvláštní konfe
Fence V Hradci a v Chrudimi. Všímal si při
“!Ch Všech časových otázek, které tehdy nej
;nce znepokojovaly mysl české inteligence. By
IŠ tg hotové triumfy jeho řečnického umění,
Ěelre mocně otřásaly postavením pokrokářů.
isy ZŠne nazýván „Výbojný' zákopník klerika
. “_m, „tupitel velikánů národa“ a pod., což
Je Jen dobrým znamením, že zasáhl do živého.

0 bylo také jediné, nač se jeho protivníci
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zmohli, na nadávky. Na jeho jasné důkazy však
nedovedli odpovědět.

Aby se znalost víry šířila mluveným slovem
co nejvíce, pořádal a doporučoval biskup Bry
nych svaté misie, hlavně v těch osadách, kde
nebyl farář příliš oblíben a kde měla nevěra
největší úspěchy. A poněvadž se ani svaté mi—
sie neobejdou bez peněz, založil misijní fond,
do něhož měl každý kněz přispět menším roč—
ním poplatkem. Přál si též, aby odpadly visi
tační hostiny, a co se tím ušetří, aby se dalo
na misie. Aby měl dostatek schopných misio
nářů, chtěl uvésti do Hradce nějaký mužský
řád; vyjednával už s příslušnými představený
mi některých řádů, ale nikde se nesetkal se
zájmem. Teprve až na rozkaz sv. Otce se tam
usadili jesuité, ale v nedostačujícím počtu. Pro
to biskup uvolnil několik světských kněží, kteří
potom jezdili po misiích.

Hradecká diecése je veliká, a biskup nemohl
přijít na každé místo zvlášť, aby řekl svým
ovečkám, co jim slouží ke spáse. Proto jim po—
sílal své pastýřské listy. Věřící i kněžstvo se
na ně těšili, protože poznali, že je v nich mno
hem více než jen duchaplná slova. Dá sev nich
najít vše, co tehdy hýbalo světem, nebo také
jen jedno: vraťte se ke Kristu a zůstaňte mu
věrni, milujte jeho Církev, snažte se ji co nej
lépe poznat a budete šťastni.

Říká se, že tisk je světová velmoc. Tisk může
způsobit mnoho dobrého, ale ještě více zlého,
je-li ve špatných rukou. Štěstí, že jest papír
mrtvý; jinak by se musel rdít nad tim, co se
na něm v minulém století psalo a tisklo na pO'
tupu Církve a náboženství.

„Proti knize nebo listu musíme dáti knihu
nebo list,“ řekl biskup Brynych.

Brynychova slova byla tím, čím maji býff
vyjádřením myšlenek. Proto nezůstalo jen ?1.1
pouhých slovech.
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Biskup svolal k sobě všechny horlivé kněze
a spolu založili „Družstvo pod ochranou sv.
Jana Nepomuckého“, které si vytkl-o za účel
šířit katolický tisk.

Hlavnim listem tohoto družstva byla „Ob
nova“. Brynych do ní napsal množství úvod
níků a článků rázu náboženského i vlastenec
kého, ve kterých nemilosrdně odhaloval sla-“bi
ny nepřítele, ať jim byl kdokoliv a umlčoval
jej ráznými a věcnými důkazy.

Pro družstvo koupil bývalou tiskárnu Pospí
šilovu &vybudoval nový spolkový dům „Adal
bertinum“, určený pro podniky družstva. Druž
stvo vydávalo i lid-ový týdeník „Štít“ a „Časo
vé úvahy“, t. j. malé knížečky, obirající se nej
běžnějšími náměty.

Brynych nepřestával doporučovat svým oveč
kám četbu katolického tisku, kdykoliv měl při
ležitost k nim promluvit. Tak piše hned ve
svém prvním vánočním pastýřském listě v ro
ce 1893:„Za nic vás neprosim tímto listem, jako

žiše Krista, jeho učení, jeho Církev hlouběji
&dokonaleji znali . . . Avšak kdo chce nábožen
ství v celé jeho síle poznati, musí kázání po
slouchati, knihy a spisy o náboženství jedna
lící čísti... Nemyslim však jen na knihy ná
b'_0žné,nýbrž myslím více na knihy, listy a no
Vlny, které ukazují nejen prav—dunašeho ná
boženství, nýbrž též poučují, jak se ve světě
Ěmýšlí, co se děje & podniká buď proti nábo
Zelistvi nebo pro náboženství . .. Kdo nic ka
t013ckéh-onečte, kdo již předem každou knihu,
kaldý list jen proto odmítá, že je psán kato
hdfy, ten zůstane vždy v nevědomosti o ná

Ozenství . . .“
'Kolik duší zachránil Brynych dobrou četbou,

da se těžko říci. Ale bylo jich jistě mnoho. Už
od kaplanských let psával povídky, krátké i
delší, plné rozšafných historek a vtipného hu
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moru, ve kterých zajímavým způsobem vysvě_
tloval nauku Církve svaté a jeji uskutečnění
v životě. Byly psány prostým slohem, nebylo
v nich nic umělého a unavujíciho, každý se
v nich mohl vidět jako v zrcadle. Byly to kníž
ky určené především pro lid, a skutečně, tře—
bas tehdy platila zásada, že katolické věci se
nečtou, byly též hodně čteny.

Pro zajímavost uvedu blahopřání, které Bry
nychovi sestavil farář Blažej Kunnert z názvů
jeho knih a spis'ků, ze kterých je hned na první
pohled poznat, co je v nich obsažen-o:

.,K nastoupení hodnosti kanovnické bylo Vám
piáno: Náš velemílovaný „Diamantek“ odchá
zel z diecése na „Nový svět“. Bůh síliž Vás,
abyste v záři „Kříže a kalichů“ dále pracoval,
aby „Soupeři boží“ měli „Otevřené oči“, a kaž
dý „Pokročilý rolnik“, „Domkář a mudrlant“
uznal, „Zdali zbohatnem prací v den sváteční“
a zamiloval si Církev katolickou, jež není „Dílo
lidi“ a pamatoval na slova „Zachraň duši svou“.
A nastoupiv důstojnost svou, kráčíte, jak Vám
ukazuje „Cesta rozumu a srdce“. Proto úcta Va
še k Rodičce Boží vedla Vás, že konána byla
„Prvni májová pobožnost na Vyšehradě“. I zvo
lal jste: „Katolici nedejme se!“ Pozvedl jste
„Štít viry“ a vzal do ruky „Meč“, hlásal „Slovo
kříže“ a „Slova pravdy“, v nichž ukázal, „Jak
mistr Tůma opět viry nabyl a socialismu se
zřekl“. „Světlo pravé“ posvítilo na „Hovor 0
Husovi na železnici“, též jak „Dva mladí žiž
kovci“ uviděli, kterak vypadá „Bílá Hora ve
světle pravdy“, co je „Tolerance“, co „Svoboda
svědomi“, co „Jesuité“, o nichž možno právem
říci „Po ovoci jejich poznáte je“. _

Pokrokáři věnovali velkou pozornost sdružoj
vání ve spolcích. Bylo tedy třeba postavit prot!
spolkům nevěreckým spolky katolické.

Tím, že Brynych doporučoval zakládání spol
ků, nechtěl usnadniti mladým, aby si v nich
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mohli pod záminkou spolkové práce odbývat
své milostné schůzky proti vůli rodičů, jak se
to'někdy činí, nýbrž přál si, aby se ve spol
cích jak mládež tak i starší vzdělávali a poučo
vali četbou časopisů, knih a zajímavými před
náškami, aby se mohli clušně pobavit a nemu
seli se utíkat k zábavám nedovoleným nebo do
konce i hříšným, a na to kladl hlavní důraz,
aby životem podle víry dokázali, že Církev ne—
ní nepřítelkyní lidské svobody ani samostatno
sti českého národa, jak o ní rozkřikují nepřá
telé.

Spolky byly mocnou oporou nepřátel. Bry
nych chtěl, aby spolky katolické byly zase baš
tami katolictví. Proto tolik zdůrazňoval vnitř
ní náboženský život jak celých spolků, tak i je
jich jednotlivých členů. „Kdo otročí světu a
jeho trojí žád-ostivosti, totiž žádosti těla, žádo
sti peněz.a pýše, nedej se do nějaké činnosti
katolické. Kdo Jidášem jsi, kdo odvrácení od
světa sám potřebuješ, do obracení světa se ne
pouštěj, ale hleď, abys ty nejprve se napra
vil . .. Jen Kristem opravdu proniknutý spolek
může přispěti k obrácení světa. Spolek světá
Cký lépe, aby nebyl“, řekl biskup Brynych,

Vrcholem organisační a spolkové činnosti
biskupa Brynycha jsou dva velkolepé kato
hcké sjezdy v Hradci Králové. První se konal
22.—24. srpna 1897, druhý 24. a 25. srpna 1902.

Všechny tehdejší pokrokové noviny zahájily
ostrou palbu proti těmto sjezdům, ale bez u—
sPOkOjivéhovýsledku. Katolíci, vychovaní Bry
Pýchem a jeho kněžími už nebyli tak hloupí
Jako dříve. Prvního sjezdu se zúčastnilo na 60
Qrganisovaných katolických spolků a asi 10.000
hdl, druhý byl ještě mohutnější.

Dovedeme si představit, jak radostně tlouklo
ry_nychovopastýřské srdce, když Viděl, že ví

Ěa Ještě nevymřela v srdcích věrných Čechů,
ze zase vstane drahý jeho národ z těžkého
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spánku, do něhož upadl svou nevěmostí vůči
Bohu.

Mohli si hradečtí diecésané přáti lepšího pa
stýře, než jakým byl Brynych, věrný násle
dovník dobrého Pastýře, který sytil a napájel
své ovečky z živých vod věčných a neklamných
pravd svaté víry? Ovce, které šly za hlasem
svého pastýře už věru nebyly „blbé ovce“_ A
teď už chápeme, proč se hradecká diecése vy—
švihl'a v krátké době Brynych'ova “bi-skupování
z největšího úpadku náboženského života na
vedoucí misto náboženské horlivosti.

Kde jsou dobří pastýři, tam je v bezpečí i
stádo!

BISKUP VLASTENEC.

„Myslím,“ řekl biskup Brynych, „že láska
k vlasti je každému Bohem vrozená. Jest však
i v tom vlastenectví rozdíl. —Od vlastenectví
musí se dobře rozeznávati vlastenčeni, které si
libuje v prázdné formě a volání: „Sláva! Na
zdarl“ &které má na mysli jen obohacení sebe.
Mnohým vlastencům záleží mnoho na vlastní
kapse, ale málo na zdaru vlasti. K pravému
vlastenectví potřebujeme pravých křesťanů. 
Praví vlastenci pro svou vlast neúnavně, ne
zištně pracuji, druzí jen mluví a křičí, aby za
vlastenčeni dosáhli vhodných & výhodných si
nekur zemských, obecních i okresních; národ
z prázdného vlastenčeni nemá prospěchu. . .“

Brynych si uvědomil, že musí milovat svůj
malý český národ, už v nižších třídách jičín
ského gymnasia: „Již ve třetí latinské jsme
byli probuzenými vlastenci, odbírali české kni
hy a časopisy a horlivě je čítali. Roku 1860 po
vydání „Diplomu“ byl jsem mezi prvními,
jimž otec koupil „čamam“ se šnůrami a klo
bouk se střapečkyf“ prohlásil biskup Brynych,
když o něm nepřátelé rozkřičeli, že není Čech.
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Brynych byl vlastenec uvědomělý a poctivý.
Pilně studoval dějiny a došel k přesvědčení, že
národ nezachrání pouhé voláni „Vlasti zdar“ a
pod., budou-li vrátké jeho základy. Má—linárod
vzkvétati, musí býti mravně silný. A kdo jiný
mu může dáti tuto mravní sílu, ne-li křesťan
ská vira, vybudovaná na přikázání lásky?

Brynych často srovnával minulost našeho ná
roda s osudy lidu kdysi vyvoleného. Je tu ne
jedna podobnost. Proto se chvěl o budoucnost
svého národa, který se tak lehkovážně spouští
Boha a staví si místo něho zlatá telata huma—
nity, demokracie a pod. bezmocné bůžky. A ja
ko kdysi Mojžíš volal nevěrný lid zpět k Hos
podinu, tak i Brynych při každé příležitosti
zdůrazňoval návrat k Bohu a věrnost k jeho
přikázáním, „aby křesťanství, které až posud
vždy každý národ, který jim byl proniknut, ve
likým, vzdělaným a silným učinilo, mezi námi
zase obnoveno bylo; aby národu našemu, jak
vzdělancům tak lidu, navrácen byl Kristus, čili
aby vše, co u nás v úpadek a nepořádek přišlo,
zákonem Kristovým zase napraveno a povzne
seno bylo“. (Sjezdový pastýřský list.)

Biskup Brynych, jako ostatně všichni tehdejší
vlastenci, nechtěl rozpad Rakouska. Přál si jen,
aby se Čechům dostalo tolik práv, kolik jim ná
leží a kolik jim bylo slíbeno. Nebouřil se proti
Vládě ani proti císaři, zachovával všechna
Vladni nařízení, ale nemlčel, viděl-li v něčem
zlevnou křivdu.

Svou lásku k národu hlásal Všude. Ozývá se
2 Jeho kázání, vane z jeho pastýřských listů,
als, zvlášť mocně hřmí z jeho článků v „Obno
VÉ-1\lejvýrazněji se projevila při pokusuo roz
delgm českých diecésí podle národností, k ně
mu? ovšem pro neobyčejně silný odpor, vyvo
any, Brynychem, nedošlo, a při zrušení jazy
.0Vy0hnařízení v r. 1899. Češi se tehdy bouři
! ale na věci to nic nezměnilo. Nikdo už se
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potom neodvážil promluvit, jediný Brynych se
ozval rozhořčeným článkem „Demonstrace“,
v němž mim-o jiné napsal: „Jestliže je zákla—
dem říší spravedlnost, je tím ještě více láska.
A jestliže neblahou politikou vytlouká se ná
rodu ze srdce láska, pak je to chyba přeosudná.
A ta se nedá napravitinižádným'chlácholením
a přislíbováním. Lásku budí zase jen láska. A
proto opakuji: Rakousko, má-li se zachovati,
má svrchovaný čas učit se znát Pána Boha,
jenž jest Láska...“ A v jiném článku, nade
psaném „Loyalita a vláda“, líčí chování ra
kouských ží'do—zednářskýchministrů vůči Če
chům vtipnou ane'kdotou: „Byl jeden muž a
nemohl toho dokázati, aby ho měla jeho žena
ráda. Stěžoval si na to sousedovi: už opravdu
nevím, co mám dělat. Vadim se s ní každou
chvíli, zavřel jsem ji do komory a včera jsem
jí také nařezal, a ne a ne, aby mě měla rá
da . .. Podobně to dělají angličtí boháči Irům a
jiní jiným, a tak to dělají i videňští zednářští
zakuklenci českému lidu, když se dovolává
svých svatých a přirozených práv. A ne a ne,
aby byl zticha; ne a ne, aby tu „Videň“ (Wien)
měl rád; chce stále „Prahu“.

Když se stal Brynych biskupem, dívali se na
něho jeho němečtí diecésané s nedůvěrou, ale
přesto jej přijali jako svého biskupa, bez před
sudků. A měli i oni dost příležitostí přesvěd
čit se o jeho otcovské lásce, která nezná roz
dílu národnostního, protože byla ryze křesťan-'
ská. „Nebyli bychom křesťané“, říkával biskup,
„kdybych-om ubližiti chtěli německému lidu;
právě proto, že jsme křesťané, chceme vůči
Němcům zachovati pravidlo: Co nechceš, aby tl
jiní činili, ani ty nečiň jim . . .“

Jiným projevem Brynychova vlastenectví j?
jeho postup proti židům. Tehdy právě byl1
všichni rozhořčení rituální vražd-ou Anežky
Hrůzové z Polné, o které se zmiňuje i Brynych
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ve svých článcích v „Obnově“. Když se ujal
biskupství,měli biskupský velkostatek v nájmu
dva židé. Hned jak jim vypršel nájem, oba židy
zapudil a statek pronajal katolíkovi; ovšem
s velikou peněžitou ztrátou. Křesťané totiž ta
ké dovedou napodobit židy. Nadělalo to tehdy
mnoho zlé krve, ale Brynych odpověděl zcela
jasně: „Náš antisemitismus není nic jiného než
antizlodějismus . . . Jen ať židé zachovají „de
satero“ a ať je jim křesťan také bližní—m...“

Konec minulého století byla doba živějšího
národního uvědomování. J istě nemalou zásluhu
si tu získal i Brynych. Jenomže způsob, jak to
činil on a jak ostatní, byl zcela rozdílný.

Kdežto pokrokáři považovali za nutné zařa
diti do svého vlasteneckého programu boj proti
Římu, jakožto největšímu nepříteli českého ná
roda, nerozpakoval se naproti tomu biskup
Brynych tvrdit, že jedině v užším a těsnějším
přimknutí na hruď Církve, této starostlivě
Matky všech národů, spočívá šťastná budou
cnost naší vlasti. A poněvadž pokrokoví vlas
tenci dokazovali oprávněnost svého postupu od—
voláváním se na naši minulost, vybírajíce od
tud jen postavy, které se proslavily bojem proti
Církvi, rozhodl se Brynych k ráznému činu:
Chopilse svítilničky vědecké poctivosti a začal
Se dívat zblízka do tváří tehdejších národních
bůžků.

POd jeho přímým dohledem schly vavříny
Slávy na skráních nepravých oslavenců a odle
tovala s nich pozlátka falešných zásluh, apřed
Vygevenými zraky pokrokových vlastenců se
zacaly objevovat všechny jejich modly v celé
sve nahotě.

Ale nesmíme si myslet, že vyrážel klín klí
nem, a že haněl, koho druzí chválili nebo na
gpa'k. Nikoho nepřipravil o zasloužené zásluhy,
sne nezatajil ani jeho slabosti, jak se to až do

d dělalo. Měřil všem stejně, podle pravdy,
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o které se přesvědčil pozorným studiem, opi.
raje své poznatky hlavně o dějiny Palackého,
Kroniku Zapovu a jiné. Od poznané a d-osvěd
čené pravdy neustoupil, třebas byl zato posta
ven na pranýř s potupným označením: zrádce
národa.

Brynychova postavení jako vlastence nebylo
opravdu záviděníhodné. Němcům se zdálo, že
straní Čechů-m, Češi ho vyhlašovali za vele
zrádce a židé foukali do ohníčku nenávisti na
obou stranách.

Uprostřed této všeobecné nevraživosti záři
Brynychova láska k vlasti nejkrásněji. K vůli
svému vlastenectví si znepřátelil vládu a moc—
né tohoto světa, a vlastní národ, pro nějž mu
bylo snésti tolik ůstrků a urážek, se k němu
nezná . .. A přece neslevil nic ze svých zásad,
ani tehdy, kdy mu to mohlo vynésti pražský
arcibiskupský stolec! Byl přesvědčen, že jen
tím nejlépe poslouží svému národu, když mu
vychová co nejvíce dobrých a poctivých křes
ťanů, protože být dobrým katolíkem a dobrým
vlastencem, znamenalo v jeho pojetí totéž. -—
Vždyť kdo může lépe milovat svou vlast, své
bližní, ne-li upřímný křesťan, který ještě má
ve svém srdci smysl pro spravedlnost a pocti
vost a nebojí se oběti pro dobro blížnich? Kdo
může milovat svůj národ dokonaleji než ten,
kdo miluje Boha nade vše a bližního jako sebe?

BISKUP ČLOVĚK.

Když se stal Brynych hradeckým biskupem,
rozvrtali jeho nepřátelé do nejmenších podrob'
nosti jeho uplynulý život, ale nenašli nic, čeh?
by se mohli chopit, aby ukázali, jak zkažený
je ten hradecký biskup.

Jeho podivuhodný život se dá vystihnout
krátce jednou větou: modlil se, pracoval a trpěl
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Modlitbou a prací vyplnil všechny dny svého
kněžského života, které věrně doprovázelo u
trpení, jakožto výmluvný svědek jeho veliko—

snívmdlitbou kněžských hodinek 'a svatého rů
žence, denním rozjímáním, adoraci a častým
vzýváním nejsvětější Panny &svatých patronů
českých, prokládal obtížné denní práce svého
biskupského úřadu, jako se proklád—ajibarev
ná sklíčka olovem, aby obojí dohromady vy
tvořilo nádherný mosaikový obraz, jehož kráse
se nepřestáváme obdivovat.

Biskup Brynych žil velice skromně &prostě.
Vyšel z prostého lidu, jeho rodiče nebyli ani
chudí ani bohatí, a tuto zlatou střední cestu
zachovával po celý živ-ot. Neli'boval si v po
hodlí a nádheře, ale vyhýbal se zase všemu,
co by mohlo být známkou lakoty nebo Skrblí
ctví. Řídil se při tom příkladem velikého sv.
Františka Saleského, který říkával: „Míti dů
stojnost církevní, která dává člověku jisté před—
nosti, a strpěti nebo ponechati obyčej, podle
kterého se ukazuje navenek, není ještě pýcha“

Hodnost biskupská se též projevuje navenek
různými zvláštní-mi úkony. Brynych si pone
chal jen nejnutnější, jimiž by nebyla poníže
I_1avážnost jeho úřadu, ostatni, jako na př. no
sení vlečky nebo různé poklekáni před bisku
pem, odstranil. Obával se, aby přílišným zdů
razňováním těchto vnějších a naprosto ne nut—
ných úkonů nedráž-dil lidskou ješitnost.

Tež při pontifikální mši svaté, kterou často
Sloužíval po venkově, se nikdy neroz-čiloval ne
b3'10—11všechno v pořádku, naopak, ještě měl
radOSt,Že vyvázl zdráv z toho všeho překotně
hO shonu.

c' Slavnostní hostiny, bez kterých je vysoký
nlrkevnlhúřa—dskoro nemyslitelný, omezil na
S.elnu'f_ne_3ší.Za to rád k sobě zvával kněze, aby
1 Shum mohl trochu porozprávět, a vždycky
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ho mrzelo, když přišel některý kněz do Chrásti
kde biskup většinou prodléval, &nepřišel k ně
mu na oběd nebo se aspoň ukázat. V takovém
úzkém kroužku mezi kněžími se vyjasňovala
biskupova u-staraná tvář, a aby dodal svým mi—
lým hostům chuť k jídlu, kořenil jim je vtip
ným a veselým humorem. Tehdy také, když
přišel někdo cizí ke stolu, poroučíval své sestře
Aloisii, která mu vedla domácnost, aby uva—
řila něco lepšího. Jinak se jeho jídelní lístek
nikterak nelišil od jídelního lístku jiných ob
čanů střední vrstvy. Svým kněžským hostům
potom ochotně nabízel a půjčoval svůj kočár,
aby nemuseli na nádraží pěšky.

Když nastoupil na trůn, slíbil svému stádeč
ku, že mu chce být otcem. A tento slib věrně
plnil až do smrti. V_jeho pracovně bývalo den
co den. jak sám říkával, „jak na pražském mo
stě“. Přicházívali k němu kněží i laici, a nikdo
neodcházel nepovzbuzen, nepotěšen. Nezlobil
se ani, nepřišel-li některý kněz v klerice, jak
je předepsáno.

Potřeboval-li někdo jeho pomocí, dal stra
nou všechny zbytečné formality a hned ochot
ně vykonal, co mohl a co bylo třeba. Tento
způsob vyřizování záležitostí byl sice některým
osobám z jeho okolí trnem v oku, ale Brynych
na to nedbal. Nenajde-li dítě pomoc u otce,
kam půjde? Nevidí-li u něho ochotu a lásku,
s kterou se ujímá jeho věci, po druhé přijde
se strachem nebo se už vůbec neodváží přijít.
„Ostatně,“ říkával biskup, „byrokratické řízení
diecése stačilo před padesáti lety, kdy víra ne
byla ještě tolik napadána, ale nyní třeba bojo
vati proti nevěře moderními zbraněmi.“ A jed
nou z nich je i přiblížit se lidem a nezastrašo
vat je svou osobní důležitostí. „ByrokratismuS
ničí duchovní správu na farní osadě, tím více
život náboženský v diecési.“ Velice ho sice bo
lelo, když o něm kterýsi hodnostář řekl, že_tirn
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jen poškozuje biskupskou hodnost, ale přesto
od své zasady neustoupíl.

s příchodem Brynychovým nastaly zlé časy
pro biskupskou pokladnu. „Nikdy jsem neměl
náklonnosti k penězům, ale nyní bych si přál
míti peníze, abych mohl konati dobré," říkával
biskup Brynych. Peníze byly u něho jen náv
štěvníky, kteří sotva přišli, už jim ukazoval
dveře a posílal je jinam, ať už to bylo na opra
vu hradecké katedrály, na stavbu Adalbertina,
Borromea, měšťanské školy v Chrásti, na kněž
skou ozdravovnu či jiné charitativní, vlaste
necké nebo sociální podniky. Když byl upozor
něn, aby více šetřil a pamatoval též na sebe,
odpovídal: „Jen když se dostanu se ctí na má
ry, peníze po mně zůstat nemusejí.“ „Ne do
set, nýbrž do tisíců šly obnosy, které ceremo
niář z rozkazu biskupova vyplácel měsíčně chu
dým a na různé charitativní nebo vlastenecké
účely,“ dotvrzuje biskupův cerem—oniářdr. No
votný.

Brynych byl přesvědčen, že nemůže být nic
horšího, než když kněz skrblí na lidech a po
t3m po něm zůstanou tisíce, o které se oby
čejně příbuzní poperou. Stejně těžce nesl ipři
llšné podporování příbuzných. Sám též pod
poroval své chudší přátelstvo, ale jen tolik, ko
11knutně potřebovali, aby se udrželi nad vo
dou. Když na něm chtěl jednou kdosi více, od
byl ho slovy: „Chcete i mou duši?“

Brynych byl člověk, jakých není na světě
mnoho. Byl dobrácké, přívětivé, veselé povahy,
ale dovedl být i stejně přísný &nepovolný, šlo
h o zachránění dobré věci. Viděl rád kolem
Sebe radost & úsměv a nebylo-li jich, dovedl
se 0 ně postarat buď svojí ochotnou a oběta
ij Pomocínebo vtipnými průpovídkami a ří
zřckami, kterých měl vždy pohotově velkou
naSObu.Nenáviděl strojenost, měl rád upřím

OSt& otevřenost. Proto také sám vyjadřoval
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své myšlenky otevřené a přímo a byl přesvěd.
čen, že každý, kdo má dobrou vůli, mu poroz
umí.

Mluveno běžnou řeči měl vlastně Brynych
velkou „smůlu“. Kdyby byl jako ostatní sou
časníci, nikdo by si ho ani nevšímal. Ale že
předběhl svou dobu o několik desítek let, a že
svět poznal, že se mu vym-kl z moci, zůstal
dlouho nechápán a velmi těžce se musel pro
bíjet k vytčenému cíli.

Kdo se dívá na život Brynychův jen tak
z dáli, má dojem, že si vlastně dělal nepřátele
sám. Pravda, kdyby se řídil zásadami biskupa
Haye a jiných osvícenců a nevylézal kromě do
kostela ze zápecí, mohl žíti v klidu a obraceti
nevěrce jen modlitbou. Ale Brynych věděl, že
Kristus Pán neobracel zatvrzelé farizeje a zá
koníky jen modlibbou, nýbrž i slovy, ano, že na
ně vzal i karabáč, když toho potřebovali. Proto
se nejen modlil za obrácení hříšníků, nýbrž vy
šel i mezi ně, mimo kostel a kázal a psal, aby
tak upravoval cestu pro působení milosti, A ja
ko Kristus Pán a svatí apoštolovéavůbec všich
ni hlasatelé království Božího měli nepřátele,
tak je měl i jejich následovník Brynych. A pro
tože ho měl Pán Bůh rád, musel i on projít ke
slávě cestou utrpení.

Brynych měl mnoho nepřátel, a na všech
stranách. Ale nejodvážnější byli protestanté a
pokrokáři.

S protestanty se blíže seznámil v Proseči. '
Překvapovala ho jejich výbojnost. Všímal si
jich blíže a poznal její příčinu: byly to malé
knížečky, plné lží, nehorázných pomluv a ne
návisti proti katolíkům. - Proto též začal sám
psát; ale to byl kámen úrazu.

K protestantům se přidali pokrokáři, kteří
mu nemohli odpustit jeho „slova pravdy“, hra
decké i chrudimské konference a vůbec vše,
čím je přiváděl do úzkých. Zvláště hradečtí pO“
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krokáři si počínali až příliš zpupné, takže bis
kup jednu dobu už vážně pomýšlel na přene—
sení biskupského sídla z Hradce do jiného mě
sta. A i když k tomu nedošlo, přece se Hradci

hýbal jak mohl, přebývaje ponejvíce na zá
mečku v Chrásti, aby je zbytečně nedráždil.

Kdykoli měl biskup Brynych jet někam na
visitaci, předcházela jej vždy četa protestant
ských a pokrokových řečníků, kteří vtrhli do
dotyčného městečka či vesnice a nejhoršími po
mluvami chtěli přimět místní obyvatele, aby
nevítali biskupa „zrádce a nepřítele českého
národa“.

Někdy měli úspěch, takže biskupa uvital jen
farář s hloučkem dětí. Jinde dosáhli aspoň to
ho, že nebyl vítán obecním zastupitelstvem.
V takovém případě Brynych utěšoval své oko
lí, že to nic není, protože „k platnosti svá
tosti biřmování není nutná přítomnost starosty
&obecního výboru“. Obyčejně však práce po
krokářů selhala úplně.

Nebyl—liněkde uvítán, nepřikládal tomu vel
kou váhu. „Já bych to zrušil vůbec, kdyby to
nebylo předepsáno v pontifikále“, říkával, „ale
za našich dnů je to veřejné vyznání víry, zvlá
ště v diecési král-ovéhradecké“.
_ Právě v takových místech, kde jej přivítali
1911z půdy kusem špinavého hadru nebo koště
tem ukazoval lidem nejvíce, jak je má jako
Pastýř rád, takže se nejednou stalo, když od
tamtud odjížděl, že ho místní obyvatelé s plá
čem prosili za odpuštění.
_ Mnoho nepřátelství způsobilo Brynychovi i
Jšho rázné vystoupení proti tak zvaným zjeve
mm'v Suchdole. Jakési děvče totiž tvrdilo, že
se 31kdesi v lese zjevila Panna Maria, ale když

al _BPYnychcelou věc vyšetřit, ukázalo se, že
310jen o neúplně normální děvče a 0 po

vznesf_šnízapadlého kraje.
alll'navé je, že se na stranu zklamaných ob
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chodníků s obrázky a pouťových předřikávačů
přidali i pokrokáři, kteří se jinak všem kam.
lickým poutím vysmívali.

Z útoků a nelásky z vnějšku si Brynych
mnoho nedělal. Bolelo ho to sice, protože viděl,
že někteří lidé sedli na lep různých hanopisů,
které se proti němu psaly, a odpadli od viry,
ale utěšoval se: „Blahoslaveni jste, když vám
budou zlořečiti a všecko zlé o vás mluvi-ti lhou—
ce, pro mne, radujte se & veselte se, neboť od
plata vaše hojná jest v nebesích.“ Považoval to
vlastně za dobrou službu, kterou tím ti pánové
prokazují Církvi, protože pronásledováním Cír
kev vždy jen mravně získala, mohutněla a ví
tězila.

Mnohem palčivěji však se ho dotýkala ne
chápavost u těch, kteří měli býti jeho největ
šími pomocníky. Vysvítá to z dopisů, které
psal svým důvěrným přátelům.

Tak píše dne 24. XII. 1893 faráři Kopecké
mu: „Ano, zkusil jsem dosti za ten rok, a mohu
říci, že jsem přece netušil to množství starostí
a zármutků, jež se na mne denně hrnou, Vše
bych snesl, co přichází z venku, ale ta inter
na?! To nechápáni mých nejlépe míněných
snah, &ten materiál, s kterým mám pracovati,
to tíží nade vše. Sna—dmi rozumíte.

Dříve jsem mohl ujeti k Vám, do té své pro
sečské idyly, a nyní i ve svátcích musím se
trvati na místě křížů každodenních, často zby
tečně, mnohdy i zlobou úmyslnou, mně připra'
vených. —-Ale Pán Ježíš — jako člověk -—to
neměl lépe.

Krok za krokem jako v žlunickém blátě a
nebo ve sněhu navátém obtížně musím si ra'
ziti cestu, a musim bojovati o každou píď pů“
dy, na které mám státi. A boj vedu a v zápase
stojím často sám a sám, mnohdy s obavou, že
se škodolibost zaraduje nad nezdarem některé“
ho podniku.

50



Avšak doufám v Boha, Rodičku Boží a sv.
Jana Nep., že až překonají se počáteční ne
zvyklosti, přece lehčeji se půjde.
. Než neprospějí jeremiády a neobčerstvi du
cha naříkání. Proto vítám ty svátky (vánoce),
které mne svou vnitmou silou občerství, potě
ší, posilní . . .“

A o dva roky později, 8. III. 1895, píše té
muž příteli: „Včera dostaly moje nervy zase
jednou náraz, že jsem se třásl a bolest měl celý
den. A příčina toho? Nemohu všem pánům dáti
své biskupství a sám odstoupiti, což bych mile
rád učinil, kdyby to pomohlo. Hříchy jazyka,
pýcha s předstíranou pokorou, řádění vášni
zotročujících rozum, ba i svědomí zaslepující.

Se mnou děj se vůle Boží. Modlím se ve
smyslu sv. Martina a dím s Písmem svatým a
jedním svatým Otcem: jestliže k vůli mně
vznikla tato bouře, vrzte mě do moře . . .“

Z těchto úryvků můžeme jasně poznati, že se
nemohl při své obnově náboženského života
v diecési mnoho spoléhat na svou biskupskou
konsistoř. Nes-mime se nad tím pozastavovat.
Byli v ní ještě synové starých časů, kdežto Bry
nych už byl mnohem dále.

Jeho pomocníky a rádci byli kněží mimo
konsistoř, většinou jeho odchovanci, kteří po
Chopilibiskupovy záměry. Říkalo se jim proto
Posměšně „venkovská konsistoř“.

Brynych byl oddaným služebníkem svatého
Stolce.Dovedeme si tedy představit, jak na ně
ho působil dopis vídeňského nuncia, v němž ho
vybízí, aby se hájil proti obžalobě, která na
113110byla v Římě podána. Připisuji se mu v ní
tn VGIképřehmaty na poli politickém i národ
nostním. Biskup v odpovědi nezapírá, že milu
ie svojí Vlast a jazyk, jímž ho naučila mluvit
Jehomatka, ale i J ežiš Kristus miloval svůj ná
, ,_Z_něhož vyšel, proto nemůže ani bisku
pOVInlkdo míti za zlé, že miluje českýnárod.
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Jeho vlastenectví však je “katolické,založené na
základech spravedlnosti a lásky. Na ostatního.
dy, totiž zodpovědnost za hrubé články proti
vládě v „Katolických 1istech“, ustanoveni čes
kého faráře v německé vsi Lanové a zavedení
českých bohoslužeb v Trutnově (Trautenau),
biskup odpovídá, že s prvním nemá nic spo.
lečného, k druhému bodu, že českého faráře si
vyžádala tamní paní hraběnka, patronka
kostela, která na to má právo a na které musí
i biskup brát ohled a konečně, pokud jde o tře
tí bod, že jednal podle zákona, ježto v Trutno
vě (Trautenau) byl k tomu dostatečný počet
českých duší.

Cíl této obžaloby byl zřejmý: biskup je vel
mi přepracován, měl by si odpočinout. Ale do
padlo to jinak.

Když přijel Brynych do Říma, byl přijat pa
pežem Lvem XIII. ve zvláštním slyšení, v němž
'ho svatý Otec pochválil za neúnavnou činnost
v úřadě biskupském, a když se Brynych zmínil
o své obžalobě, řekl velký papež s úsměvem,
že na to již dávno zapomněl, a dodal: „Já ví
deňské vládě nevěřím.“

Výsledek celé této události, 0 které se tehdy
rozepsaly téměř všechny noviny, bylo povýšení
biskupa Brynycha na domácího preláta, bisku
pa asistenta papežského trůnu a hraběte řím
ského.

Kromě toho měla ještě jiný účinek: otevřela
všem Cechům oči a tak dovršila biskupovu ob
líbenost v očích lidu, která se začala klonit na!
jeho stranu už po statečném vystoupení proti
zrušeni jazykových nařízení. - Padly všechny
předsudky, otupěla útočná kopí, Češi konečně
poznali, jaký je to vlastně výborný člověk a
vlastenec ten biskup Brynych.

Jeho sláva rostla den za dne, před jeho vzne
šenou postavou smekali i ti, kteří ho dříve za
hrnovali tolika urážkami, ale biskup sám chřadl
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stále více. Znovu se dostavily potíže v zažíva
cím ústrojí, které už způsobily Brynychovi to—
lik bolestí, ale tentokrát už se nedaly utišit ně
kolikadenním postem a poznámkou „pan mi
nistr dělá obštrukci“, jako dříve.

Pán Bůh pokynul a poněvadž byl biskup
zvyklý po celý život plnit jen vůli Boží, po
slechl, třebas brázda nebyla ještě u konce, a
šel. ,—-Zemřel v Pánu dne 20. listopadu 1902
ve věku 56 let.

Ve své poslední vůli pamatoval na všechny
čeledíny a dělníky biskupského statku nevyjí
majic.

Celý život trpěl, se všech stran byl zahrno
ván nepochopením a neláskou, ale když ho ne
sli do hrobu vystlali mu jej kvítim a slzami,
protože si všichni najednou uvědomili, že po
chovávají Velikého člověka, kterého poslal věr
ným Čechů-m Pán Bůh sám, aby jim ukazoval,
kam se mají obracet s prosbou o pomoc.
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ÚVOD.

Proč právě životopis sv. Vavřince z Brindisi?
Má snad pro nás Čechy zvláštni význam? Za
jisté! Česká krev neproudila sice v jeho ži
lách, neboť jeho kolébka stála v slunné Italii;
nicméně si zasluhuje, aby jeho život byl znám
i v řadách českého lidu, vždyt mocně a blaho
dárně zasáhl do dějinného běhu naši milova
né vlasti: rozvinul totiž v prvních letech sto
leti XVII. v Praze neobyčejně plodnou apoš
tolskou činnost, ba vystavěl v Praze na Hrad—
čanech prvni kapucínský klášter, který se stal
mateřincem rozsáhlé provincie řádové. Odtud
se rozešli kapucini později jako misionáři do
všech slovanských zemi: na Slovensko, do Pol
ska a do Ruska.

Lidé často, ba až přiliš často a přiliš rychle
zapomínají na prokázaná dobrodiní, I na sva
tého Vavřince se zapomnělo, a to hlavně v Če
Chach,neboť kdo z Čechů, kdo z Pražanů zná
svéráznou a význačnou postavu sv. Vavřince?

Toto nepatrné dilko budiž proto i upřímnou,
byťi nedostatečnou splátkou za všechno, co ten
to _skromný kapucin vykonal pro rozkvět ná
Ozenského života v zemich českých.



V ČERVÁNCÍCH MLÁDÍ.

Italie jest vskutku Bohem zvlášť požehnané
země. Čí srdce neplesá při vzpomínce na její
přírodní krásy, na její umělecké památky, na
její vzácné chrámy? A nenaplňuje se každé
srdce křesťanské nadšením a obdivem při vzpo
mínce na velký počet svatých a světic, jichž
kolébka stála v této omilostněné zemi?

Severní Italie se honosí proslulým církev
ním učitelem sv. Amlbrožem a lidovým misio
nářem sv. Antonínem Paduánským; střední Ita
lie přivádí nám na mysl „Chudáčka z Assisi",
sv. Františka; jižní Italie skrývá v sobě klenot
nejdražší, město všech měst — Rím. Vždyť Rím
——toť jedna obrovská svatyně, toť kolébka na
ší svaté víry. Úplně na jihu, na břehu Jader
ského moře leži již starým Římanům známý
přístav Brundusium, rodiště našeho svatého Va
vřince.

Město Brindisi čítalo mezi své obyvatele ro
dinu Viléma Rossiho a jeho manželky Alžběty.
roz. Massell'a. Tyto zbožné manžely obdařil Bůh
22. července 1559 synáčkem, jemuž se dostal?
při křtu svatém jména Julius César. Maličky
Juliu-s se podobal malé květince, která, zasa'
zena do kypré půdy, rozkvetla v nádherný kvě,t
a naplnila svou líbeznou vůni celé své okoli
Neboť jak se rozvíjí poupě v hřejivých pa“
prscích slunečních, tak vyrůstal maličký Juliu$
na klíně a na srdci své zbožné matky. „

Celé jeho mládí je zahaleno tajemnou rouS'
kou; jen to víme,že maličkýJulius dal
výborným, ctnostným a zbožným způsobem Zl'
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vata podnět k tomu, že byl všeobecně nazván
od lidu malým andělíčkem.

Do domu Viléma Rossiho často přicházeli čle
nové řádu minoritského. Časté návštěvy těch
to synů sv. Františka zanechaly v duši mladič
kého hocha hluboký dojem. K své velké ra
dosti byl záhy dán na výchovu do kláštera Mi
noritů, kde byl svěřen P. Virgiliovi, jenž v so—
bě spojoval všecky vlastnosti zbožného a vše
stranného vychovatele.

Z této doby mládí Juliova budiž zde zazna
menán pouze jeden prostý příběh: tehdy bylo
v Italii v době vánoční zvykem, že školní mlá—
dež konávala V kostelích na památku dvanácti
letého Ježíška, učícího v chrámě, stručné pro
slovy; i náš mladistvý Julius byl zařazen do
počtu malých vánočních řečníků. Tak se stal
biskupský chrám v Brindisi svědkem jeho prv
ního veřejného vystoupení. Není pochyby, že
povzbuzující slova, která vycházejí z úst ne
vinných, často více zapůsobí na srdce dospě
lých než mocná slova slavných kazatelů. I úči
nek jeho slov byl hluboký.

Rychle a tiše plynul mu čas pod milým kro
vem kláštera min-oritského. Jeho vychovatelé
byli naplnění tichou a radostnou nadějí, že
„Malý andělíček“ vstoupí do jejich řádu a že
Jednou bude jeho ozdobou a chloubou. Tu se
najednou něco přihodilo, co přišlo jako blesk
S jasné oblohy a co se velmi bolestně dotklo
mladého Julia — zemřel mu otec. Než nejen
tO! Ztráta otce mu přinesla nový kříž -— boj
G_;Povolání.Opuštěná a osamocená matka ho to
tlz volala, aby se vrátil domů, aby jí byl útě
chou v opuštěnosti a v samotě.

Musel se proto mladičký Julius rozloučiti
Shmilým zátišim klášterním, které mu téměř
Přirostlo k srdci. Hořký bol svíral jeho srdce
PŘ vzpomínce, že snad již nikdy nebude moci
m v tomto Bo'hem posvěceném a Bohu zasvě
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ceném domě. Toto rozloučení bylo tí—mbolest
nější, poněvadž cítil, že nenápadně, ale pevně
vyrůstalo V něm přesvědčení, že Bůh jej volá
do kláštera k životu řeholnímu. Prudký bol
lomcoval jeho nitrem: viděl slzy své matky,
opuštěné vdovy — a zároveň tá'hl před jeho
duševním zrakem obraz kláštera, střediska všech
jeho tužeb.

V tichých vzpomínkách na klášter žil ze dne
na den pod záštitou své milované matky jako
kuřátko pod ochrannými křídly starostlivé kvo
cny.

Ještě se ani zcela nevz-pamat-oval z prudké
rány, kterou mu zasadilo úmrtí otcovo, když se
přivalilo nové neštěstí: Turci ohrožovali jižní
Italii. Nechtěje upadnouti do tureckého zajetí,
byl nucen prchnouti. I vydal se tedy se svou
matkou na cestu k svému strýci do Benátek.

Od té doby, co opustil milý krov klášterního
_zátiší, nesl'a se veškerá jeho touha, veškeré je
ho úsilí za tou jedinou myšlenkou: vrátiti se do
kláštera a zcela se tam zasvětiti Bohu. A nyní,
opět překážka: místo blíž k cíli všech svých
snah a tužeb, nesly jej vlny denních události
Vždydále do neznáma. Ale pevná důvěra v říze
ní Prozřetehiosti svítila mu jako mohutný ma
ják na rozbouřené hladině pěnící'ho se moře.

Podivuhodné jsou cesty Páně! Právě tato
zdánlivá překážka jej přivedla blíž ke kýžené
mu cíli.

Po šťastné plavbě po moři přistál Julius se
svou matkou v Benátkách. Neprodleně se ode
bral do domu svého strýce Petra Rossiho,který
byl knězem-vychovatelem při chrámu sv. M'ar
ka. V Benátkách se stal mladistvý Julius cho'
vancem semináře u sv. Marka; připravoval se
tedy na kněžský stav. Prozřetehwst Boží si vy'
volila Juli'a, aby jim byla oslavena. Nepřekva
puje proto, že Bůh vložil svému nastávajícím?l
služební'ku do vínku skvělé dary ducha. Což d1'
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vu, že jeho prospěch v semináři byl výborný.
zdá se však, že srdce jeho nenašlo v semináři
úplného klidu, dokonalého uspokojení. Klášter
- toť bylo místo, které mu - jak pevně věřil 
určila Prozřetelnost Boží; jen vzpomínky na
klášter mu táhly hlavou, jen tam doufal najíti
ukojení Všech svých tužeb.



NA ROZCESTÍ.

Od té doby, co se Julius zdržoval v Benát—
kách, nejvíce jej :poutal jakousi mu neznámou
mocí chu-dičký kostelíček kapucínů. Ve volných
chvílích Chodíval do toho prostičkého chrámu,
ba i do kláštera si zjednal brzy přístup; sezná
mil se i s členy řádu. Tím se však jeho tesknota
a touha po řeholním životě jen ještě více roz
něcovala; státi se řehol'ní'kem - toto přání ho
řelo den ze dne mocnějším zápalem v jeho srdci.

V tichých odpoledních hodinách klečíval se
skloněnou hlavou před svatostánkem kapucín
ského kostelíčka; jen matné, rudé světlo věčné
lampy plálo jako jediný svědek jeho vroucích
modliteb a tužeb; tu jeho duch, do rozjímání
pohroužený, odlétl do dalekých krajin palestin
ských: viděl v duchu Spasitele, chudič'kého &
skromného, ja'k neúnavně spěchal od městečka
k městečku, aby se ujímal právě těch nejchud
ších a nejopuštěnějších. Viděl Spasitele, jak po
úmorných denních pracích apoštolátu, roz—pustív
zástupy svých věrných posluchačů, odešel na
místo odlehlé a v samotě položené, aby trávil
noc na modlitbách. Tak si představoval Spa"
sitele světa a tak jej chtěl napodobovati též
vlastním životem.

Modlit-by a rozjímání před svatostánkem ka'
pucíns'kého kostelíčka jen utvrdin Julia v pře
svědčeni, že Bůh jej volá do stavu řeholního.,

Rozhodl se učiniti první krok k uskutečněl)1
svých tužeb: státi se řeholni'kem. Svěřil se sve
mu strýci se vším; tento chápal dobře význarn
klášterů a řádů a proto byl tímto rozhodnutím
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svého synovce velmi potěšen. Přislíbil, že mu
bude všemožným způsobem nápomocen, aby do
Sáhl svého vytouženého cíle. Úzkost &strach se
však zmocnily srdce jinak srdnatého Julia při
vzpomínce, co asi řekne matka, až se dozví o
jeho úmyslu. Než vědomí, že matka musí znáti
jeho záměry do budoucna, dodalo mu síly, aby si
s ní pohovořil o otázce svého budoucího povo
lání. Pověděl jí proto V pří'hodném okamžiku,
že Bůh jej volá do kláštera. A co matka? Dala
se do pláče, bránila svému jedináčkovi, domlou
vala mu, že Bůh nemůže žádati tak velkou oběť.
Nedivme se jí! Vždyť nedávno ztratila manžela
a nyní měla ztratiti i jediného syna, jedinou
útěchu v životě, jedinou oporu V stáří. Které
srdce matky není naplněno 'hořem při vzpo
mínce, že musí obětovati své milované dítě?
Nastal tedy v srdci mateřském tuhý boj odpo—
rujících si citů: Láska mateřská se držela dí—
těte jako tonoucí stébla, láska k Bohu však na
bízela dítě službě Boží. V tomto rovném boji
po krátkém zápase zvítězila v srdci mateřském
láska k Bohu. Matka Ju'liova se rozhodla při
nésti i tuto oběť, kterou Bůh od ní žádá.



U BRÁNY REHOLNÍHO STAVU.

Julius tedy vítězně dobojoval svůj boj 0. po—
volání. Obrátil se proto na tehdejšího před-sta
veného řádu kapucínského P. Vavřince z Ber
gamo, muže neobyčejné zkušenosti, a požádal
jej o přijetí do řádu. Julius byl tak nadšený, že
hodlal již V nejbližších dnech vziti na sebe rou—
cho řeholní. Ale zkušený představený řád-ubyl
jiného názoru. V důvěrném rozhovoru vylíčil
Juliovi kapucínský život se vší přísnosti a do
dal, že v tak vážné a rozhodně věci je nutno
postupovati zvolna a opatrně.

Julius se tedy uchýlil do kapucínského kláš
tera, ne hned jako člen řádu, nýbrž napřed jako
host. Měl se zúčastniti všech úkonů řeholního
života, měl vše pozorovati a po takto nabytých
dojmech se rozhodnouti.

Opět v klášteře! Jaká radost! Ja'ké nadšení
proudilo nitrem tohoto láskou k řeholnimu ži
votu zaníceného jinocha!

Hluboké ticho klášterních zdí, jemně prová
zené vzdáleným šumotem velkoměsta, tedy zase
obklopilo mladého Julia. Mnoho dojmů utkvělo
během tohot-o pobytu v jeho duši: společná mod
litba církevních hodinek, společná práce těles
ná v paprscích hřejivé lásky bratrské, denní
rozjímání ve stínu svatostánku, milé a radostné
chvíle tělesného zotavení v kruhu milých spo
lubratří - to vše mocně zapůsobilo na srdce
mladíkovo. A výsledek těchto blaživých dojmů?
Jásavý, ba vítězoslavný výkřik, výkřik pln
vděčnosti: „Ano, Otče, voláš mne, s radostí pů
jdu!“ —
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Po krátké rozmluvě s představeným řád—uP.
Vavřincem bylo tedy rozhodnuto, že Julius se
podrobí zkušebnímu roku čili noviciátu ve Ve
roně.

Zkušební rok čili noviciát má hlavní účel,
uvésti mladíky do klášterního života a do ře
holního ducha. Proto je poučuje zvlášť ustano
vený kněz, zvaný novicmistr, o všech povin—
nostech, které musejí na sebe vziti. Novicmistr
seznamuje proto své svěřence se všemi řádový
mi pravidly, které je třeba zachovávati při spo
lečném životě řeholním. Noviciát je dále důle
žitou zkouškou: mladý řeholník musí sama sebe
zkoumati, zdali jest schopen pro život řeholní,
představení řádu musejí zase mladistvéh-o ře
holníka zkoušeti, aby si zjednali úplné a vše
stranné jasno ohledně jeho řeholního povolání.

Radost pro p'ovolám' řeholní nadšeného Julia
nad přijetím do noviciátu vymyká se každému
popisu. Ale jedno srdce truchlilo: on sice téměř
překypoval radostí 'a jásotem, ale duše jedné
bytosti se zmocnil hluboký bol - byla to jeho
matička, jejíž duše byla sevřena velkým bolem
&smutkem. Čím blíž byl den, kdy její jediná
ček měl odejíti, tím mocněji se projevovaly zá—
rmutek a bolest nad ztrátou jediného syna, a to
ještě tak hodného a milého.
_ Nastal den loučení. S pomocí Boží přestála
1 jeho dobrá matka tyto bolestné okamžiky.
Zvlášť dojemný byl též způsob, jakým se Ju
1195rozloučil se svým strýcem. Poklekl totiž
Pred ním, odprosil na kolenou za vše, čim ho za
SVeř'lopobytu v semináři zarmoutil.

"I'lmto krásným způsobem uzavřel bránu za
Sme mladým životem, nevinně v světě proži

V myšlenkáchžil již jen v klášteře,kde
VIdel splněny všechny své tužby.
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PRVNÍ KROK DO SVATYNĚ ŘE—
HOLNÍHOAKNĚŽSKÉHO

POVOLÁNÍ.

Nastal den obláčky! Mladistvý Julius poklekl
k oltáři a dojemný obřad obláčky začal. Pro
vinciál P. Vavřinec, svlékaje svrchní šat s Ju
li'a, pravil: „Svlékni s tebe Pán starého člověka
a obleč tebe V nového, který podle Boha jest
stvořen V spravedlnosti &svatosti.“ Nato oblékl
mladíka v hnědý řeholní háv SV. Františka. 
Opásav 'ho bílým cingulem, pravil: „Opaš tě
Pán opaskem čistoty a udus ve tvém nitru oheň
žádostivosti, aby V tobě přebývala ctnost zdr
ženlivosti a čistoty.“ Pak mu podal do ruky
hořící svíci řka: „Přijmi, milý bratře, světlo
Kristovo na znamení své nesmrtelnosti, abys
odumřel světu a žil Bohu; vstaň z mrtvých &
Kristus tě osvítí“ Dojemný obřad byl zakon
čen bratrským polí'bením. Dle starodávného
zvyku dostal Julius nové jméno; měl seV řádě
jmenovati Vavřinec. Všeobecně toto jméno způ
sobilo překvapení. Mnozí Viděli v tom, že pro
vinciál 'dal mladíkovi své jméno, znamení vel
ké důvěry & náklonnosti.

Julius byl tedy přijat do velké rodiny sva
tého Františka. Moderní člověk by snad řekl:
škoda mladého a nadaného života! Zapadl do
nehostinných *kobekstředověkých klášterů aje
ztracen pro lidstvo. Ale velký to omyl, smýšlí
li se tak o klášterech; Vždyť jako zrno musí za
padnouti do temného klínu země a tam se zdán
liVě rozpadnouti, aby přineslo stonásobný užij
tek, tak musí leckterý člověk odejíti do temné,
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nicméně však radostné samoty klášterního zá
tiší, aby tím plodnějí a úsilovněji mohl praco—
vati pro spásu lidstva. Kláštery nejsou proto
přežitkem dávných dob, nejsou odbytou věcí,
nejsou místem, kam se uchylují jen lidé, bojíci
se života a zlomeni různým-zklamáním. Kláš
tery jsou obranným přístavem pro duše čisté,
toužící po křesťanské svatosti a dokonalosti; —
kláštery jsou výbornou školou, z níž vyšli prá
vě největší &nejslavnější a 'o lidstvo nejzaslou—
žilejší mužové, jsou však dále i nevyčerpatel
ným zdrojem milostí, jež, vyprošené vroucími
modlitbami obětavých duši, se stále řinou na
lidstvo. „Čím bychom byli bez našich klášte—
rů“, táže se protestant-ský přírodozpytec Lud
vík Oken a odpovídá: „Ničím jiným než polodi
vokými lidmi.“

Dříve než promluvíme o noviciátě t. j. o zku
šebním roce mladistvého kapucína, nebude za
jistě neprospěšno zmíniti se stručně o vzniku,
rozvoji a o ideálech řádu kapucínského.

Rád kapucínský, jemuž sv. Vavřinec svěřil
lodičku svého života, ctí jako svého zakladate
le sv. Františka z Assisi. Jako každé dílo líd
ské, tak i řád sv. Františka byl podroben růz
ným vlivům zvenčí i uvnitř řádu. Tyto vlivy
způsobily, že se ve velké rodině sv. Františka
začala různým způsobem vykládati řehole.
„Různost nazírání na řeholi a tím i na ideály
ržidů mělo pro řád dalekosáhlé následky: v řá—
de svatého Františka vznikla celá řada odvětví,
%mchž téměř každé mělo svůj způsob života &
caS_'£0i šatem se lišilo od ostatních. Je nabile
dm, že vznik řádového odvětví byl zpravidla
PPQVázen vnitřními boji a rozepřemi. - Tyto
vnitřní boje o čistotu řádových ideálů vznikly
Záhy po smrti sv. Františka.

,N? začátku XVI. stol. se přiostřily tyto vnitř
m_ruznice a protivy mezi jednotlivými řádový
m . . , . . . „1 OdVětVlmlk velke škodě nejen rádu, nýbrz
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i celé Církve. Proto se obrátily i světské osoby
na tehdejšího papeže Lva X. s prosbou, aby
učinil konec všem těm nemilým sporům. Co
učinil Lev X? Svolal roku 1517 generální kapi
tulu celého řádu, zrušil po marných pokusech
spojiti rozštěpený řád všechna odvětví řádu a
utvořil dva samostatné řády sv. Františka: vě
tev přísnější — řád františkánský a větev mír—
nější — řád minoritů.

Než tato obnova řádu sv. Františka minula
se zčásti účinkem. Upevnila sice řád zevně, o
slabila však jeho kázeň, jeho vnitřní život, 
vždyť do sjednoceného řádu, a to do jeho přís
nější větve se dostali řeholníci různého způso
bu života a odlišného nazírání na řeholi a na
ideály sv. Františka. Ký div, že mnozí byli
zklamáni touto obnovou řádu! Z tohoto zkla
mání, z této nespokojenosti vyrůstala u mno
hých bratří tou-ha obnoviti vnitřní život řádu.
Tato touha po vnitřní obnově řád-u vystoupila
brzo z užších kruhů několika nadšenců a za
chvátila velké řady italských františkánů. Je
den z těchto nadšenců byl i P. Matouš z Bas
cio. Hnutí, které vyvolal, vedlo pak působením
energického Ludvíka z Fos-sombrone k založe
ní řádu kapucínského. Toto nové odvětví řádu
sv. Františka bylo pak r. 1528 Církvi schvále
n-o jako samostatný řád sv. Františka.

Vraťme se k sv. Vavřinci!
Nadšení a radost, které plálo při obláčcev je'

ho srdci, nebylo jen chvilkové vzplanutí cito
vé, nýbrž projev hluboce zakotvené odhodla
nosti, státi se svatým řeholníkem; proto také pO
celou tu dobu noviciátu byla veškerá jeho pO“
zomost obrácena k tomu, aby vnikl poku
možno co nejhlouběji do ducha řehole svatého
Františka. Vždy a všude se snažil, aby co nle
věměji zachoval řeholi v její původní ryzostlt
Horlivost mladého řeholníka nemohla ovšern
uniknouti pozornosti klášterní rodiny a tak 53
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stal mladičký Vavřinec miláčkem celého kláš
era.

t Utrpení, které tak často bývá údělem, ba ja—
kýmsi zkušebním kamenem zbožných duši, ne
byl ani mladý novic ušetřen. Zkušební rok se
totiž chýlil ku konci, když se pojednou vyskyt—
la obtíž, která byla s to zničiti nejen veškeré
jeho touhy, nýbrž i naděje, které v něho kladl
řád. Přísný řádový život a někdy až přílišná
horlivost otřásly totiž zdravím mladistvého ka
pucína: onemocněl vážnou plic-ní chorobou. 
Prudký kašel a trapná bezesnost byly jasným
důkazem, že jde o onemocnění dosti nebezpeč
né. Jindv žertovný a veselý novic, který do
vedl v době rekreace kdekoho rozveseliti, cho
dil bled a vysíle'n chodbami klášterními. Vše
obecně se očekávalo, že br. Vavřinec dokončí
svůi noviciát v nebi. Jeho nemoc byla tím po
vážlivější, že se rychle blížil čas, kdv měl sklá
dati řeholní sliby. Podle stanov řádových ne
smělvšak nikdo býti připuštěn ke skládání sli
bů. bvl-li zaChvácen zákeřnou chorobou. Celá
klášterní rodina se již sešla, aby tajným hla
sováním rozhodla o tom, zdali br. Vavřinec je
hoden a schopen zavázati se svatými sliby k ži
votu řeholnímu. Nikdo nesměl tedy svým hla
sovacím lístkem uznati za způsobilého jinocha,
líterý byl pro svou těžkou chorobu zřejmě ne
způsobilý pro život v řádě; nikdo ovšem též
neChtěl mařiti slibný řádový život, jak jej br.
Vavřinec započal. Tu ovšem byla rada drahá!
NOVicmistrvšak přece našel východisko z této
nemilé situace: navrhl, aby br. Vavřincovi byl
Povolenodklad slibů, až se jeho zdravotní stav
VYJaSní.Na tento návrh přistoupila celá kláš
emí rodina s velkou radostí.

V této rozhodné době, kdy šlo o budoucnost
rn,Tlohosli'bnéhonovice, bylo nebe takřka zasy
Pangpřivalem vřelýc'h modliteb: modlil se br.

avI'lnec, modlila se celá klášterní rodina ve
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Veroně ——a obsahem všech těch modliteb bylo
vroucí voláni: „Bože, vrať zdraví horlivému
n—ovicovi br. Vavřincovil“ Nebe se smilovalo,
prosba byla vyslyšena, neboť příznaky ne“-bez
pečné choroby ponenáhlu mizely, až se úplně
ztratily. V předvečer svátku Zvěstování Panny
Marie bylo br. Vavřincovi konečně dovoleno,
zasvětiti se Bohu řeholními sliby čistoty, chu—
doby a poslušnosti.

Náhlý přechod z noviciátu na studia filoso
fická se tehdy z-dál býti představeným řádu
škodlivý; proto bylo zvykem, že mladý řehol
ník po noviciátě ihned nepokračoval ve svých
studiích, nýbrž se věnoval ještě dva až tři roky
prohloubení duchovního života, aby mohl poz
ději jako kněz tím více rozdávati z úrody své
duše. U 'br. Vavřince, jehož neobyčejně ctnost
ný život a skvělé nadání bylo známé, ustoupi
lo se však poněkud od tohoto všeobecného pra
vidla; odešel tedy br. Vavřinec po noviciátě
přímo na universitu v Padově.

Je pravda, skvělé bylo nadání br. Vavřince,
ale jeho úspěchy byly ještě skvělejší: jeho dů
vtip, jeho chápavost ho téměř přenesly přes ve
škeré obtíže a nesnáze; i nejzáhadnější a nej
jemnější otázky luštil s nevšední dovednosti.
Proto dokončil skvělým způsobem studium fi
losofie, která jest bezprostřední vědeckou pří'
pravou pro studium bohovědy. Brány k posvátj
ným vědám bohovědy se tímto br. Vavřincovi
otevřely.

Studium 'bohovědné bylo tehdy jinak uspo'
řádáno než dnes. Roztřidění na jednotlivé obO'
ry, jako věrouku, mravouku, vědy biblické &
pod., bylo neznámo. Bohovědné studium zále'
želo především v důkladném a všestrannélTl
rozboru Písma svatého; u příležitosti rozboru
jednotlivých tekstů Písma sv. byly probrány
a vysvětleny jednotlivé věty z věrouky a mra'
vouky. Tím si také vysvětlíme úžasnou znalost
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Písma svatého u sv. Vavřince. Vedle Písma sv.
Studoval br. Vavřinec i scholastickou bohově
du ;; kontroversi.

Zamilovaným předmětem br. Vavřince byly
jazyky a nářečí Písma sv.: hebrejština, syršti
na, aramejština a řečtina. V jazyce hebrejském
dosáhl takové zběhlósti, že mohl nejen čistí a
překládatí hebrejské knihy, nýbrž i kázati.
Jeho hebrejská kázání v Římě a v Praze uved
la V úžas i samé židy.

Dík svým vlohám osvojil si sv. Vavřinec mi
mo uve'dené jazyky ještě jazyk německý, fran
couzský, španělský a český, a to tak dokonale,
že mohl ve všech těchto jazycích i kázati.
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VE SLUŽBÁCH ŘÁDU.

Br. Vavřinec zůstal po ukončení svých studií
prozatím jen jáhnem; nemohl totiž býti vysvě
cen na kněze, poněvadž nedovršil_věk, 'kdy lze
uděliti kněžství. Čím se tedy zabýval? Pro své
neobyčejně rozsáhlé znalosti biblické byl přes
svůj mladý věk jmenován profesorem Písma
svatého na řádovém učilišti; zároveň byl usta
noven kazatelem.

Tehdy, jako ještě podnes, kázalo se v Italii
v době postní a někde i v době adventní každý
-den;_byl to jistě důstojný a krásný způsob pří
pravy na největší svátky církevního roku. Pro
to každé město, ba i každá větší dědina si vy
žádala kněze-řeholnika, aby každodenními ká
záními připravil obyvatelstvo na velký Hod
Boží. Čím větším a důležitějším bylo město,
tim lepšího a věhlasnějšího kazatele žádalo. Br.
Vavřinec byl povolán, aby v době postní, roku
1583, den co den kázal v Benátkách v kostele
u sv. Jana. Jaké vyznamenání, jaká čest pro
mladého jáhna! Vystoupení tak mladistvého
kazatele vzbudilo v městě velký rozruch, vždyť
něco podobného Benátky dosud neviděly. Mno
zí spěchali ovšem z pouhé zvědavosti do chrá'
mu sv. Jana, ale i ti žasli nad výmluvností
mladého a přece tak úchvatného kazatele. _

Dovoleni v tak mladistvém věku zastávatl
úřad kazatelský bylo v řádě kapucinském něco
neslýchaného. Ja'ká pečlivost, ja-ká přísnost, ]3'
ká důklvadnost vládla při výběru kazatelů! K4?
se chtěl státi kazatelem, musel se mdrdblf!
zvláštní zkoušce, t. zv. zkoušce kazatelské, Pfl
které se žádaly poměrně velmi podrobné 203“
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losti z celé bohovědy. Zplnomocnění k zastává
ní kazatelského úřa'du mohl uděliti jedině ge
nerál řádu. Jak přísně se při tomto výběru ka
zatelů postupovalo, je patrno z toho, že sotva
třetině řádových kněží se dostalo dovolení ká
zati: všem ostatním zůstala kazatelna navždy
nepřístupná.

Jako pohádku čteme dnes zprávu o shonu a
zájmu, rozhlásilo-li se v městě, že br. Vavři
nec bude káz'arti: dělník opustil dílnu, zemědě
lec zanechal pluh i motyku, řemeslo i obchod
vázly, nižší i vyšší duchovenstvo šlo vstříc mi
lému kazateli, vítalo ho jako slavného vladaře.
Ale nejen v samém městě, nýbrž i v celém oko
lí způsobila zpráva o příchodu sv. Vavřince ve
liký rozruch. Zástupy lidu, které ani sebe větší
chrám nemohl poj'mouti, s nadšením a zaníce
ním naslouchaly vážným slovům svého kazate—
le. A často, když br. Vavřinec skončil, odváděl
ho nadšený lid v slavném průvodě do kláštera.

Snad se jednou najde někdo, kdo se chopí
záslužné práce a ukáže nám, jak právě synové
sv. Františka, jako sv. Jan Kapistránský, sv.
Bernardín ze Sieny, sv. Vavřinec, Jeronym
z Casale a jiní se přičíňovali, aby s kazatelen
zmizel onen povrchní a škodlivý způsob hlásání
slova Božího, kdy tak zvaní lidoví kazatelé ba—
vili své posluchačstvo lacinými povídačkami a
Ytipy, kdy strozí učenci předkládali lidu sub
tilní slovní hříčky, kdy tak zvaní slavní řeční
Cl oslňovali prostý lid slohově skvělý-mi, ale
0bsalhově prázdnými řečmi.

'V době, kdy sv. Vavřinec rozvíjel tak blaho
daIjnou činnost kazatelskou, dosáhl pro kněž
S'Wlpředepsaného věku a byl vysvěcen na kně
ze: Nyní se mu otevřel nevyčerpatelný zdroj
rrFlostí: mše svatá — nejsvětější oběť Nového
zakona. V životě sv. Vavřince se setkáváme
s h_EObyčejněvelkou úctou ke mši svaté. Kdy
011vměl ve svém leckdy rychlém 'běhu života
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několi-k volných dnů, nelitov'al času a věnoval
na přípravu, sloužení a díkučinění po mši sv_
i několik hodin. Té jeho vroucí a vřelé zbož
nosti při mši sv. si všiml i lid, ba arcivévoda
bavorský Maxmilián považoval za vyznamená
ní, mohl-li našemu světci přisluhovati při mši
svaté. Při jedné mši sv., kterou sloužilani
chově (Munchen), zjevil se mu i sám Ježíšek.

I jako kněz přednášel br. Vavřinec na řádo—
vém učilišti biblické vědy. O prázdninách pak
kázával. Nutno totiž poznamenati, že kazatel—
skou činností v době postní nebylo jeho půso—
bení na bohosloveckém učilišti nikterak ruše
no; školní rok trval totiž od velikonočních svát—
ků až do neděle devítníku, takže hlavní prázd
niny 'byly v době postní. Školní rok byl proto
tak roz-dělen, alby čekatelé kněžského stavu se
mohli v době postní věnovati nerušeněji du
chovnímu životu.

Kněžství tedy neměnilo způsob činnosti svět
covy, nýbrž učinilo ji vroucnější a vřelejší. 
V době postní r. 1584 kázal sv. Vavřinec ve Ve
roně; postupně pak byl povolán do Piacenzy,
do Padovy, do Pavie. Na to měl několik let po
sobě postní kázání v Benátkách. Všude byla je
ho činnost kazatelská provázena hojným po
žehnáním Božím.

Budiž zde poněkud obšírněji vzpomenuto je
ho požehnané činnosti kazatelské v Pavii!

Toto město leží v rovině lombardské nad ře
kou Ticino, blízko jejího ústí do řeky Pádu;
'bylo především známé svou universitou. Tehdy
vládla mezi studentstvem taková nevázanost
mravů, že slušnému člověku bylo leckdy styd
no procházeti se ulicemi města. Profesoři uni“
versity i občané vynaložili vše, aby učinili ko
nec nemravnému životu studentů, ale marně;
neřest i hřích se vzmáhal den ode dne víc 3
více. Tu se město obrátilo na svatého Vavřinc€
s prosbou, aby přišel a přivedl studenty na leP'
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ši cestu. Když se sv. Vavřinec dozvěděl 0 ne
vázanOStistudentů, rozplakal se; bylo mu líto
mladí-ků,výkvět-u národa. Pamětliv slov Krista
Pána: „Takovýhle rod (zlých duchů) však se
nevymítá leč modlitbou a postem,“ oddal se
před svým odjezdem do Pavie přísným skut
kům kajícnosti.

Jakmile přišel do nemravností zamořeného
města, dal se s chutí do těžké práce: konal před
nášky, při kterých jeho slova působila mocně
na zpustlou mládež vysokoškolskou; hojně se
též modlil, věda, že především milost Boží lá
me ledy zatvrzelosti. Hlavně však soustředil
svou činnost na osobní a důvěrnou rozmluvu
s jednotlivými studenty. Bez svědků chtěl pro
mluviti, pokud možno, s každým. Právě tento
způsob, jímž se sv. Vavřinec tak skvěle zhostil
svého úkolu, dává nám tušiti velikost jeho du
cha, neboť to, čemu my d-nes říkáme moderní
pastorace, to prováděl sv. Vavřinec již tehdy.

Svatému Otci Klementovi VIII. na tom vel
mi záleželo, aby schopný a horlivý kněz se u
jímal židů. Svatý Vavřinec se mu zdál býti pro
svou obětavost a znalost hebrejského jazyka
schopným k tomuto dílu. Odebral se proto na
příkaz sv. Otce do Říma, obcházel tam synago
gy, vešel v přátelský styk se syny kdysi vyvo
leného národa a snažil se je přivésti k pravé
mu porozumění Písmu svatému Starého a No
Vého zákona.

Tím je v hlavních rysech nastiněna kazatel
Ská činnost sv. Vavřince v prvních letech jeho
kněžství. Není pochyby, že sv. Vavřinec se stal
Slavným kazatelem. Všude se mluvilo jen o
m'ladistvém a Bohem omilostněném řeční'ku.
_e tím i úcta a vážnost celého řádu rostla, je
Jasno.

V době, kdy svatý Vavřinec začal tak slibně
rOZVíjetirozsáhlou činnost kazatelskou, byl též
ustanoven místním představeným v Benátkách.
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Tímto novým úřadem se mu otevřelo nové po
le působnosti, neboť mu byla svěřena klášter
ní rodina v Benátkách, aby ji vedl v duchu
sv. Františka k vysokým cílům svatosti a do
konalosti.

Jako představený se sv. Vavřinec nezprone—
věřil své zásadě: zůstati a počínati si jako je—
den z nejposlednějších & nejnehodnějších bra
tří. Proto se také dvakráte týdně zpovídal. Ča—
sto'kráte hořekoval: „Vím, co mám činiti, ne—
koná-m však ani stý díl z toho, co poznávám
jako svou povinnost.“ Toto hluboké přesvěd
čení o vlastní hříšnosti jej pohnulo, že požá—
dal zkušeného a zbožného starce br. Mich-ala
z Bologny, aby ho ihned upozornil, kdykoliv
by zpozoroval, že se dopouští byť i sebe menší
chyby. Br. Michal slíbil tak učiniti; než i při
sebe větší pozornosti jen zřídka kdy zastihl
svého představeného při něja'ké chybičce. Kdy
koliv však starý řeholní brat—rmu vytkl, že jed
nal nesprávně, tu sv. Vavřinec ihned uposlechl
jako nevinné a hodně dítě.

Pověst o svatém životě místního představe
ného v Benátkách se šířila i za hranicemi be
nátské provincie. Jen tím si vysvětlujeme, proč
sv. Vavřinec byl roku 1590 zvolen za provin
ciála v toskánské provincii, tedy v provincii
úplně cizí. Snadno si lze představiti, že benát
ská provincie jen nerada ztrácela tak vynikaji
cího muže. Kdo měl nahraditi tak výbornou sí
lu? Tato otázka tanula mnohým na mysli. Jen
tři roky pobyl sv. Vavřinec v toskánské pro
vi-ncii, neboť roku 1593 byl zvolen provinciálem
benátské provincie. Je zřejmé, že benátská řá
dová kapitula jen proto takto postupoval-a, aby
získala zpět tak výtečného muže, jakým byl SV
Vavřinec. ,

Musel se tedy sv. Vavřinec vrátiti do sve
mateřské provincie, do Benátek, aby stál v čele
benátské provincie.
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odezíráme—li od činnosti více vnitřního rá—
zu, kde se snoubila přísnost a láska, ohled a
pevnost, byla i vnější činnost sv. Vavřince vel
mi značná, neboť právě v době, kdy sv. Vavři
nec řídil benátskou provincii, svěřil generál řá
du této kvetoucí provincii těžký, ale čestný
úkol: měla založiti první klášter na půdě ně
mecké v Inomosti. Proto byl sv. Vavřinec roku
1594ustanoven představeným bavorsko—tyrol
ského komisacriátu. Zásluhou našeho světce, je
hož podnikavý duch neznal pokoje a odpočin—
ku, zapustil řád kořeny i v Solnohradsku; sv.
Vavřinec navázal totiž styky s arcibiskupem
solnohradským Volfem Dietrichefm, a aby za—
počaté vyjednávání rychle a zdárně dokončil,
odebral se osobně do Solnohrad. Ještě téhož ro
ku schválila benátská provinční kapitula roz
hodnutí sv. Vavřince založiti v Solnohnatdech
kapucínský klášter.

V stálých starostech o vnitřní a vnější roz
voj řádu rychle uplynula sv. Vavřinci doba tří
let; dle řádových předpisů bývá provinciál zvo
len vždy jen na dobu tří let. Proto se roku 1596
sešla provinční kapitula, aby zvolila nového
provinciála. Snad nikdo se netěšil tak na pro
Vinční kapitulu jako sv. Vavřinec; s jistotou
totiž čekal, že bude zbaven všech okovů úřadu.
Jak se však zklamal! Byl sice zbaven úřadu
Provinciála, ale kapitula ho zvolila provinčním
kllstodem. Musel se proto v létě roku 1596ode
brati do Říma, aby spolu s provinciálem zastu
POValbenátskou provincii na generální kapi

_e. Tam jej stihla ještě větší rána, ještě ne
nFlejší překvapení; byl totiž zvolen generál
nřm definitorem, t. j. rádcem P. Generála se
Sldlým v Římě. Tím se stal členem nejvyšší
spravy řádu kapucínského.

Y- Vavřinec jakoby tesknil po své zamilo
Yane práci, po činnosti kazatelské. Proto ani
] ' 0 generální definitor neustal kázati. Pro je
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ho budoucnost bylo velmi důležité, že roku
1598byl vyzván tehdejším papežem Klementem
VIII., aby v postní době kázal ve Feraře. To
byl-o velké vyznamenání, neboť celý papežský
dvůr se zúčastnil těchto kázání. Mezi poslucha_
či byl-a i princezna Margarita, jejímuž manžel—
skému svazku s králem španělským měl Kle—
ment VIII. požehnati v době co nej-bližší.Prin
cezna Margarita si též zvolila sv. Vavřince za
zpovědníka. Přátelské styky s budoucí manžel
kou španělského krále měly pro sv. Vavřince
dalekosáhlý význam, neboť, když náš světec
přijel r. 1609 na madridský dvůr ja'ko papež
ský vyslanec, byly tyto přátelské svazky vel
mi prospěšné jeho obtížnému politickému po
slání.
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SV. VAVŘINEC V PRAZE.
Praha kdysi slynula zbožnosti obyvatel a

množstvím svých chrámů! Vždyť za Karla IV.
hostila ve svých památných hradbách 5 chrá
mů kolegiátních, 44 farních a 25 klášterních—
a tehdy, na začátku XVII. stoleti? Všeho všudy
byl v celé Praze jediný římsko-katolický chrám
-- sv. Vít.

Podobné náboženské poměry jako V Praze
shledáme i v ostatních českých krajích. Vždyť
pouze jedna třetina obyvatelstva Čech se hlá
sila k římsko-katolické cirkvi, ostatní oby
vatelé náleželi k celé řadě různých nábožen
ských společností. Nebylo řídkým zjevem, že
v zemích českých vystupovali tehdy všelijací
„proroci“, „vyslanci boží“, hysterikové a nábo
ženští blouznivci. Ký div, že se u nás posměšně
zpívalo: „Kolik mlynářů, tolik měr, kolik fa
rářů, tolik věr.“

Nutno ovšem říci, že právě již tenkráte bylo
možno pozorovati první záblesky lepší budouc
nosti, neboť na stolec sv. Vojtěcha zasedl hor
11VýZbyněk Berka z Dubé, který se snažil za
chrániti, co se zachrániti dalo. Mocné zasáhli
do rozvoje katolické protireformace první od
chovanci jesuitských škol, kteří se dostali k nej
VYššímúřadů-m; že velmi vydatně podporovali
Snahypražského arcibiskupa, je nabiledni. I ka
tplická menšina, jak praví P. Ráček, rostla, si
hla hlavně vlivem jesuitských škol. Zdá se, ja
kOby tyto školy odchovaly nové pokolení, po
018ní nového ražení, neboť to, seč bylo, pra

CQValoV prospěch církve katolické a obnovy
nabOženského života.

27



Jinověrci ovšem zpozorovali tento rozmach
náboženského života 11katolíků. Proto se usi
lovně chystali k rozhodnému boji, kterým chtěli
církev katolickou zničiti. Do toho bojovného
ovzduší vstoupil sv. Vavřinec se svou družinou
jako bojovníci v službách katolické reformace.

První pokus uvésti řád kapucínský do čes—
|kých zemí se stal již za arcibiskupa Brusa z Mo
'helnic (1561-1580); tento církevní hodnostář se
totiž zúčastnil sněmu tridentského, kde se sešel
se sv. Karlem Boromejským, který uvedl řád
kapucínský do Švýcarska. Sv. Karel Boromej
ský seznámil pražského arcibiskupa se skvělý
mi úspěchy kapucínských misií ve Švýcarsku.
Tato zpráva asi arcibiskupa Brusa ohnula, že
i on se rozhodl povolati kapucíny do ech. Tento
pokus, uvésti řád do Čech, z příčin nám nezná
mých zcela ztroskotal.

Druhý, který se pokusil přivésti kapucíny do
Čech, byl arcibiskup Zbyněk Berka z Dubé. Ale
i on narazil na velké nesnáze: nevyjasněnost
náboženských a politických poměrů v Čechách,
neznalost českého jazyka u kapucínů, drsné
podnebí v Čechách — to vše brzdilo jeho sna
hy. Do průběhu vyjednávání arcibiskupa s ú
středím řádu v Římě zasáhl i sám Klement
VIII., který generální kapitule řádu ze dne 28.
VII. 1599 přímo nařídil, aby vyslala několik
schopných kapucínů do Čech. Rozkazu samého
papeže nemohla generální kapitula klásti odpor
a proto též vyhověla. Koho však poslati do
Čech? Po dlouhých poradách určila generálnl
kapitula skupinu 12 kapucínů, v jejichž čelobyl
postaven sám generální defínitor sv. Vavřinec

Proč padla volba právě na sv. Vavřince?
Sv. Vavřinec pocházel z benátské provincie;

Tato provincie však nabyla určitých zkušenosti
při zakládání nových řádových provincii, jak
jsme už stručně vyličíli činnost sv. Vavřince přl
zakládání klášterů v Tyrolsku a v Solnohradsku
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V červenci roku 1599 se tedy sv. Vavřinec
al se svou družinou na cestu do Prahy. Ce

stovali, jak tehdy bylo u kapucínů zvykem, pě
šky. Cesta do Čech byla pro syny jihu, zvyklé
teplému podnebí, dosti svizelná, neboť klášterů
kapucínských na cestě nebylo, a lid, namnoze
víře katolické odcizený, jim jen ztěžoval ob
tížnou cestu. Nelze ovšem popřítí, že kapucíní
budili mezi obyvatelstvem rozruch neobvyklým
řeholním rouchem, bosýma nohama, vousem,
přísným způsobem života. Po mnohých útra
pách dorazil sv. Vavřinec a jeho spolubratří do
Vídně (Wien).

Ve Vídni (Wien) chtěl sv. Vavřinec dopřáti
členům své výpravy po talk namáhavé cestě od
počin-ku;avšak pobyt ve Vídni (Wien) potrval
déle, než si sv. Vavřinec přál. V Čechách vy
pukl totiž hrozný mor, což znemožnilo pokra
čovati v cestě. K tomu ještě se roznemohlo 10
členů jednak nezvyklým, drsným podnebím,
jednak přílišnou námahou, kterou jim bylo sná
šeti na cestě z Italie.

Když koncem října roku 1599 přišly z Čech
příznivější zprávy a členové misijní výpravy
se již zotavili, vydal se sv. Vavřinec dne 8. li—
stopadu na další cestu. Několik členů však zů
stalo na výslovné přání arcivévody Matyáše ve
Vídni (Wien), kde byl též založen kapucínský
klášter.

Dne 13. listopadu pozdě večer dorazil sv. Va
Vřinec se svými spolubratry do Prahy; ihned
že odebral do arcibiskupského paláce na Hrad
cany. Arci-biskup byl velmi rád, že mohl osob
ně uvítati v Praze dlouho a toužebně očekáva
ne misionáře. Po několika dnech milého po
hostinství v arcibiskupském paláci přestěhoval
5€_sv. Vavřinec a jeho spolubratří do nemoc—
nice rytířského řádu křižovníků s červenou
hYěZdou u Karlova mostu. Toto přestěhování
rmsionářů si snadno vysvětlíme, jestliže uváží
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me, že tehdejší arcibiskup pražský byl zároveň
velmistrem křižovníků, t. j. jejich nejvyšším
představeným. V kostele křižovníků započali
kapucíni svou misijní činnost; denně konali
slavné bohoslužby a třikrátev týdnu byly v kg.
stele odborné výklady katolické věrouky.

Příchodem sv. Vavřince do Prahy začíná
v dějinách řádu kapucínského slavné období,
neboť hnutí, které shmujeme pod jménem ka
tolická protireformace, bylo nejen podstatně o
vlivňováno, nýbrž i částečně vedeno několika
prostými, ale velmi čilými, podnikavými &
schopnými kapucíny; stačí uvésti P. Valeriana,
který rozvinul neobyčejně plodnou činnost
v Praze, ve Vídni (Wien), ve Varšavě a v Římě,
P. Hyacinta z Casale, který v důležitých poslá
ních procestoval celý svět, P. Diega z Quiriga,
který byl zprostředkovatelem mezi dvorem ví
deňským a madridským. A kdo neslyšel o „hně
dé eminenci“ P. Josefovi z Tremblay?

Při provádění katolické reformace šli kapu
cíni svou cestou: nastoupili cestu smíru a po
koje, nepracovali pomocí široce a hluboce zalo
žené organisace, nebyli totiž tak velkorysí jako
jesuité; pracovali klid-ně a tiše, kamkoliv přišli,
vykonali práce drobné, které se vymykají kon
trole příštích generací, které však jsou často
trnitějši a před Bohem proto i záslužnější než
velkorysé, hlučné misie, prováděné s veškerý
mi prostředky jak duchovní, tak i světské moci.

V čem spočíval tedy nový jejich způsob
v provádění obnovy náboženského života? Za
vedli tak zv. „létající misie“. Zavítali zpravidla
v neděli, někdy již v sobotu večer, do obce, ká
zali, zpovídali, těšili a zapřísa'hali; tak se na
skytla v ten den, kdy zavítal do obce kapucín,
všem lidem dobré vůle vhodná příležitost, ob'
noviti & prohloubiti svůj náboženský život. ,

První starost jak sv. Vavřince, tak i pražské“
ho arcibiskupa byla, vystavěti kapucínům vše!?]
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řádoVýmpravidlům vyhovující klášter, odkud
b mohli rozvinouti misijní činnost v rozsahu
pokud možno největším. Proto prošel arcibis
kup se sv. Vavřincem celé tehdejší město Prahu
a hledali vhod-né staveniště neb zachovalý opu
štěný klášter, který by se dal přeměnití v klá
šter kapucínský. Po různých pokusech rozhodl
se sv. Vavřinec vystavěti klášter nedaleko
Strahova za Pohořelcem na Hradčanech. Než
císařRudolf dlouho váhal dáti svolení k stavbě
kláštera, mělť klášter státi v bezprostřední blíz
kosti císařských zahrad, což podezřívavý pa
novník nerad viděl. Konečně těsně před svato
dušními' svátky roku 1600 došlo císařské svo
lení a dne 27. května 1600 byl slavnostně polo
žen základní kámen ke stavbě klášteraikostela.

Sotva se sv. Vavřinec zbavil starosti, kde
vystavěti klášter v Praze, vynořila se nová ob
tíž: nepřízeň císařova a útoky protestantů na
řád.

Proč se tak náhle proměnil-a přízeň císařova
v nepřízeň? Duševní choroba císařova měla ji
stě velký vliv na vznik oné velké nepřízně vůči
kapucínů-m,neboť právě pro svou chorobu stal
Secísař nestálým ve svých úsudcích a podezří
vavým. Na neštěstí nebyl sv. Vavřinec v Pra
ZF,když velký záchvat duševní choroby jímal
Císaře.Zdržoval se tehdy ve Vídni (Wien), kde
8 arcivévodou Ferdinandem projednával stavbu
kapucínského kláštera ve Štýr. Hradci (Graz);
aby vše potřebné na samém místě zařídil, ode—
ral se tam osobně.
_Když nepřízeň císařova se proměnila v ote

vre_nounenávist kapucínů, dal hra'bě Dietrich—
stem sv. Vavřince na rychlo povolati z Vídně
(Wlen). Jakmile Rudolf spatřil sv. Vavřince,
Zlffstnězvolal: „Kapucíni přišli jenom proto do
me říše, aby rušili můj klid a aby mi přípra
ngali různé nepříjemnosti.“ Sv. Vavřinec o
vSem dobře věděl, že nejen choroba císařova,
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nýbrž jeho protestantské okolí vyvolalo tuto
pro kapucíny ta'k osudnou změnu u císaře.

Mezitím co sv. Vavřinec a celá klášterní ro.
dina kapucínská vzývala nebe o pomoc, nastalo
v celkovém stavu císařově zhoršení, nebot zá.
chvaty duševní choroby se dosti často opako
valy; při těchto záchvatech císař často zvolal;
„Nechť kanpucíni odejdou.“ Byla tedy nemoc
císařova zároveň trpkou zkouškou pro kapucíny,

Bůh se však smilova'l a poslal kapucínům
mocné zastánce, neboť nejpřednější zemští ú
ředníci hájili kapucíny, především nejvvšší
kancléř Zdeněk z Lobkovic. Tento, znaje dobře
měniv'ou povahu císařovu, odepřel i svůj pod
pis císařskému rozkazu o vypuzení kapucínů;
bez toho podpisu však nenabyl zákaz císařův
platnosti. Poněvadž sv. Vavřinec neochvějně na
tom trval, že rozkaz o vypuzení kapucínů mu
musí býti vvdá—npísemně, protáhla se celá ta
trapná záležitost. Na štěstí nastal v chorobě ci
sařově příznivý obrat, který prospěl i kapucí
nům; nebot císař zapómněl na zamýšlené vy
puzení kapucínů. Ne dlouho potom způsobil P.
Cosmas a Castel-Franco úplnou změnu V nazí
rání císařově; jsa totiž vynikajícím umělcem
malířem, vynaložil veškeré své malířské umění
na zhotovení obrazu „Klanění tří králů“. Když
obraz s největší pečlivostí dohotovil, daroval
jej císaři. Tento dar způsobil u císaře dokonalý
obrat: z nepřítele se stal opět příznivec řádu,
ba císař daroval pro potřeby řádu i větší obnos

Velké starosti působily sv. Vavřincovi nená
vist a nevraživost jinověrců. Praha byla tehdy
totiž střediskem různých náboženských společj
ností. Ačkoliv se tyto náboženské společnost!
navzájem dosti ostře potíraíly, byly v boji protl
kapucínům zajedno. Nenávist jinověrců byla
tak velká, že sotva se kapucín objevil na praZf
ských_ulicích, již byl pozdraven hanou a přiVI'
tán různými vtipy a posměšky, ba i na životě

32



b 1někdy ohrožen. Jinověrci se nezastavili ani
řed úctyhodnou postavou sv. Vavřince: kdysi

se ubíral sv. Vavřinec přes kamenný most; sotva
jej jinověrci spatřili, ihned se na něho vrhli,
orazili ho na zem a doráželi na něho. Visel

tedy jeho život na nitce. Právě v tu dobu krá
čel přes most papežský vyslanec Spinelli, který
se ohroženého sv. Vavřince ujal. Jedině této
okolnosti je co děkovati, že sv. Vavřinec byl
zachráněn.

Přes mnohé zuřivé útoky, které sv. Vavři
nec svou tichosti, pokorou a láskou dovedl zna
menitě odvrážeti, podařilo se přece první kapu
cínský klášter v zemích českomoravských do
stavěti. Klášterní chrám posvětil sám arcibis
kup ke cti a slávě Parmy Marie Královny
andělů.

Tím byl položen zá'klad k nové řádové pro
vincii a hradčanský klášter nebyl jen výcho
diskem pro mnohé misionáře, nýbrž i mateřin
cem čtyř velkých provincií: česko-moravské, ra
kouské, štýrské a polské.
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VE VRAVĚ VÁLEČNÉ.

Hrožná mračna se stahovala na obzoru Evro
py. Mohamed III. dosedl totiž na trůn cařihrad
ský a srše nenávistí proti křesťanům, hodlal
vyvrátiti panství Habsburků. Proto se chystal
i Rudolf II. k válce. Vida velké nebezpečí, uvě
domil si, že je nutno, aby každý kníže, každý
panovník přispěl na pomoc. Kdo však pohne
knížata k boji? Čí výmluvnost byla tak velká,
že by pohnula knížata k boji? Císař nenašel ni
koho vhodnějšího než sv. Vavřince. Vydal se
tedy náš světec ke všem knížecím dvorům &
snažil se nadchnouti knížata k boji proti Tur
kům.

"Sotva se vrátil ze své první diplomatické
cesty, čekala našeho světce ještě namáhavější
&svízelnější práce: stal se totiž nejvyšším vo
jenským duchovním armády, která měla vy
táhnouti proti Turkům. Když se mu i z Říma
od svatého Otce dosta-lo povzbuzení k novému
úkolu, neváhal ani okamžik a ihned se odebral
v průvodě několika schopných \kněží na bojiště.

Nálada na uherských nivách u Stol. Běle
hradu byla stísněna, neboť postavení císařske'
ho vojska bylo téměř zoufalé; slíbená porno?
se jen velmi pomalu scházela a Turci spěchall
s útokem. Tak se stalo, že jen 18.000 císařskýcš1
vojáků stálo proti 80.000 tureckých bojovník“
Ký div, že i císařští velitelé klesli na mysli. Je'
diný sv. Vavřinec si zachoval klidnou mysl **
snažil se vzbu-diti a upevniti pevnou naději, že
vše dobře dopadne; rozníti-l proto klesající zrrču'
žilost vojínů a nadchl je pro věc Boží. Nepre'
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stával je ujišťovati, že dobudou pod praporem
kříže skvělého vítězství. Zároveň věnoval veš—
kerý volný čas na zpovídání vojínů.

V předvečer bitvy promluvil sv. Vavřinec ke
shromážděným vojínům na slova knih halov
ských: „Neboj se, Judo a Jerusaleme; zítra po
táhneš do boje a s tebou bude Hospodin.“

K rozhodné bitvě mělo dojíti dne 11. října.
Císařští velitelé rozbili bitevní stan na úpatí
pahorkatiny. Turci však, jsouce chráněni nocí,
obsadili tyto vrchy, takže císařské vojsko bylo
k svému velkému zděšení od nepřátelského voj
ska obklíčeno. Ihned se sešla nejvyšší vojen
ská rada — i sv. Vavřinec byl pozván — alby
rozhodla, co v tomto nebezpečném postavení
nutno podniknouti. Většina generálů souhlasi
la s tím, že by bylo šílenstvím za těchto okol—
ností zaútočiti na nepřítele. Ale sv. Vavřinec,
ač neodborník, odporoval všem. Povstal totiž a
jako Bohem nadšený prorok, posiloval skvělou
řečí jejich ochablou mysl, ujišťoval je též, že
zcela určitě dobudou velkého vítězství. Nato se
k velkému překvapení všech, ač velmi trpěl
pakostnicí,vyšvth na koně. Maje křížna prsou,
postavil se v čelo vojska a nadchl tak celou ar
mádu k boji. Bylo to jistě odvážné počínání,
ale sv. Vavřinec pevně doufal v pomoc Boží.
Jeho důvěra byla hojně odměněna; výsledek
krvavé řeže bylo skvělé vitězství císařského
Vojska; třicet tisíc Turků pokrylo bojiště.
_Dne 14. října došlo opět k boji; Turci se chtě

11asi pomstíti za utrpěnou porážku. Opět stál
SV. Vavřinec v čele vojska. Beze strachu vy—
trval v nejnebezpečnější vřavě bitev-ní. Turci
Soustředili své útoky na nenáviděného mnicha,
V kterém Viděli původce své hanebné porážky.

u pojednou zaběhl kůň sv. Vavřince do řad
h_epřátel;již se zdálo, že je veta po sv. Vavřin
cš-_Plukovníci Rossbu-rg i Altain přiskočili svět—
el Ihned na pomoc, volajíce. na něho, aby ihned
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ustoupil zpět, že tam není jeho místo. „Mýlite
se, odvětil jim, právě sem patřím. Ku předu!
Vítězství je naše!“ A skutečně — zásluhou sv_
Vavřince byl nepřítel svaté Viry opět zdolán
& zahnán na útěk.



V ČELE ŘÁDU.

V dubnu roku 1602 opustil sv. Vavřinec Pra
hu, aby se odebral do Říma, kde měl na gene—
rální kapitule zastupovati česko—rakouskýko
mísariát.

V čele řádu kapucínského je totiž generál,
jemuž po boku "stoji šest rádců čili generálních
definitorů. Jak generál, tak i definitoři byli
vždy na generální kapitule zvoleni na dobu tří
let. Jakmile toto období uplyne, musí se opět
sejíti zástupcové všech řádových provincií, aby
zvolili nového generála a nové definitory.

Dne 24. května roku 1602 se shromáždili ka
pitulárové, t. j. zástupcové všech řádových pro
vincií k volbě nového generála. Podle řádových
stanov byli nejprve zvoleni generální definito—
ři. Poté poklekl dosavadní generál P. Jeroným
před prvního, nově zvoleného generál—níhode
finitora, vydal mu počet řádu a kleče, hlasitě
prosil shromážděné kapituláry o prominutí
všech chyb a nedostatků, kterých se byl do—
pustil jako nejvyšší představený řádu.

Tímto obřadem řád osiřel, neměl již generá
la. Bylo proto nutno přikročiti k volbě nového
generála.

Rychle se kapitulárové domluvili; shodli se
V tom, že o blaho řádu bude nejlépe postará
n_0,jestliže péče o řád bude svěřena P. Vavřin
Clvz Brindisi, česko-rakouskému komisaři. —
VSichni se radovali, neboť sv. Vavřinec nabyl
SVoudosavadní činností zvučného jména a _mno

0 se o něm mluvilo. On však váhal, stracho
Val se, 'ba i naříkal. Věru, člověk se nemění:
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znamenití mužové jsou vždy skromní, nevidi
leckdy pro svou velkou pokoru svých výteč
ných vlastností, nevidí ani svých úspěchů, jsou
vždy jímání strachem, že nesplní svůj úkol,
Ale člověk hloupý, nafouklý se tlačí všude ku
předu, nevidí svých neúspěchů, nevi—dínevoli
těc'h, jichž naděje tak často zklamal.

Sotva nastoupil sv. Vavřinec svůj úřad, tu
jsa si vědom odpovědnosti, kterou vzal na se—
be, odhodlal se vykonati kanonickou visitaci
čeln'ch klášterů v severní Italii, ve Francii a
ve anělsku.

Kdo měl příležitost sledovati způsob, jakým
sv. Vavřinec všude vystupoval jako nejvyšší
autorita v řádě, nemohl se ubrániti obdivu, jak
důsledně, vytrvale a neochvějně spojoval ti—
chost, mírnost a pokoru s náležitou přísnosti.
Tam kde šlo o svéráz řádu, 0 podstatné poža
davky řeholního života, jasně a zřetelně pro
hlásil: „Nařizuji. . .!“ Zpozoroval-li nedostat
ky, zaviněné více slabostí a křehkostí lidskou
než zlobou a nedbalosti, zůstal mírným, tichým,
shovívavým, pokomým synem sv. Františka.
Odpouštěl, varoval a prosil. Podobně jako sv.
František v Bologni i on ovšem leckdy vzpla
nul spravedlivým hněvem, rázně vše odstraňo
val, co brzdilo rozmach a rozkvět řádu. Ze prá
vě takovým postupem celému řádu nesmírně
prospěl, je jasno.
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PO DRUHÉ V PRAZE _
v SLUŽBÁCH PROTIREFORMACE

Jako mladík se po na'máhavých cestách širo
širým světem s radostnými pocity vrací ke své
matce, aby pookřál v milé jizbě drahého do—
mova, podobně i sv. Vavřinec s radostí spě
chal do Říma; vždyť uplynula doba, na kterou
byl zvolen nejvyšším představeným řádu, měl
se tedy zříci úřadu. Jak se těšil! Mohl se — tak
aspoň myslel náš světec — uchýliti do samoty
a v modlitbě a rozjímání odpočinouti na srdci
Ježíšově po rušných a dalekých cestách hříš
ným světem. Doufal, těšil se. Jak se však mýlil!

Dne 27. května r. 1605 se tedy opět sešli zá
stupcové řádu kapucínského z celého světa, aby
zvolili nového generála. Byl to dojemný pohled,
když zasloužilý generál, který se téměř vyčer
pal péčí o řád mu svěřený, poklekl před shro
mážděnými kapituláry a hlasitě na sebe žalo
val — on, muž velezasloužilý, že se jako nej
vyšší představený řádu dopustil mnohých chýb,
mnohých nedbalosti, že jim proto nastává po
Vinnost zvoliti za generála schopnějšiho a hod
nějšího, který by řád lépe a svědomitěji spra
voval. Jaká pokora! Jaká dojírnavá prostota!

Po těchto slovech odešel ze shromáždění,vě
em poměr-němladý — bylo mu teprve 46 let

\ ale starostmi a pracemi vysílený a upraco—
Vaný, odešel s radostí, odešel s vřelým přáním,
aby se mohl v malém, tichém klášteře úplně
Věnovati své duši.

_lověk míní, ale Pán Bůh mění! Kolikráte
3? Již V životě lidském ukázala tato věta prav
lVou!Místo do kláštera, odnesla vůle Boží na
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šeho světce na dějiště staletých náboženských
třenic, nechutných sporů a hádek — do Matič.
ky Prahy.

Z jara roku 1606 opět vidíme sv. Vavřince
na cestě do Německa. Tentokráte se ubíral přes
jižní Tyrolsko a Bavorsko do Mnichova (Mun
chen) ke svému příteli arcivévodovi Maxmi—
liánovi, který tehdy začal rozvinovati rozsáhlou
činnost v prospěch církve katolickév Německu.

Do Prahy přišel sv. Vavřinec teprve v dubnu
roku 1607, neboť důležité záležitosti církevně
politického rázu zdržovaly sv. Vavřince v Mni
chově (Můnchen). V Praze rozvinul sv. Vavři
nec požehnanou činnost kazatelskou. Kázal v ja—
zyce německém, italském, latinském a prý i če
ském. Kázání našeho světce byla neobyčejně
jadrná, jasná, ba někdy i dramatická.

Jednu příhodu, která nám osvětluje způsob,
jakým sv. Vavřinec hlásal slovo Boží, nutno
uvésti:

Roku 1607 navštívil Rudolfa II. kurfiřt Chri
stian II. V jeho průvodě byl i dvorní Íkazatel
Polykarp Laiser. Tento hrubě zneužil milého
pohostinství, kterého se mu dostalo od Rudolfa
II., neboť dvakrát kázal z oken paláce Rosen
bergů na Hradčanech. Tato kázání byla pro ce
lou tehdejší Prahu 2 velké většiny nekatolic
kou, velkou událostí, a to jak pro osobu, která
se odhodlala tato kázání prosloviti, tak i pro
otázky, kterými se chtěl při kázání zabývati
V prvním kázání pojednal Laiser o dobrých
skutcích, v druhém o ospravedlnění. Jak patr
no, byly to otázky, které tehdy byly mezi ka
tolíky a protestanty nejvíce přetřásány.

Je ovšem pochopitelne, že tato kázání pro
testantského kazatele rozvířila hladinu život.?
Pražanů. Ozývaly se též hlasy, aby katolicky
kazatel veřejně vyvrátil názory protestantské
ho pastora. Proto vystoupil sv. Vavřinec na pří'
mý rozkaz papežského vyslance na kazatelnm
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aby veřejně dokázal neudržitelnost Laiserových
názorů. '

Jméno Capuccino Padre Lorenzo — kapucín
p, Vavřinec mělo v Praze dobrý zvuk. Ký div,
že na kázání sv. Vavřince se přivalil velký po—
čet posluchačů, a to jak z řad katolíků, tak
i z tábora protestantů. Celé ovzduší, za které
ho náš světec vystoupil na kazatelnu, bylo vel
mi slavnostní, neboť mimo velké zástupy lidu
se dostavil i papežský vyslanec, členové diplo
matického sboru, dvorní hodnostáři a nejvyšší
zemští úřednici. Jako průpověď užil světec slov
ze Skutků apoštolských: „Člověče, plný všeli
ké lsti a zchytralosti, synu ďáblův, nepříteli ve
škeré spravedlnosti, nepřestaneš-li převraceti
přímé cesty Páně?“

Sv. Vavřinec si vytkl dvojí úkol: nejprve
chtěl svým posluchačům podati zevrubný a ú
plný výklad o povaze a ceně dobrých skutků,
pak hodlal vyložiti, v čem spočívá ospravedl
nění. Za druhé byl odhodlán nemilosrdně a bez
ohledně odkrýti neodpustitelný způsob, jakým
protestantský kazatel Laiser překrucoval jasný
smysl slov Písma svatého.

Celý věroučný spor mezi katolíky a prote—
stanty vzal svůj původ odtud, že protestanté
nesprávně vykládali některá místa Písma sva
tého; bylo proto velmi důležito podati poslu
Chačůmzevrubný výklad některých důležitých
míst Písma svatého. Sv. Vavřinec si byl dobře
Vědom, že převzal úkol velmi nesnadný & ne
bč'zpečný. Ozbrojil se proto na toto kázání je
dinečným způsobem, čímž podal nezvratný dů
kaz svých obsáhlých jazykových znalostí: vzal
sebou na kazatelnu Písmo svaté, a to nikoliv
V znění latinském, poněvadž latinské Písmo sv.
bylo pro jeho účely bezcenné, mohl totiž Laiser
Veškeré vývody a námitky sv. Vavřince vy
Vrátiti poznámkou, že nepoužívá bezvadného
znění Písma svatého. Co tedy učinil sv. Vavři
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nec? Vzal s sebou na kazatelnu Písmo sv. v ja.
zyce hebrejském, aramejském a řeckém. Pak ži_
vě a přesvědčivě vyložil podle Písma sv. pojem
ospravedlnění. V další části své řeči vyvrátil
tři důležité protestantské názory: a) že člově_
ku se dostává ospravedlnění pouze vírou, b) že
dobré skutky jsou bezcenné, c) že člověku sta—
čí k ospravedlnění jen přesvědčeni, že Bůh mu
všechny hříchy odpustil. S velkým důrazem
upozorní—lsvé posluchače, že Laiser zcela ne
správně porozuměl Písmu svatému. Ironicky
pak prosil své posluchače, aby Laiserovi pro
minuli, jestliže nesprávně chápal Písmo svaté,
neboť neu-mí Písmo svaté v původním jazyku
ani čísti, tím méně mu ovšem porozuměti. V zá—
palu řeči zvolal na četné posluchačstvo: „Chce—
te důkaz, že Laiser nezná ani čísti Písmo svaté
V původním jazyku?“ Po těchto slovech se ú
chvatný kazatel pojednou odmlčel, nastalo ve
liké ticho. Tu pojednou se něco stalo, co jistě
nikdo z posluchačů nečekal. Sv. Vavřinec vzal
Písmo svaté a k úžasu všech jím mrštil mezi
posluchače: „Nechť, ať se přesvědčí“ ——volal
sv. Vavřinec — „že tento slavný dvorní kaza
tel není s to čísti Písmo svaté v původním ja
zyku, tím méně ovšem rozuměti a je vyložiti.“
Laiser k své velké hanbě musel přiznati, že ne
ovládá jazyky Písma svatého; bylo jistě pro ně
ho velkým pokořením, velkým zahanbením, že
on, slavný kazatel, nemá ani tak mnoho jazy
kovýc-h znalostí, aby mohl čistí a rozuměti Pís
mu svatému v původním jazyku.

Postavení Laisera, který utrpěl tak haneb
nou porážku, nebylo jistě záviděníhodné. C0
učinil v tomto trapném postavení? Zarděv Se
hanbou, že prostý kapucín tak nemilosrdně od
kryl jeho nedostatečné odborné vzdělání, nena
lezl jiného a lepšího prostřaiku, než rychle
z Prahy zmizeti. Útěke'n Laiserovým končilo
tedy slavné kázání sv. ' avřince.
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pražané se ještě dlouho potom bavili o tom,
-akprostý kapucín potřel slavného dvorního
kazatele. A katolíci? Ti byli na svého slavného
&vítězného obhájce svaté víry hrdi. Ze touto
události vážnost katolíků vzrostla, je jisto.

Pro muže tak podníkavého, jakým byl svatý
Vavřinec,nebyla kazatelna jediným polem, kde
rozvinul plodnou a požehnanou činnost. Čino
rodé nadšení, obnoviti život náboženský pře
devším v řadách vůdců lidu, působilo, že náš
světec se stal zpovědníkem šlechty a nejvyš—
ších zemských úředníků. Rozhodný vliv měl i
na běh církevně-politických záležitostí, vždyť
český historik Gindely výslovně poznamenává,
že se ve světničce sv. Vavřince odbývaly dů
ležité porady církevně-politické.

Sv. Vavřinec byl tedy zaměstnán jako kaza
tel, misionář, zpovědník a odborný rádce při
různých poradách; ale přes to našel ještě dosti
času a sil, aby se věnoval i spisovatelství. Z je
ho pera pocházejí kázání pro různá období cír
kevního roku, výklady k některým knihám
Písma svatého; snad jeho nejkrásnější dílo je
spis zvaný „Mariale“. V těchto mariánských
kázáních spojil náš světec bohovědeckou hloub
ku s prostou, přímo dojímajicí zbožnosti. Kaž
dým slovem míří rovnou k srdci posluchače,
dOjímá; každá řeč jest plná dojimavosti, zbož
nosti a vroucnosti, jaké jsou schopni jen svět
Ci,kteří ve vlastní duši prožili, co podávají
sVým čtenářům.

Významný pro obecné církevní dějiny je spis
„Commentariolus de rebus Austriae et Bohe
miae“. Toto dílo jest proto tak důležité, že sv.

avřinec v něm píše o příhodách, které sám
zažil v Praze od roku 1600 do roku 1611. Zají
rflavost celého spisu vzrostla ještě tím, že svě
ec napsal své dojmy a vžpomínky ve formě

Paměti.
Jeho největší spis, dosud úplně ani nedoce
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něný, je trojsvazkové dílo „Lutheranismi hy_
poty-posis“ (Základy protestantismu). Podnět
k němu dala shora uvedená kázání protestant.
ského pastora Laisera. Když se totiž Laiser po
své hanebné porážce vrátil do Německa, vydal
svá kázání tiskem a poslal i jeden výtisk sva
tému Vavřincovi s poznámkou: Posílá Polykarp
Laiser svému protivníku bratru Vavřincovi. 
Sv. Vavřinec měl původně v úmyslu odpově
děti Laiserovi soukromým dopisem; než brzy
dospěl k jinému názoru. Byl totiž vyzván od
apoštolského vyslance Antonína Cajetano, od
olomouckého biskupa Dietrichsteina a od špa
nělského vyslance, aby knižně poukázal na ne
udržitelnost názorů V knize hlásaných. Laiser
podal totiž ve své knize ucelený a přesný obraz
právě těchto názorů protestantských, které se
nedají srovnati s katolickou věroukou. Proto se
odhodlal sv. Vavřinec obšírně dokázati, že ve
škeré základy, na kterých Luther a po něm
Laiser vystavil své věroučné názory, stojí na
velmi mělké půdě. Rozdělil své dílo na tři dí
ly: v prvním svazku rozebírá život a působení
Martina Luthera, v druhém podává obraz na
uky a církevního zřízeni protestantů pod zor
ným úhlem katolické věrouky a třetí svazek
věnuje osobě a názorům dvorního kazatele Lai
sera. Mluva celého díla je neobyčejně vážná;
z každé věty je patrno, že našemu světci nejde
o zničení neb zahanbení protivníka, nýbrž ?
objasnění pravdy a o blaho nesmrtelných duši,
než tento láskyplný ohled nikterak nebráml
sv. Vavřinci, aby bezohledně a nemilosrdně ne'
odkryl slabiny a omyly protestantů.

Bohužel ani teď nebylo sv. Vavřinci dopřáno
stráviti delší dobu v Praze, neboť na sklonku
roku 1609 byl odvolán, aby své schopnosti u"
platnil na poli světové politiky. Opustiv Prahur
odešel do Madridu jako vyslanec a důvěrník
arcivévody Maxmiliána, který byl hlavou ka'

44



toncké ligy. Bylo mu uloženo pohnouti krále
anělského k hmotné podpoře katolické ligy.

O tomto posláni více diplomatickém než cír
kevním pojednáme zvlášť. Jen poznamenává
me, že se sv. Vavřinec zhostil čestně i tohoto
úkolu; pak se vrátil na krátkou dobu opět do
prahy. Odtud odešel do Mnichova (Můnchen),
kde byl jmenován papežským vyslancem se
zvláštním posláním býti prostředníkem mezi
dvorem rakouským, mnichovským a madrid
ským.
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NA STEZCE DIPLOMATICKÉ.

Katolická liga byl spolek katolických knížat,
kteří chtěli hájiti zájmy katolické víry a cír.
kve mocí politickou a vojenskou. Duší a hlavou
celého spolku byl Maxmilián, arcivévoda ba.
vorský. Neutěšené poměry v Německu nutily
Maxmiliána hledati finanční pomoc u španěl
ského krále. Španělsko bylo ochotno podporo
vati finačně celý podnik arcivévody bavorské
ho. Jsouc však navedeno neprozíravou politikou
rakouských Habsburků, především pletichář
ského Matyáše, žádalo, aby v čelo spolku byl
postaven některý arcivévoda habsburský. Max
milián, muž širokého rozhledu, znaje dobře ne
schopnost tehdejších Habsburků, postavil se to
mu co nejrozh—odnějina odpor; předvídalť s ji
stotou, že habsburské vedeni by odsoudilo ka
tolickou ligu k nečinnosti. Španělsko však stá
lo na svém a nechtělo od svého požadavku u
stoupiti. Co nyní činiti? Po zevrubně úvaze
všech okolností prohlásil Maxmilián, že Se
vzdá nejen vedení ligy, nýbrž i členství v něm.
Toto rozhodnutí vyvolalo v celém katolickém
světě velké vzrušení, bylť totiž Maxmilián je:
diný kníže, který mohl svou vojenskou rnOCl,
svou silou finanční, svým mocenským postav?
ním dodati katolické lize vážnosti a síly. Ka?
dý věděl, že je třeba v zájmu katolického na'
boženství nejen Maxmiliána od jeho zaměru
odvrátiti, nýbrž i Španělsko smiřiti s ligou
Muž, který byl vyhlédnut a který se těšil tak
velké důvěře jako zprostředkovatel mezi Vld'
ni (Wien), Madridem a Mnichovem (Munchen)v
nebyl nikdo jiný než náš světec.
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Přes svůj odpor k politickým záležitostem,
řes svou churavost vydal se sv. Vavřinec na

cestu do Madridu. Ani tam nebyl naprosto ne
znáanou osobou, vždyť byl zpovědníkem man
želky Filipa III., Margarety, když ještě jako
divka žila v Italii. Přijat byl s neobvykle vel
kou slávou, neboť pověst o jeho schopnostech
a ctnostech ho již předešla.

V Madridě opět dokázal sv. Vavřinec, že jest
mužem svérázným, podnikavým, který, vyža
duje-li to prospěch věci, necítí se vázán tra—
dicí neb zvyklostmi; proto šel i zde svou ces
tou, která mu zajistila úspěch. Sotva se totiž
obeznámil s poměry madridského dvora, roz
hodl se o'bejíti všechny státní ministry; začal
proto přímo s králem projednávati celou zále
žitost. Projednávání celé záležitosti se poněkud
vleklo, neboť španělský král byl při svém po
stupu veden až přespříliš politickými ohledy;
sv. Vavřinec se však na celou otázku díval ví—
ce pod zorným úhlem katolické víry a jejího
blaha. Neustal proto španělského krále důraz
ně upozorňovati, že není jen vladařem, nýbrž
i katolíkem. Neohroženě hájil názor, že počíná
ní a jednání katolického panovníka musí býti
určováno nikoliv jen zásadami politickými, ný
brž i náboženskými. Celá politika katolického
státu ať je proniknuta ideami viry a nábožen
StVí ——toť základni myšlenka státovědy sva
tého Vavřince. Takto se mu přece podařilo pře
SVědčiti Filipa o správnosti stanoviska Max
miliánova. Jaký byl výsledek celé akce, kterou
SV.Vavřinec tak. neohroženě vedl? Filip III.
Vstoupil do katolické ligy a zavázal se přispěti
na její vydání a potřeby měsíčně obnósem tři
ceti tisíc dukátů.

Po tomto úspěšném jednání vrátil se svatý
Vavřinec do Mnichova (Můnchen). Bylo tehdy
Všeobecné přesvědčení, že sv. Vavřinec upev
nll timto vítězstvím nejen moc katolické ligy,
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nýbrž též katolické církve. Při slavnostním u.
vítání, kterého se dostalo sv. Vavřinci při jeho
návratu z Madridu, veřejně prohlásil arcivévo.
da Maxmilián: „Celé Německo, ba celé křes.
ťanství je zavázáno díky P. Vavřinci, že se jeho
prozíravým přičiněním katolická liga ustavila
a že může působiti tak mnoho dobrého.“

Po tomto úspěšném jednání se rozvinul čilý
diplomatický styk mezi Madridem, Vídní (Wien)
& Mnichovem (Miinchen). Státnici však po
strádali stálého prostředníka, který by se tě—
šil důvěry všech. Tímto úkolem byl opět po
ctěn náš světec, neboť na návrh španělského
laále byl jmenován královským vyslancem &
papežským nunciem v Mnichově (Miinchen).
Sv. Vavřinec se vžil do své nové úlohy. Byl-li
výborným kazatelem, svědomitým představe
ným, nezištným poradcem, stal se nyní o'bezře
lým diplomatem, který se vší silou snažil uvést
v souhlas leckyd zchytralé cesty tehdejší svě
tové politiky se zásadami víry.

Arcivévoda Maxmilián přijal svého spolu
pracovníka s velkou radostí, neboť byl pře
svědčen, že nemohl obdržeti lepšího rádce. ——
Proto také přilnul k sv. Vavřinci způsobem té
měř synovským. Nic nepodnikl bez jeho sou
hlasu, bez jeho rady. Ze sv. Vavřinec dosáhl
svou diplomatickou činnosti více, než se vše
obecně očekávalo, toho je nejpádnějším důka
zem, že si Maxmilián i po smrti našeho světce
vybíral s oblibou své důvěrníky a rádce a vy
slance z řad kněží řádu kapucínského; stačí u
vésti P. Hyacinta z Casale a P. Alexandra, ne'
boť oba tito kapucínšti kněží velmi mnoho VY'
konali jako diplomaté pro Maxmiliána.
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POSLEDNÍ NAROZENINY.

Správa království neapolského byla v té do
bě v rukou španělského místokrále, který vládl
s libovůli krutou, ba až zločinnou. Obyvatelé
Neapole nehodlali déle nečinně se dívatí na tak
bezohlednou vládu; proto se usnesli, že pošlou
ke španělskému králi svého důvěrníka, abypo—
dal králi zevrubnou zprávu o neslýchaném
způsobu, jakým místokrál spravuje svůj úřad.
Kde však nalézti vhodnou osobu, která by dá
vala aspoň jakousi záruku, že vše zdárně vy
koná? Tu byla ovšem dobrá rada drahá. Vždyť
celý podnik nebyl bez nebezpečí, neboť každé
mu hrozila smrt, kdyby se místokráli dostal-a
jen sebe menší zpráva o úmyslu občanů neapol
ských.

Sv. Vavřinec byl tehdy právě na cestě do
Brindisi, kde měl osobním zakročením urychli—
ti stavbu ženského kláštera. Sotva se Neapo
litáni dověděli, že slavný P. Vavřinec se zdržu
je v Neapoli, vypravili ihned k němu poselstvo,
které mělo světce pohnouti, aby se ujal nebez
P8čného podniku. Ale světec dlouho váhal, bylt
právě tehdy těžce churav, snad i předvídal, že
Jeho síly pro tak dalekou a svízelnou cestu ne
Stačí. Když však i papež vyslovil přání, aby
Neapolitánům přispěl svým vlivem na pomoc,
myslel, že musí vyhověti; proto přislíbil, že vy
oná vše, aby smutný jejich osud zmírnil. 

důvodů opatrnosti odešel do kapucínského
láštera v Casertě, aby v naprosté tajnosti

rnOhlVše připraviti. co tak nebezpečné posláni
vb'žadovalo.
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Místokrál byl přece jen zpraven o přípravách
sv. Vavřince na cestu do Madridu; bez dlouhé
ho rozvažování rozhodl, že musí stůj co stůj po
slání sv. Vavřince zmařiti. Dal proto na pevni
ně střežiti všechny mosty, ba i na moři křižo
valy ve dne v noci podél břehu dvě lodi, aby
sv. Vavřinci znemožnili odjezd.

Neapolitáni ovšem nelenili; s největší pečli
vostí připravili vše, co by mohlo tajnému od
jezdu sv. Vavřince býti prospěšno. V temnu
nočním, kolem půlnoci, nastoupil sv. Vavřinec
dalekou cestu do Madridu. Jakmile se jen po
někud málo rozednilo, bylo třeba cestu ihned
přerušiti a vyhledati bezpečný a jistý úkryt.
Cestoval z důvodů bezpečnosti jen v noci, ne
boť přes den byla cesta přiliš nebezpečná. Když
se sv. Vavřinec takto dostal šťastně k břehu
mořskému, rozhodl se ihned příští noci odplou
ti na tajně připravené lodi.

Byl předvečer svátku sv. Františka z Assisi;
kolem půlnoci sestoupil sv. Vavřinec se svými
průvodci na opuštěný mořský břeh, kde na
umluveném místě čekala přichystaná loď. Při
šedše k břehu, rychle vstoupili na loď a odra
zili od břehu. Sotva se však octli na širém mo
ři, byli zpozorování od svých pronásledovatelů.
Nebezpečí bylo velké; na neštěstí hrozila ještě
vypuknouti bouře. Na palubě nastal zmatek,
zoufalství. Co podniknout? Tu zasáhl náš svě
tec: „Ku předu,“ zvolal, „svěřme se moři. Jeho
hladina bude milosrdnější než místokrál. Vě
řím, že naše plavba se vy—daří.“Tato slova
vzpružila lodníky a naplnila je důvěrou. Na"
pjali všechny síly, dbepluli šťastně dvě číha
jící lodi, aby se dostali z jejich dohledu. Jejich
až nadlidské úsilí bylo korunováno úspěchem:
unikli a pustili se vesele na širé moře.

Místokrál se však nedal tímto nezdarem Od'
strašiti; kul dále .pikle proti sv. Vavřinci, ale
veškeré jeho nástrahy byly mamé. Bez pohro'
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my přistála loď u břehu španělského. Vystou—
ili a s chutí nastoupili další cestu po souši.

V Madridě čekalo však sv. Vavřince nemilé
překvapení, neboť krále nezastth, bylť V Li
saboně, kde měl býti korunován za krále por
tugalského. Co nyní činiti? Dlouho nerozvažo
val náš světec: opět se chopil poutnické hole
a spěchal za králem; hlavního města Portugal
ska dostihl V červnu roku 1619.

Na dvoře Filipa III. nebyl sv. Vavřinec ne
známou osobou. Jeho přátelské vztahy k pa
novnické rodině ihned zjednaly mu přístup ke
králi. Smutná zpráva o zločinném počínání mí
stokrálově, které mnohdy volalo o pomstu jako
krev Abelova, naplnila krále hněvem. Dal ne
prodleně nevěmého úředníka povolati k zodpo
vědnosti, než ukrutník záhy a nečekaně byl
v žaláři zachvácen smrtí.

Obyvatelům Neapole sv. Vavřinec tedy po—
mohl, sobě však, jak se zdá, na zdraví uško
dil, neboť jeho celkový zdravotní stav se den
ze dne nápadně zhoršoval; bylo patrné, že ne
úprosná a nemilosrdná smrt začala hlodati na
jeho životě. Netrvalo dlouho, a sv. Vavřinec
byl nucen ulehnouti. Don Pietro z Toleda, u
kterého světec byl ubytován, ilmed poznal, že
Jde o velmi vážné onemocnění. Nemeškal a po
dal králi ihned zprávu o povážlivém zdravot
nim stavu našeho světce. sotva byl Filip uvě
domen, že jeho dobrý přítel a rádce je vážně
nemocen, poslal bez průtahu k jeho lůžku ně
l(Olikdvorních lékařů, kteří neměli šetřiti ná
1(ladu a péče, aby světce zachránili.

Lékaři se nevzdali veškeré naděje: sešlost
Věkembyla u sv. Vavřince sice velká, nepravi
delná výměna látek působila lékařům velké
statrosti, než přece doufali, že se jim podaří
Yzacnéhopřítele králova uchovati na živu. Ve
Sl_íerénaděje však plašila úplavice, která olou
Plla světce o poslední zbytek tělesných sil. Ti
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chá vlna beznadějnosti zaplavila příbytek, kde
světec odpočíval na loži. Bezmocně a beznaděj
ně obklopili lékaři jeho lůžko a s nevýslovným
zármutkem pozorovali, jak pomalu a neodvrat_
ně prchá život z útrob tohoto vzácného a nena_
hraditelného člověka. I sám světec pochopil, že
jeho stav je beznadějný a že dni jeho života
jsou sečteny. Požádal proto, aby byl k jeho lůž
ku povolán kněz z blízkého františkánského
kláštera. S příkladnou sebraností přijal svátosti
umírajícich, pak se se všemi rozloučil, všem po
děkoval za ochotu a péči, zvláštní vzkaz po
slal ještě králi. Tim' učinil zadost všem povin
nostem tohoto světa a tím též světu naprosto
odumřel, neboť od té chvíle žil jen potřebám
své duše. „Toužim již býti s Kristem,“ tato slo
va stále opakoval, až mu je smrt takřka vy
rvala z úst. Dne 22. července r. 1619, na svá
tek sv. Maří Magdaleny, dopoledne nastal je
ho smrtelný zápas. Netrval dlouho, neboť ko—
lem čtvrté hodiny odpoledne odevzdal svou
duši svému Stvořiteli.
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PO SMRTI.

Odešel velký muž, a to velký před Bohem a
velký i v očích světa.

Don Pietro z Toleda dal tělesnou schránku
sv. Vavřince balsamovati. Otázka, kde má bý
ti vzácné tělo pochováno, poněkud rozvířila
hladinu života v Lisa'boně, neboť jak Minorité
(Konventuálové), tak i Františkáni si činili ná
rok na tělesnou schránku sv. Vavřince. Tu
rázně zakročil Don Pietro. Se svolením krále
d'al mrtvolu dopraviti do severního Španělska,
a sice do kláštera klarisek, který byl v bez
prostřední blízkosti města Villafranca. Tam ži
la totiž jedna dcera Dona Pietra jako řeholní
sestra. Srdce sv. Vavřince přijali jako vzácné
ostatky kapucini, kteří ho doprovázeli na cestu
do Lisabonu.

Velký a zasloužilý kapucín Vavřinec z Brin
disi byl k nemalé radosti všech přátel řádu ka
pucínského prohlášen od Pia VI. dne 1. čer
vence 1873 za blahoslaveného. Slavný Lev XIII.
Vřadil jej pak dne 8. prosince 1881 do počtu
svatých.

A my?
. Plni vděčnosti a radosti, že Bůh vyznamenal
Prvního kapucína v Čechách svatozáři, my ne
ustaneme volati: Svatý Vavřinče z Brindisi, za
kladateli čako-moravské provincie Otců Kapu
cínů, oroduj za nás a ochraňuj dílo, které jsi
započal.
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Co ie řád kapucínský?
Rád kapucínský je nejmladší odvětví řádu

sv. Františka. Jeho předním a hlavním účelem
je starati se o duchovní potřeby nejopuštěněj
ších a nejnižších. Proto kapucín zavítá se zvlášt
ní zálibou a láskou do chatrčí a příbytků nej
chudších.

Kde maji kapucini své kláštery?
Kapucini mají dnes své kláštery v Čechách

a na Moravě. V Čechách působí v Praze na
Hradčanech a v Praze II. u sv. Josefa, v Roud
nici, v Sušici, v Chrudimi, v Kolíně, v Opočně,
na Mělníku; na Moravě působí v Olomouci,
Brně a v Třebíči.

Milý hochu,
chceš Pánu Bohu přinésti tu oběť nejkrásněj

ší a nejvzácnější,
chceš jako kněz obětovati svůj život pro bla-.

ho nesmrtelných duši,
cheš jako kněz řádu kapucínského uskutečňOj

vati zářné ideály sv. Františka z Assisi
v práci pro Boha a nesmrtelné duše, _

cítíš v sobě sílu a odhodlanost s radostným
srdcem přinésti Pánu Bohu tuto obě
největší a nejšlechetnějši?

Když ano, přihlas se jako chovanec do ústavu
pro výchovu kněžského dorostu řádovéhov

Dopiš na adresu: Ředitelství ústavu pro v'ý'
chovu kněžského dorostu řádového Třebíč:
kapucínský klášter.
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ÚVOD

Za mohutnými vrcholy And, táhnoucích se
po celé délce západního pobřeží Jižní Amuriky,

leží v rovině při Tichém oceánu Lima, kronéměsto nynější republiky Peru. Úrodná robina
u pobřeží v šíři 50-150 km přechází náhle
v pásmo hor, jež tu stojí velebně jako nebe
tyčná hradoa. Údolími mezi strmými úpatími
hor a mnohdy přes divoké rokle a holé, jižním
sluncem rozpálené skály se divoce prodírají
říčky,které ústí samostatně do Tichého oceánu.

Do těchto krajů, kde se život vyvíjel až do
16. století svým vlastním způsobem, nezná
mým ostatnímu světu, přišli před čtyřmi sty
lety Španělé. Na troskách staroslavného krá
lovství Inků budovali své panství. Po dlouhých
krvavých bojích s domorodci bylo konečně
zřízeno španělské království se sídlem v Li
mě. V době, o níž budeme vypravovat, stálo
město Lima teprve padesát let, tedy bylo tak
řka na začátku svého vývoje. Ale již tehdy
tam sídlil arcibiskup, stála tam katedrála a ně
kolik kostelů, řádových a farních. Bylo to vli
vem silné španělské kolonisace v dobytých ze
mích bývalého království Inků. V Peru a v Li
mě samé se život vytvářel již po evropském
způsobu. Jen ujařmení Indiáni, kteří sloužili
jako otroci nebo pracovali při těžkých pracích
a stavbách, svědčili, že to není pravé Španěl
sko. Kolonisátoři bohatli, hromadili zlato a
stříbro, získané na zastrašených domorodcich,
dařil se obchod. Ale se vzrůstajícím blahoby
tem nastával úpadek mravů. V městech se
rozmáhalo rozkošnictví, a zatím chudý lid a
zotročení Indiáni hynuli hladem, utíkali z ves
mica prchali do hor. Mnoho Indiánů bylo ještě
V pohanství, ale i ti, kteří se již obrátili, vra
Celi se znovu ke svým bohům, ke svému nej
vyššímu bohu Slunci.



A mezi tím, co hoří vesnice domorodců a
touha po zlatu a rozkoších dostupuje vrcholu
spíná k Bohu ve své poustevničce nevinné ru
ce slabá dívka, a její zarosené oči prosí o smi
lování nad hříšníky. Z vnuknutí Božího při
chází do Limy z Tucumana z Argentiny svatý
misionář František Solano a káže na limských
ulicích pokání. Jeho hlas hřmí do tvrdých srdcí:
„Neobrátíte-li se pokorně k Bohu a nebudete-li
činit pokání, zahyne Lima!“ A svatá panna
ve své cele sahá k důtkám a mrská se. „To je,
Pane, za hříchy moje a za hříchy světa.“ Slzy
ji kanou z očí, i ony volají o milosrdenství. A
Bůh se smilovává. Lidé se hlasitě vyznávají
z hříchů a naplňují kostely. Místokrál se radí
s arcibiskupem a volá k sobě Františka Solana,
aby mu řekl totéž, co kázal lidu.

Když se uklidněný lid vrací z chrámů s no
vým předsevzetím a s úmyslem sloužit lépe
Bohu, a život v Limě jde v nových kolejích, ni
kdo si neuvědomuje, že to hlavně pokorná dív

jící ruku Boží. Děkuje za to Bohu a modlí se
dál za svůj lid, a chce dále zůstati neznáma.

Učitelkou duchovního vzrůstu svaté Růženy
byla svatá Kateřina Sienská.

Svatá Růžena byla žačkou tak horlivou da
důslednou, že se zdá, jako by veliká světice st
enská znova ožila. Proto ji tak rádi nazývaji
staří kronikáři druhou svatou Kateřinou. Ve
liká myšlenka Dominikova, být jako úd mys
tického Těla Kristova Kristovou spoluobětí Bo
hu, zápalnou obětí lásky, a touto láskou se stát
apoštolem u druhých — pronikla zcela život
obou velkých dcer svatého Zakladatele. Býť
obětí a být apoštolem, být knězem a učitelem,
jak to vyjadřuje heslo na znaku dominikánské
ho řádu: Laudare, benedicere, praedicare —
chválit Boha, velebit a hlásat ho.



SVATÉ DĚTSTVÍ

Alžběta Růžena od Panny Marie se narodila
290.dubna 15986.Její otec Kašpar de Flores,
sloužící v královském vojsku, byl pravděpo
dobně zchudlý španělský šlechtic. Dítě, které
chudým rodičům dal Bůh a které mělo býti
nejkrásnějším květem svého rodu a celé la
tinské Ameriky, bylo pokřtěno o svatodušních
svátcích, jimž říkají Španělé též „:4zové veli
konoce“. Po babičce dostalo dítě na křtu jmé
no Alžběta, Izabela. V bělostných peřinkách
vypadalo jako růžové poupě. Proto někteří
připomínají tuto podobnost jejího spanilého
obličeje s růží, a vyvozují z toho její druhé
jméno. Jiný životopisec vypravuje, jak matka
viděla nedlouho po křtu skláněti se nad ko
lébkou spícího dítěte nádhernou červenou růži,
která ihned zmizela. Užaslá a rozradostněná
matka bere dítě z kolébky, líbá je a praví:
„Od nynějška tě chci považovat za růži a ne
chci tě jinak nazývat než Růžena.“ — Ale to
neměla ráda babička. Považovala to za zne
uctění svého jména. Tak docházelo v rodině
k častým sporům o dceřino jméno. Babička i
později nazývala vnučku Izabelou; a když Iza
bela poslechla, dostala bití od matky; a sly
šela-li na jméno Růžena, vzala na vnučku prut
babička. Až v jejích pěti letech se spor ukon
čil, když při svatém biřmování se arcibiskup
rozhodl pro jméno Růžena. Uražená babička se
upokojila; ale Růžena nebyla spokojena; obá
vala se, že jí to jméno dali, aby zalichotili její
kráse. To ji nemálo rmoutilo. Svůj žal vyje
Vuje nebeské Matce v Růžencové kapli domi
Nikánského kostela. Tu se jí zdá, jako by so
Cha Panny Marie oživla, a slyší laskavý hlas:
„Tvé jméno se velmi Ifbí mému Dítěti, které
mámna rukou, a ty se budoucně nebudeš jme
hovat jen Růžena, ale Růžena od Panny Ma
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rie.“ — Dívenka se radostně vrací domů a pře
mýšlí o úkolu, jaký jí byl svěřen zároveň
s tímto jménem. Růži se musí podobat, a
z celého jejího života musí vanout vůně ctno
stí. Nabídne se tedy Ježíškovi a jeho Matce
za oběť a jejím jediným přáním bude, aby se
jim líbila. — Tak se tehdy po prvé před očima
pětiletého děvčátka objevil jeho budoucí život,
život růže v zahradě Ježíškově.

A brzy na to kleká znovu před sochou Rů
žencové Panny Marie a slibuje jí ustavičnou či
stotu po celý život. Růže musí být čistá, nepo
skvrněná. Je-li pošpiněna hříchem, nevoní již
a nelíbí se Ježíškovi. —A kdo by se divil, že
se již tehdy v duši slabého dítěte vyvíjí síla
k vyplnění úkolu daného jí samým Bohem!
Vždyť i děti si Bůh vede, aby v nich byl osla
ven, a aby byly nástrojem jeho vše pronika
jící lásky a božské činnosti — i když snad
v prvním rozbřesku života si na nich Bůh ten
to úkol naznačuje jen symbolicky.

Růženka měla milou, tichou povahu a byla
miláčkem celého domu. Neplakala a nekřičela
pro maličkosti, jak to dělávají mnohé děti, tak
že se zdá, jako by ony byly v domě pánem.
Jen jednou se dala do usedavého pláče, když
si ji totiž matka vyšňořila, že půjdou na náv
štěvu k jedné paní. Přestala, až jí matka sli
bila, že tedy nepůjdou nikam.

Když si kdysi přiskřípla palec těžkým víkem
u truhly, nedala nijak najevo, jak to bolí. A to
jí byly teprve tři roky. Ustrašená paní de Flo
res vidí jen přibledlou dcerušku, jak schovává
ručku pod zástěru. Ale za několik dní se utvo
řil na palci pod nehtem vřed. Ranhojič od
střihl nůžkami celý nehet, vymačkal vřed —
a divil se, jak ta tichá dívenka to může vydržet
bez pláče. .,

Jindy se jí vytvořil vřed na uchu. Volal!
ranhojiče, a ten bolavé místo vyřízl. CeloU
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hlavu dítěte jistě svírá prudká bolest, ale Rů
žena tu stojí klidně, bez hlesu, jen třesení na
celém těle svědčí, jak trpí. Matka se ptá, zda
to hodně bolí. „Jenom trochu, maminko.“

Tu noc po bolestné operaci nezamhouřila
Růžena oka pro bolest, hlava jen hořela. Matka
ráno sňala s ucha obvaz, a vidí, jaká je to
vlastně rána, a ne jedna. „Ale ubožátko, jak
jsi jen mohla celou noc vydržet s takovou bo
lestí, a ani sis nepostěžovala?“ — „Vždyť ty
bolesti nebyly tak nesnesitelné.“ — Ještě celé
týdny ošetřuje ranhojič choré ucho. Nepama
tuje se, že by se kdy byl setkal s takovou tr
pělivostí, jako u malé Růženky.

Jindy se jí z neopatrnosti dostal bob do no
su — opět se bez hlesu podrobuje ranhojiči,
který rejdí dlouhými kleštěmi po citlivých mí
stech nosní dutiny, aby jí bob vytáhl.

Kdysi si hrála malá Růžena s ostatními
dětmi. Při hře jí starší bratr postříkal vlasy
blátem. Růžena nechala hry a chtěla utéci.
Milý uličník na ni posměšně volal: „Sestřičko,
co se tak kaboníš? Nevídáno, trochu bláta ve
vlasech! Nevíš, že krásné dívčí vlasy, to je 0
sidlo ďáblovo, co se do něho neopatrné duše
snadno zaplétají? Nemysli si, že se tvoje vlasy

aa líbí Pánu Bohu, jak ty si na nich zaklááš!“
Tato kazatelská slova padají dívce do duše

jako balvany a drtí ji jako údery blesku. Bratr
má svatou pravdu. A nepromluvil to snad k ní
Bůh sám, aby ji více přitáhl k sobě? Vidí ve
Svém srdci přání být Ježíškovou růží, a jako
protivu slyší bratrův hlas: Dívčí vlasy jsou
Osidloďáblovo. — V té chvíli se zalekla hrůzy
pekla a viděla, jak nešťastní jsou lidé, kteří
tam spějí. Její mladou duši zalévá nová síla a
touha oddálit se od strašného pekla a přiblížit
Se co nejvíce k Ježíškovi. Ze srdce jí tryskají
Slova, která později tolikrát opakuje: „Ježíši,
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buď požehnán! Ježíši, buď se mnou. Amen.
Doma si pak odhodlaně ustřihla bohaté vlasy.
Nezalekla se matky, která pak spustila veliký
křik. Jen když se tím více přiblíží svému Ježíši.

Od té doby se hrám vyhýbala. Nelákaly ji
krásné loutky, chtěla být jen s Ježíšem. Říká
vala, že takovými figurami mluví ďábel —
měla na mysli též bůžky pohanských Indiánů.
V odlehlém koutku v zahradě ji jednou našel
bratr a ptal se jí, pročpak si nehraje s ostat
ními dětmi. „Nech mě na pokoji!“, odpověděla
rozhodně. ,„„Kdoví, zda je vůbec Pán Bůh u
vás mezi vašimi loutkami.““ To se v ní již na
léhavěji ozývala touha být jen Ježíšova.

Jako dítě se Růžena chorobně bála. Zdálo
se jí, že ve tmě na ni čeká v každém koutě
hrozné strašidlo nebo černý pes. Částečně to
měla po matce — ta byla rovněž tak bázlivá a
nikdy by nevyšla sama v noci na dvůr. Rů
žena viděla, jak jednou večer otec s matkou
jdou zahradou domů. Hle, podivila se, matka
si jde docela klidně, protože je s ní otec. A já
bych se měla bát noční tmy, když mám stále
svého Ježíše u sebe, nejen po boku, ale v srd
ci? Matka se spolehne na smrtelného člověka
a mně by nezaručila bezpečnost blízkost Spa
sitelova? — Od té doby se nebála. Ovšem při
rozený strach nezmizel rázem, ale už nikdy
nepřevládl, vládla Růžena. Schválně vyhledá
vala osamělá místa, kam by dříve byla ne
vkročila za živý svět. Tak si vlastním úsilím
vypěstovala mužnou neohroženost a statet
nost.

Jednou šla s matkou a s bratřími — bylo Jj!
tehdy asi dvanáct let — z jedné indiánské veS“
nice do Limy. Najednou se objevil na cestě
splašený vůl. S ohlušujícím rykem se řítil pl!
mo proti nim. Matka bez sebe hrůzou se dává
s chlapci do běhu, ale Růžena je prosí, aby Jem
klidně zůstali stát, jinak rozzuřené zvíře ještě
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rozdráždí. A sama stojí uprostřed cesty a upírá
oči k nebi. Zatím se zvíře se řevem přehnalo
kolem nich a pádilo dál. Matka se ještě celá
třese strachy, ale Růžena připomíná sourozen
cům, aby jen vždycky důvěřovali Bohu, ať se
děje cokoli.

Podobná příhoda ji potkala v samém městě.
Jela s matkou a jinými dámami po náměstí,
když se tu rozlehly zděšené hlasy z vedlejší
ulice. Ulicí se hnal býk, skákal se strany na
stranu, zarýval rohy do země a vyhazoval hla
vou kamení do vzduchu. Nikdo se neodvážil
k rozběsněnému zvířeti ani přiblížit. A tu se
žene býk zrovna proti jejich vozu. Zděšené
dámy padají do mdlob, kočí skáče s vozu —
jen Růžena sedí klidně a ujišťuje, že zvíře se
vozu vyhne. Najednou se octne býk jedním
skokem u samého vozu, ale jakoby zadržen
neviditelnou silou, obrací se a pádí odtud. Sta
tečná dívka nemyslí na to, jak svou odvahou
vynikla nad ostatní dospělé. Jen zpívá v du
chu chvalozpěv dobrému Bohu a se rtů jí
splývají slova díků: „Nebojím se zlého — ne
boť Ty se mnou jsi.“

ŠVADLENKA.

Léta bezstarostného dětství ubíhala a Růže
na sama poznávala, že je její povinností po
máhati rodičům a spláceti jim tak jejich lásku
a starost o ni. Nejvhodnějším zaměstnáním pro
m bylo šití a vyšívání. Naučila se tomu s po
čátku u matky a pak snad i v městě. V roď
ném domku pracovala společně ještě s něko
lika děvčaty. Práce jim šla od rukou, zvláště
dyž si spolu při práci zazpívaly. Tu jako by
Úmbyl prosycen samou radostí. Nejpoctivější

Ze švadlenek byla Růžena. Chápala svou práci
Jako pokyn od samého Boha a snažila se o do
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konalé splnění svěřeného úkolu. Obětovala Bo
hu svou práci a její myšlenky se nesly jen
k němu. Její družky snad s počátku samy ne
věděly, jak se Růžena takřka každým mávnu
tím jehly přibližuje víc k Bohu a že Bůh se
zalíbením pohlíží na každý její vyšitý kvítek,

Umínila si, že každý svůj úkon při práci bu
de konat s dokonalou poslušnosti. Nejmenší po
kyn, ba každé přání matčino, splnila jako 10z
kaz nesmírně důležitý. Začala již tehdy žít ja
ko řeholnice. Nechce ničím vládnout a nejmé
ně sebou samou. Již tenkrát poznala, ne ovšem
bez vnitřního působení Božího, cenu a zásluhy
poslušnosti. Vždycky žádala matku o dovolení,
smí-li vytáhnout ze skříně potřebnou látku ne
bo. hedvábí. Nejednou to matku podráždilo a
odsekla dceři: „Proč mne tím stále obtěžuješ,
Růženo? Vždyť to leží ve skříni. Proč si to
prostě nevezmeš?“

Na to jí dcera pokorně odpověděla: „Má prá
ce nemá sama o sobě cenu před Pánem Bo
hem. Proto ji chci obohatit zásluhou posluš
nosti.“

Jednoho dne dokončila svou výšivku. Květy
se stkvěly krásně vyšité, jako by je namalo
val dovedný malíř. Paní de Flores vidí nád
herné dílo, které stálo Růženu nemálo náma
hy, a chtěla dcerušku poškádlit. Řekla jí: „Ú
dělalas to všecko obráceně, dceruško!“ Růžena
dlouho neuvažovala, dala se znovu do práce,
ač věděla, že to jen všecko zkazí. Když i s tím
byla hotova a ukázala to matce, ta zrudla
hněvem. Žasla nad dceřinou prostoduchostí. Ale
klidná Růžena ji odzbrojuje něžnou odpovědí:
„Milá matinko, vím dobře, že ty květy jsou
pokaženy, ale tys mi to poručila, proto jsem
poslechla. A stejně klidně, s dětskou radosti
a s chutí opravuje pokaženou práci.

Zisk za svou práci odevzdávala Růžena TO“
dičům. Odevzdala všechno a sama si nedělala
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nároky na nic. Jí nemohly být odměnou pe
níze, to by bylo příliš málo. Měla jinou odmě
nu, a tou byl Bůh sám. Pracovala často až do
vysílení. Posilovalo ji vědomí, že může dra
hým rodičům prokazovat lásku a že ta láska ji
stojí námahu. Poměry v rodině pana de Flo
res nebyly příliš utěšené; otec se svým služ
ným jistě nestačil na jedenáct dětí. To ostatní
tedy vydělávala Růžena svou prací. Hleděla si
též zahrady; pěstovala květiny a posílala je do
města na prodej. Výtěžek jí možná nenahra
dil námahu, jakou měla s pěstěním a šlechtě
ním svých růží, tulipánů, karafiátů a jiných
květinek. Na ten výtěžek se jí tázal jeden kněz
a dodal pak, že to asi sotva rodičům prospěje.
Růžena mu s úsměvem odpověděla: „Výtěžek
je ovšem malý, ale můj nebeský Ženich jej už
dovede rozmnožit.“

Práce Růženu někdy velmi vysilovala. Vždyť
často pracovala až do noci. Jednou ji potkala
na ulici známá paní a viděla, jak je Růžena
zesláblá. Radila jí, aby si odpočinula a šetřila
se. „Ale jak bych se pak ospravedlnila před
Bohem, kdybych nechala rodiče v bídě?“

Bůh žehnal pilné švadlence v její práci. „Za
jediný den udělala víc, než jiná švadlena za
čtyři dni“, praví jeden její životopisec. A při
tom byla slabého těla, často nemocná, zesláblá
po noční práci a modlitbě.

S velkou radostí zdobila květinami oltáře
V dominikánském kostele sv. Magdalény. I ej
větší péči věnovala Růžencové kapli, které si
nesmírně vážila pro milosti, jež jí tam dal Pán
prostřednictvím Královny svatého Růžence.
Nejednou jí napadlo, jak by to bylo krásné,
kdyby své Královně mohla věnovat nový dra
hocenný šat. Radostně se při tom dívala na
sochu Panny Marie nad oltářem a zachytila
odtud její mateřský úsměv. Jistě by dobrá
Matka ráda přijala její dar, ale ona, Růžena,
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je chudá a nemůže jí ho dáti. Umínila si tedy,
že jí ušije duchovní šat a každého půl roku že
jí dá nový. Napsala si do svého deníčku: „Já,
Růžena od Panny Marie, nehodná její služeb
nice, začínám s pomocí Boží šíti oděv Králov
ně andělů. Bude zhotoven z 600 Zdrávasů,
z 600 „Zdrávas Královno““ a z 15 postních dní.
Plášť bude opět z 600 Zdrávasů a „Zdrávas
Královno“, z 15 růženců a z 15 dní přísného
postu. Lemování pláště bude tvořit opět 600
Zdrávasů, pás a závoj rovněž tak. Do rukou
jí dám věnec z květin; bude to 33 Otčenášů,
Zdrávasů a Sláva Otci ke cti pozemského ži
vota Ježíšova. Nyní je tedy šat hotov. Pochvá
len buď Bůh a jeho přesvatá Matka! Nechť mi
milostivě odpustí všecky mé přestupky a mou
zapomětlivost. Chvála Tobě, Ježíši Kriste!“

Podobný šat, kde přidává ještě své oběti a
bičování, věnovala Jezulátku v Růžencové kapli.

Její dílo bylo vždy tak krásně a jemně vy
pracováno, že se lidem zdálo, že to dělaly ru
ce andělské a ne lidské. Jako by se na její
práci projevila ona krása jejích myšlenek, kte
ré ji stále provázely, a jako by své životní
přání a heslo, státi se vonnou růží, vyšívala 1
do svých nádherných ručních prací. I při práci
se Růžena nořila do svého Boha, měla ho stále
na mysli. Někdy seděla nehybně u svého stol
ku, ruce roztaženy, v jedné ruce držela jehlu
s nití, a oči jako by viděly Toho, jenž jí byl
vším. Pro Růženu byla práce modlitbou, Práce
ji neodváděla od jejího Miláčka, naopak, při n!
se učila ještě většímu spojení s Ním. A On
odpovídal svou stálou přítomností a láskou.
Vždyť věděla dobře, že Ježíš stojí u jejího5
cího stolku a dívá se s láskou na její práci.
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TRNITOU CESTOU.

Svatí nemívají ustláno na růžích. Světcům
zřetelněji než jiným lidem zní do srdcí Kri
stův hlas: „Kdo chceš přijíti za mnou, vezmi
svůj kříž!“ Život světců je nemyslitelný bez
utrpení a sebezáporu. Mnozí lidé si předsta
vují světce, kteří v pokoji a klidu a bez zvlášt
ních trampot sloužili Bohu, svaté s nasládlým
úsměvem a ověnčené růžemi, které se na ně
snesly s nebe. Ale zapomíná se na kříže a utr
pení, jimiž je poset jejich celý život.

Růženiným cílem byl již dávno Ježiš. Vě
děla,že se mu musí dokonale připodobnit v bo
lesti, chce-li se jednou těšit z jeho slávy. Ne
divme se proto, že vyhledává nejrozmanitější
způsoby umrtvování. Vždyť se chce podobat
božskému Mistru, zbičovanému, trním koruno
vanému, poplivanému, pošlapanému do pra
chu. Její trýznění těla, často tak krutá, nejsou
cílem jejího duchovního života. Trýznění těla
u svatých nikdy nebylo cílem, byl to jen pro
středek k cíli, k spojení s Bohem, a ovšem
účinný prostředek proti překážkám tohoto spo
jení, totiž proti sobě samým, světu a ďáblu.
Tvrdou sebekázeň u svatých nediktovaly je
jich vlastní choutky, nýbrž horoucí, nezměrná
láska k Tomu, jemuž se chtěli připodobnit. A
tatáž láska vedla svatou Růženu. Pro:o vedl-li
Duch svatý duši slabé dívky a rozmnožoval-li
V jejím srdci lásku a milost, tedy vzbuzoval
V ni i touhu připodobniti se Ježíši co nejdo
Konaleji. Její bičování, tvrdé lůžko, posty —
to vše bylo jistě pod vlivem milosti, která jí
plnila srdce.

Jako dítě dostala Růžena do rukou životopis
Svaté Kateřiny Sienské. Poznala tam, jak tvr

u cestou vlastního sebezáporu a takřka sebe
Zničení kráčela velká světice ze Sieny. Proto
SIRůžena umiňuje, že rovněž podrobí své tělo
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tuhé sebekázni. Záliby ve světských radostech
nikdy neměla. Po slovech bratrových, jenž se
jí kdysi v dětství vysmál pro její vlasy, cítila
odpor ke všemu strojení a marnivosti. Ovšem
narazila na velkou překážku. Byla to její mat
ka, žena naprosto opačného mínění než Růže
na, stavící se s hrdou odmítavostí k duchovní
mu životu své dcery. Je to vysvětlitelné. Don
na de Flores nikdy nezapomínala na svůj šlech
tický původ a v dceři Růženě viděla výcho
disko z nynější nouze. V duchu Si již předsta
vovala, jak se Růžena co nejvýhodněji vdá.
Proto na ní žádala, aby vystupovala na venek
co nejuhlazeněji. Mnoho bohatých mužů se za
jímalo o krásnou Růženu, ale ona všecky od
mítla. Ač se tím hatily velkolepé plány hrdé a
ctižádostivé paní de Flores, přece jen se tato
dále pokoušela obměkčit svou dceru. Přikazo
vala jí nosit rukavičky, krásný závoj na hlavu,
prsteny a šperky. Růžena si někdy ani nevěděla
rady s těmito matčinými vrtochy. Když jí jed
nou matka poručila nacpati si podušky vlnou,
protože viděla, že je má naplněny třískami,
nacpala si je Růžena vlnou tak důkladně, že
nebyly o nic měkčí než kus dřeva.

Kdysi se sešla u její matky společnost dám.
Paní de Flores poručila dceři, aby si dala na
hlavu věnec z růží. Růžena se zdráhá, ale když
není vyhnutí, dává si jej přece na hlavu, ale
mezi růže zabodává do hlavy nepozorovaně 0
strou jehlici, aby jí připomněla utrpení bož
ského Mistra. Jedna paní se kdysi divila, jaké
má Růžena krásné jemné ruce. To znamenalo
pro ni spíše pokoření než chválu. Vstrčila tedy
ruce do čerstvě zhašeného vápna, aby již n%
ní nebylo nic, čím by se světu líbila. .

Již jako dívka se zřekla požívati ovoce. Til
krát týdně jedla místo vařeného jídla pouzé
chléb a vodu. V patnácti letech přestala jist
maso vůbec. Připravovala si polévky z hořký
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bylin. Na zahradě si pěstovala na zvláštním
záhonku hořké byliny, které si tam přesázela
z lesa. Její obvyklou stravou v pátek bylo kou
sek chleba se žlučí. Tu se stával její pokrm
spíše rozjímáním o umučení Spasitelově, než
skutečným pokrmem. Od svátku Povýšení sva
tého Kříže do velikonoc jedla denně kousek
chleba s hořkými rostlinami a v postě se vzdá
vala i toho. Stačilo jí denně několik zrnek
z granátového jablka a hlt ovčí žluči. V po
svátné dny Svatého týdne, kdy prodlela celé
dni na modlitbách v kostele, nejedla nic. Jeji
milovaný Ježíš jí byl pokrmem. U něho zapo
mínala na všechno, i na jídlo. Když se jednou
dlouho do noci modlila a cítila pak takovou
slabost, že myslela, že vysílením klesne, zjevil se
jí sám božský Spasitel a dal jí napíti ze svého
probodeného boku. S dychtivostí ssála božskou
krev a do celého těla i duše jí viela nová síla.

Často se bičovala důtkami s železnými ře
tízky. Když jí to později zpovědník zakázal,
opatřila si s jeho svolením důtky z řemínků.
Tento bolestný úkon své lásky k Bohu oběto
vala za hříchy své, za zatvrzelé hříšníky a za
duše v očistci. Byly-li rány na jedné straně
příliš velké, bičovala druhou stranu, a když se
rány zahojily, bičovala se znovu. Aby nemu
sila zahodit řetězy ze svých zapovězených dů
tek, ovinula si je kolem těla, jejich konce za
mkla na zámek a klíček zahodila. O tomto no
Vém způsobu krutého pokání nikdo nevěděl,
chtěla trpěti tajně. Avšak jednou v noci, když
se dostavily její obvyklé bolesti v kyčlích, ji
Mmižtrpěla téměř celý život, a řetěz na jejím
těle se jí zařezával do masa, zavolala k sobě
indiánskou služebnou Marianu a prosila ji, aby
jí pomohla sejmout řetěz. Ovšem ten byl za
mknutý a klíček zahozený. V nočním šeru
Vtiché komůrce se ozývaly jen tiché steny do
rovolné trpitelky. Užaslá Mariana šla pro kla
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divo, aby pak společně zámek rozbily; Růžena
zatím prosí Boha o pomoc. Zámek se sám ro
zevřel a trpitelka s bolestí pomalu snímá řetěz
s beder a kapky krve potřísňují lůžko. Když
jí pak zpovědník poručil, aby řetěz odevzdala,
posílá jej po kostelníkovi bratru Blažejovi k do
minikánům do kláštera.

Svému Spasiteli chtěla být podobna i trno
vou korunou. Opatřila si stříbrnou čelenku,
což jí matka s radostí povolila. Nevěděla ovšem
nic o špičatých hřebíčcích, které byly upevně
ny ve třech řadách uvnitř čelenky. Nikdo
z domácích o tom neměl ani tušení, jen zpo
vědník o tom věděl. Jednou se chystal pan de
Flores potrestat rákoskou jednoho svého synka.
Růžena se soucitu bratra chránila. Rozčilený
otec odstrčil dceru a při tom se trochu prud
čeji dotkl její čelenky. Hned jí začala s čela a
se spánků kapati krev. Běžela tedy rychle do
své světničky, tam sňala zakrvácenou Korunku
a umyla si spěšně čelo a spánky. Ve spěchu si
ještě natáhla na hlavu čepec, ale tu již při
chází ustrašený otec, který si myslel, že dceru
poranil. Ale trnovou korunku již nebylo možno
ukrýt. Před matkou musila Růžena ukázat své
rány na hlavě. Pak dceřinu čelenku donesla
matka rektorovi jesuitské koleje P. Villalobo
sovi a důtklivě ho žádala, aby to Růženě co
nejpřísněji zakázal. P. Villalobos byl též jed
ním z duchovních rádců světice. Zavolal si ji
k sobě a domlouval jí, aby již čelenky nepo
užívala. Růžena však prosí tak vroucně a na
léhavě, aby jí to dovolil, až rektor opravdu
svolil. Ale žádal, aby ostré hřebíčky v čelence
otupila. A když se vrací Růžena domů, velká
radost jí plní hruď. Vždyť skrze P. rektora ]!
to dovolil Ježíš; On si přeje, aby pro něho fr
pěla!

Nejkrutějším předmětem pokání bylo její lo
že. Ve dne, když bylo lůžko ustláno, nebylo ná
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něm vidět nic zvláštního. Obyčejná přikrývka
pokrývala postel, pod hlavou byly dvě po
dušky. Ale když v noci odhrnula přikrývku,
Jože se ukázalo v pravé drsné podobě. Místo
slamníku sedm dřev, svázaných dohromady ře
meny, a v mezerách mezi poleny byly střepi
ny a špičaté kamení. Přikrývka byla z žíně, ob
šitá na hořejší straně jemným plátnem. Po
dušky byly nacpány třískami.

Její touha, býti Ježíšovi podobna v utrpení,
zde vyvrcholila. Uléhala na své lůžko ze dřeva
a střepin, aby jí každý dotek špičatých kame
nů, každý nejnepatrnější pohyb připomínal Je
žíšovu lásku k ní. Někdy cítila zvláštní hrůzu
před svým lůžkem, měla-li si jíti lehnout.
Když jednou opět stála zcela bezradně ve stra
chu u postele, zjevil se jí božský Spasitel a
pravil jí: ,„Uvaž, dcero, oč tvrdší bylo moje
lůžko na Kalvarii, na němž jsem pro tebe u
snul spánkem smrti! Neležel jsem jen na špi
čatém kamení, nýbrž jsem měl ruce i nohy
probodeny ostrými hřeby. Rozjímej o tom na
svém bolestném loži a láska ti řekne, že je na
něm plno květin.“ Ta slova jí dodala takovou
sílu, že jí připadalo, jako by lůžko bylo oprav
du poseto samými květy. S tou tajemnou si
lou byla sto spáti na svém lůžku celých pat
náct let.

Matka se však přece jednou dověděla, na
čem Růžena spí. Zlostí téměř bez sebe chtěla
jí postel rozházet.Ale jakýsi vnitřní hlas ji za
držel. Žádala však zpovědníka, aby dceři ty
choutky zakázal. Avšak dominikán P. Loren
zana vzkázal, že je to vůle Boží, že Bůh s tím
Souhlasí. A tak Růžena trpěla dál. Jistě měla
při tom na mysli slova svatého Pavla: „Denně
umírám.““ (I. Kor. 15, 31.)

Když se jednou cítila Růžena velmi zesláblá
po dlouhé namáhavé práci, chtěla si uvařiti na
Posilněnou trochu teplé polévky. Šla si tedy
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na dvůr pro dříví. Když nesla již dříví domů,
slyšela, jak na střeše zpíval malý ptáček. Jasné
trylky jeho milého zpěvu okouzlily Růženu.
Chvilku stála tiše naslouchajíc. Pak si po
vzdechla: „/Tento malý ptáček zapomíná na jí
dlo a chválí svého Tvůrce, zatím co já se shá
ním po pokrmu! Jak málo dává Bůh tomuto
tvoru, a on ho přece chválí ze všech sil! A já
zatím myslím na jídlo a zapomínám na dobro
diní Boží!“ Dlouho tu stála, ponořena v úvahu
o dobrotě Boží. Zapomněla pak již na svou po
lévku a dříví opět odnesla do kůlny.

Svým umrtvováním a trýzněním těla se ne
stala Růžena škarohlídkou. Naopak, její stálý
úsměv, radostný pohled a milý jas jejích tma
vých očí dával tušiti vnitřní radost a mír. Svou
radost chtěla šířit kolem sebe. Nerada viděla,
když někdo plakal. „Plakat se má jen za hří
chy“, říkávala. Své plačící matce jednou řekla:
„Maminko, co to činíš? Vždyť zbytečně zaha
zuješ perly, které patří do Boží pokladnice!“

Často se posadila k své oblíbené harfě a při
tom její jasný a veselý hlásek se nesl po ti
chém domku. Na pohled zdravá postava Rů
ženina, její radostná plná tvář nedávala tušit
cizím lidem její skrytá umrtvování. Když jed
nou vycházela s matkou z kostela, začali na
pokřikovat rozpustilí chlapci: „Podívejte Se,
takhle prý se svatí postí!“ Matka změřila or
lím pohledem drzé uličníky, ale Růžena cítila
v srdci velkou radost. Vždyť dobrý Bůh skrý
vá její umrtvování a svět o nich nic nevi:
Vroucně děkuje Bohu, že může pro něho dále
přinášeti své skryté, neznámé oběti.

DCEROU SVATÉHO DOMINIKA

Matčiny plány, vdáti dceru co nejvýhodněji,
se bortily. Růžena odmítala a na tolik ji Don
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na de Flores znala, že se již k tomu nedá při
nutit. Vždyť selhaly všechny prosby a zapřísa
hání, aby přece měla na zřeteli své chudé ro
diče a sourozence. Selhaly i hrozby. Matka jí
ve hněvu nadávala a pomlouvala ji u cizích li
dí. Avšak Růžena zaslíbila již svou lásku. Je
žíš je jejím jediným Ženichem, jen On má na
ni právo.

Matčina sestra Marie de Auinones, klariska,
zakladatelka kláštera klarisek v Limě, chtěla,
aby tam Růžena vstoupila. Rodiče tomu však
bránili, protože by se pak nikdo nemohl o ně
starat. Růžena si však myslela, že to je vůle
Boží, aby vstoupila do kláštera i přes odpor
rodičů. Vždyť již dávno cítila v srdci volání
Boží. Proto jednoho dne tajně odešla z domu
a vydala se ke klariskám. Doprovázel ji bratr
Ferdinand, který ji ze sourozenců měl nej
raději.

Živými limskými ulicemi jdou dva mladí li
dé. Růženě tluče prudce srdce radostí, že se již
brzo. stane skutečnou Ježíšovou nevěstou. „Již
se jdu obětovat Tobě, Ježíši“ — Ale neslyší
v srdci žádnou odpověď. Ježíš umlkl, neodpo
vídá jí. „Nejsem toho hodna, myslí si, ale
vždyť On odpoví!“

Ferdinand znal z bratří Růženu nejlépe a
rozuměl jí. Přál jí, aby se splnila její dávná
touha. Jdou kolem dominikánského kostela sv.
Magdalény. Růžena si chce jít vyprosit do Rů
žencové kaple od Matky Boží požehnání k dů
ležitému kroku. Ferdinand se u kostelních
dveří ještě bázlivě ohlédne, zda je snad neza
hlédla matka. Je klidný, nikdo je nepronásle
duje. Před oltářem Panny Marie Růžencové
kleká Růžena a její oči se vroucně obracejí
k milostné soše. Ferdinand si klekl opodál do
lavice a modlil se též. Vždyť kdo se podívá
ha Růženu, jak se andělsky modlí, musí se
Mmodlitis ní. Za chvíli chce Růžena vstát. Ne

21



může však pohnouti ani nohama ani rukama,
je jakoby přikována. Bratr čeká v lavici a když
se mu to zdájiž příliš dlouhé, jde a vybízí sestru
k odchodu. Růžena se opět namáhá, ale mar
ně. Nemůže učinit jediný pohyb. Zahanbena a
zdrcena dívá se tázavě na Ferdinanda. Ten jí
pomáhá, ale opět to nejde. Tu jí bleskne hla
vou myšlenka: Ježíš si nepřeje, abych odešla
do kláštera, není to jeho vůle! Dívá se na so
chu Růžencové královny a v jejích očích jako
by četla: „Slib mi, že neodejdeš z domu a že
budeš doma sloužit mému Synu!“ A Růžena jí
to slibuje. Rozplývá se sice jako pára její plán
vstoupit do kláštera, ale zde je přání Ježíšovo
a jeho Matky, a to je důležitější než její vlast
ní přání. Hned na to vstane bez obtíží se svého
místa a spěchá s Ferdinandem domů. Vidí již,
že si ji tam přeje míti Bůh — co tedy jiného u
žiní, než že ochotně splní jeho přání? Oddaně
zašeptala: „Ano, Ježíši! Buď požehnán, buď se
mnou!“

Její přátelé, kteří věděli, jak touží sloužiti
Bohu v kášteře, jí radili, aby se pokusila vstou
oit do jiného řádu. Sám král. důchodní Gundi
salvi jí doporučil bosé karmelitky a slíbil ji
x tomu věno. Tomuto pokusu se na konec anl
rodiče neubránili. Mohla odejít, nic jí nestálo
v cestě.

Růžena však již nemyslí na vstup do klá
štera. Podivuhodný zásah Boží v Růžencové
xapli jí dal poznati vůli Boží. Před oltářem
Královny sv. růžence a sv. Dominika, kde sť
shromažďovali k modlitbám dominikánští ter
'iáři, se rodí a dozrává v Růženě přání státiSé
sestrou třetího řádu sv. Dominika. Je plně pře“
svědčena, že tak splní vůli Boží a nebeské
Matky. Vždyť proto si ji Panna Maria tehdy
sřikovala před svým oltářem, že ji chtěla mít!
nezi svými dcerami. Žádá tedy u převora klá
stera o vstup do třetího řádu a na sv. Vavřit“
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ce r. 1606 přijímá v Růžencové kapli řádové
roucho z rukou P. Magistra Alfonse Velas
guesa. Své dosavadní prosté tmavé šaty, pod
nimiž nosila žíněnou košili, zaměnila za bě
lostný hábit se závojem a černým pláštěm. No
sila jej pak stále až do smrti.

Její radost byla nesmírná. Nyní si jasně u
vědomila, že půjde cestou sv. Kateřiny Sien
ské, kterou ostatně znala již od dětství. Tímto
okamžikem dostala sv. Kateřina v mladé no
vicce horlivou a učelivou žačku. Duchovní život
Růženin se tehdy začal rozvíjet ve světle Do
minikova řádu.

Viděla, že její přání, co nejvíce se připo
dobniti Ježíšovi svou láskou a obětí a milovat
bližní a pomáhat jim, je vlastně základní slož
kou dominikánského apoštolátu. K řádu, pod
jehož korouhev se postavila a do jehož služeb
dala svůj život a svoje práce, cítila se puzena
nesmírnou láskou. S dychtivostí si umiňovala,
že bude co nejpečlivěji dbáti všech předpisů,
jež se zavázala zachovávat. Stálo ji to ovšem
nemalou námahu, než si svou vroucí lásku
k řádu vybojovala. S počátku ji trápila myš
lenka, že je příliš opovážlivá ve své tužbě ná
sledovat svatého Otce Dominika a svatou Ka
teřinu, protože k tomu nemá síly a není toho
hodna pro své hříchy. Chvěla se strachem, že
bílý dominikánský šat poskvrní. V těchto trud
ných chvílích, kdy si takřka každá řeholní o
soba má své povolání vydobýt, obrací se svatá.
dívka na nebeskou Matku. Spěchá na své ob
líbené místo k Růžencovému oltáři a prosí o
silu proti pokušením, které jí chtějí vyrvat
Svaté povolání. Její srdce se brzy plní radostí
a silou a ona se obrací k řeholním spoluse
Strám, shromážděným v kapli, a praví jim ve
Svatém nadšení celá záříc: „Drahé sestry, ne
můžeme Bohu dosti děkovati a velebiti ho, že
Nás, ubohé sestry třetího řádu, ráčil k sobě
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připoutat svou svatou láskou a býti stále
s námi!“

To si již byla Růžena jista vítězstvím. Měia
teď jedinou myšlenku: milovati řád a zůstati
v něm až do smrti. Bělostný šat jí připomínal
její úkol, následovat svatou Matku Kateřinu.
A tento úkol splnila Růžena opravdu dokonale.

VSAMOTĚ.

Nestačilo Růženě, že se neustále obírala Bo
hem. Vždyť žila stále v jeho přítomnosti. Chtě
la mu věnovat vše, každou vteřinu svého života.
Ale přála si mu sloužit o samotě, nikým neru
šena, kde by každá myšlenka platila jen jemu.
Společnosti se odjakživa vyhýbala. Když si ně
kdy jako dítě hrávala s ostatními dětmi, nemě
la ze hry zvláštní radosti. Po hře se vracela do
mů se srdcem prázdným a stísněným.

V dětských letech měla Růžena v koutě za
hrady malou poustevnu z větví a chvojí, kde
se často modlívala. Když však dorůstala, matka
to nerada viděla. Chtěla vidět Růženu ve spo
lečnosti, v družné zábavě, a ne v chyšce u za
hradní zdi. Aby se Růžena vyhnula návštěvám,
které donna de Flores tak ráda konala a přijí
mala, nasypala si po každé do očí pepře, a
když jí od toho zrudly a naběhly, dala si ko
nečně matka říci a nechala Růženu doma. Jed
nou se matka vypravila na výlet a Růžena mě
la jíti též. Kočár s několika jinými dámami
již čekal před domem. Ale Růžena měla zase
oči do ruda zapálené a víčka oteklá. Matka se
tedy musila i tentokrát vydat bez ní. Bylo j!
však divné, proč dcera trpí oční chorobou jen
tehdy, když se má někam jet. Až jednou ji při
stihla při činu. Hněvivě se na ni osopila: „K če
mu ta taškařina, Růženo! Vždyť se lehkomy“
slně vydáváš v nebezpečí! Chceš snad přijít
o oči?!“
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„Matinko, kéž bych opravdu byla slepá, a
bych se nemusela dívat na tolik marností!“

Matka ji pak již neobtěžovala návštěvami a
výlety, ale to Růženě nestačilo. Chtěla se ú
plně vyhnout zvědavým pohledům lidí, kteří
přišli za matkou a chtěli také vidět Růženu.
Nezapomněla na svou dávnou touhu obcovati
s Bohem o samotě. Matka jí ovšem nic tako
vého nechtěla dovolit. Růžena však spoléhala
na pomoc Boží. Po vroucích modlitbách a opě
tovných prosbách matka jí konečně dovolila,
aby si postavila v zahradě poustevnu, zvláště
když se o to přimlouval sám Růženin zpověd
ník P. Lorenzana a královský důchodní Gun
disalvi.

S chutí se tedy dala do práce. S Ferdinan
dem staví svou poustevnu při zahradní zdi. Nosí
prkna, Ferdinand je sbíjí, namáhají se oba, a
za několik dní se krčí pod větvemi stromů
poustevnička. Uzounkým okénkem vniká do
vnitř pruh světla. Růžena je spokojena a po
chvaluje si: „Já a Miláček mé duše tu máme
mista dost.“

V poustevně bývala celý den a dlouho do
noci. Na noc chodívala domů. Matka jí vždy
cky kolem jedenácté hodiny večer šla odem
knout zahradní dvířka, aby mohla domů. Své
šití si přenesla do poustevny. Nic ji tam ne
rozrušovalo, mohla se tam věnovat jen Bohu.
Prožila tam nejsladší chvíle v práci a rozjímání.

Okénkem viděla do kvetoucí zahrady. Na
trávníku u pěšinek klonily své kalíšky pestré
květinky, které měla Růžena tolik ráda. Když
se v mírném vánku chvěly jejich květy a na
stromech se třáslo listí, nebo když větřík roz
čechrával travičku, viděla Růžena v každěm
tom pohybu chválu Boží, která vychází z kaž
dého zachvění lístku a splývá ve společnou,
velkou hymnu chvály, jež letí celou přírodou
a vznáší se k Stvořiteli. Růženě se zdálo, jako
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by každá ta květinka poznávala svého Tvůrce
a skláněla před ním svůj pestrý kvítek. Na kaž
dém nejmenším kvítku a lístku viděla stopu
Boží. Bůh je stvořil ve své dobrotě a dal je li
dem. Zanechal v tom svou krásu, je to takřka
lem jeho roucha. Proto se s takovou něhou
skláněla ke svým růžím na zahradě, ošetřovala
je, roubovala a zalévala. Na jiných záhonech
pěstovala lilie, tulipány, karafiáty, rozmariny.

Když časně ráno otevřela branku do zahra
dy, aby se opět odebrala do zahradní cely, vy
bídla všecky květinky, keře a stromy, aby sní
velebily Boha. Její životopisec Ott vypravuje,
jak všemi rostlinami proběhlo tajemné chvění,
květiny zdvihly kalíšky a zahradou zněl podi
vuhodný, tichý zpěv.

Jednoho roku na jaře přilétal denně na ve
čer k oknu její poustevny slavík, usedl na větvi
stromu a dal se do zpěvu. Růžena neodolala
zpívala též. To se rozezpívalo její milující srd
ce, aby velebilo Boha. Vždyť v jejím srdci bylo
tolik lásky a ta se řinula ven sladkým chvalo
zpěvem. Přestala zpívat, aby si ještě poslechla
zpěváčka, kterého jí beztak poslal Ježíš.

„Pane Bože“, zašeptala, „k lásce k Tobě mě
vybízí vše, co žije, ale Ty mě svou vlastní
láskou vybízíš nejvíc!“ A něžně se obrátila
k slavíčkovi: „Drahý ptáčku, odletíš za chvíli
někam daleko, ale tvůj Tvůrce zůstane vždy
se mnou! — Můj Bože, buď veleben!“

A když s posledními zlatými paprsky zapa
dajícího slunce zmizel i slavíček za tichými Ko
runami stromů, utichl i zpěv svaté poustevnice.
Kiečela před prostým křížem ve své cele a po
hřížila se do rozjímání, do rozmluv se svým
Miláčkem.

V zahradní poustevně dospěl duchovní život
Růženin vrcholu. Uvědomovala si, že již Je
pouze Ježíšova a cítila jej ve svém srdci. Bylo
to již důvěrné spojení s ním. A Ježíš sám jí t0
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dával najevo. Jednou v rozjímání spatřila ko
lem sebe a v celé světničce plno krásných růží.
Mezi růžemi uviděla Matku Boží s Ježíškem na
rukou. S přátelským úsměvem ji vybídl, aby
mu matrhala růží do klína. Spěšně jich natr
hala ta radostně je přinesla Ježíškovi. Vzal jed
nu a řekl: „Tato růže, to jsi ty; o tu se budu
starat já, s ostatními můžeš dělat, co chceš.“
Růžena rychle upletla z růží věnec a dala jej
Ježíškovi na hlavu. —

Když čtla duchovní knihy — z nichž měla
nejraději knihy ctihodného Ludvíka z Granady
— a přišla ve čtení na jméno Ježíš, upadla
láskou do vytržení. Každé písmenko nejsvětěj
šího jména Ježíš bylo šípem, který jí probodá
val srdce. Pak se jí zjevilo božské Dítě, posta
vilo se na knihu a žhavými polibky líbalo svě
tici. V takových chvílích ovšem nic nevěděla
o sobě, ani o světě, vždyť měla u sebe svou
lásku, své všecko.

Jednou, když trpěla krční chorobou, zjevilo
se jí opět Jezulátko a vybízelo ji ke hře. S ná
mahou se tedy dala do hry a vyhrála. Jako vý
hru žádala na Jezulátku uzdravení z nemoci.
Hned byla také skutečně zdráva. Ale Ježíšek
ji vybídl ke hře ještě jednou; tentokrát však
prohrála. Ježíšek si vzal tedy její dřívější vý
hru zpět a bolest v krku se jí obnovila. Z to
ho poznala, že jí dal Ježíš najevo, že vyhraje-li
V životě ona, prohraje Ježíš. Slíbila proto Ježí
Šovi, že mu dá v životě vždycky vyhrát, a to
bude i pro ni ziskem.

Při pěstování květin na zahradě si dávala na
jedné překrásné květince zvlášť záležet. Jed
nou ráno však s bolestí zpozorovala, že je vy
Tvána i s kořenem a odhozena na pěšince. Tu
Uviděla Ježíše, jak přichází po pěšině k ní.
Pravil jí: „Proč se trápíš? Což pak ti nejsem
Mmilejšínež všecky květiny na zahradě? Právě
Proto, že jen já chci být květinou tvého srdce,
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vlastní rukou jsem vytrhl a pošlapal tvou kvě
tinu, na níž sis dala tolik záležet.“

Tak vyrůstala Růžena ve své samotě v kvě
tinku Ježíšovu. Proto s potěšením hledělo na ni
nebe. Nebeská Matka také k ní do samoty ob
čas zavítala návštěvou. Zvláštní přízeň jí pro
jevoval její anděl strážný. Když se cítila jed
nou večer ve své poustevně tak slabá a vysí
lená, že myslela, že zemře, anděl strážný jí sám
přináší posilňující lék.

Ale jak jí projevovalo nebe svou přízeň,tak
zase jí hrozilo peklo svou zlobou. Ďábel při
cházel v podobě zuřivého psa, jindy se jí zjevil
v podobě Ježíšově, jen aby ji odvedl od sva
tého života. To se mu však nedařilo. Proto ji
někdy i bil, rdousil ji a házel s ní jako s lout
kou. Svatá dívka se však nelekala, neboť vě
děla, že je s ní Ježíš a že On na konec přece
zvítězí.

A tak jí plynul den za dnem v její krásné
samotě. Každý den vzrůstala láska a chvála
v jejím srdci; ve dne, když slunce pronikalo
mezi haluzemi k její poustevně a v noci, když
se hvězdy třpytily na bezedném nebi a jejich
lesk pronikal do temné světničky, zatím co Se
její duše, ponořena do rozjímání, třpytila v le
sku bezedné Ježíšovy lásky.

VESLUŽBÁCH MILOSRDNÉ
bo4k Z L A S K Y.

V knize Přísloví se praví o statečné ženě:
„Ruku svou otvírá nuznému, dlaně své vzťa
huje k chuďasu.““ Právem se to může říci 0 SV:
Růženě. Nikdo z celé tehdejší Limy si nevšímal
chudých a nepečoval o ně tolik jako ona. Chu
dá dívka, dcera nezámožných rodičů, se stala
dobroditelkou chudiny. Její prostředky ovšem
dalece nestačily na to, aby mohla chudé obda
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rovávat bohatými dary. Ale ona zakotvila v Bo
hu oddanou důvěrou, a Bůh chudým rozdílel
Růženinou rukou.

Láska k bližnímu byla v ní nevyčerpatelná.
Vždyť láska si již dovede nalézti prostředky,
aby se rozlila a pronikla všůde, kde je jí třeba.
Jejím nevysýchajícím pramenem je dobrota
Boží, v niž zcela důvěřuje.

Chuďasové to Růženě nikdy nezapomněli;
byla jim přece „dobrou matkou a živitelkou“,
jak ji sami nazývali. Věděli, že své ušlechtilé
skutky koná s opravdovou láskou k nim, a ta
je sílila a těšila víc než hmotná pomoc.

Růžená se jednou dověděla, že jistá paní
trpí nouzi. Neměla však u sebe nic, čím by jí
pomohla. Posílá jí tedy pravidelně své jídlo;
ona sama je nepotřebuje, stačí jí chléb a voda.
Kdysi nakoupil pan de Flores své manželce a
dětem plátna. Růžena dostala největší díl.
Matka jí řekla, že si s tím může dělat co chce.
Růžena je tedy poslala dvěma chudým dívkám.
Když se to matka dověděla, trpce to dceři vy
čítala: „Na to jsem plátno nedala, abys je hned
vyhodila! Vždyť budeš potřebovat prádlo, až
budeš stonat!“

„Ale copak jsi mi nedovolila, maminko, a
bych s ním dělala co chci? Bůh se již o mne
postará, až budu nemocna.“

A skutečně se Bůh postaral. Bohatá paní
poslala brzy potom Růženě plátno; bylo ho víc,
než ona tehdy rozdala. Jindy dala Růžena
nuzné dívce matčin plášť. Marně jej pak matka
hledala a myslela, že jej někdo ukradl. Ale
Růžena se přiznala, že jej dala dívce, která ne
měla co obléci a styděla se proto jít do Kostela.
„Buď bez starosti“, těšila Růžena rozčilenou
matku, „máš přece ještě jeden plášť a než jej
obnosíš, pošle ti Bůh nejen jeden, ale víc ta
takových plášťů.“ Za několik týdnů dostala
matka od neznámého pána peníze na nový
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plášť a zároveň bohatá paní z města jí poslal:
hedvábnou látku. Tak si mohla paní de Flore:
opatřit nejméně tři pláště místo jednoho.

V limském předměstí bydlela v chudičkér
domku šlechetná dívka Johanka. Žila tam zce.
la opuštěna v bídě a těžké chorobě. — Lé.
kař ji nechtěl zadarmo léčit. Růžena se dově
děla o ubožačce a přišla ji navštívit do jejíhc
opuštěného příbytku. Poradila jí, aby se pře.
stěhovala k nim domů, že tam mají ještě jednu
volnou světnici. S matkou si může vyjednat
nájemné a o peníze ať se nestará. Půl roku
bydlela nemocná Johanka u Floresů a Růžena
ji obstarávala peníze na nájemné i na léčení
Když se Johanka uzdravila a odcházela domů
opět s novými silami, děkovala Růženě se slza
mi radosti a vděčnosti.

Největší radostí Růženinou bylo přivésti ne
mocné a mrzáky domů a ošetřovati je. Matka
to ovšem nerada viděla, ale později se s dce
řinými milosrdnými skutky smířila. A tak Rů
žena, ač byla sama často churavá, radostně a
čile se otáčí kolem svých ubožáků. Vymývá jim
rány, zavazuje, pere a spravuje jim prádlo. Nic
jí neušlo, potřeboval-li někdo něčeho. Nehle
děla, jsou-li to Španělé či Indiáni, černoši nebo
mulati. Všichni jsou její bratři a děti Boží.
Přednost u ní měli jen ti nejubožejší, které
nechtěli ani v nemocnici ošetřovat. Žádná ne
moc, ani sebe odpornější, ji neděsila. Vždyť
Kristus sám tolik trpěl, a jen obětí svého utr
pení nás vykoupil. Proto se tak láskyplně 4
s úsměvem skláněla k ubožákům, v jejich bo
lestně zírajících očích viděla pohléd Ježíšův A
na jejich vyprahlých rtech Ježíšovo přání „žl
zním.“

Když neměla doma pacienty, navštěvovala
je a ošetřovala v nemocnici. Jednou přišla z ne
mocnice domů 'a nepozorovala ani, že má na Di
lém hábitě ošklivý hnis z rány. Ošetřovala
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tam totiž nemocnou ženu; když jí mačkala
z rány hnis, káplo jí trochu na hábit. „Dali
jsme ti jméno Růžena“, kárala ji za to doma
matka, „a ty zatím místo co bys měla šířit vů
ni, zapácháš hnisem a špiníš si tím bílý hábit“.

„Maminko,“ odzbrojila Růžena matku opět
klidnou odpovědí, „když sloužíme nemocným,
stáváme se vůní Kristovou. Láska se nebojí ni
čeho, vždyť ví, že jsme stvořeni ze země a do
země se zase vrátíme. Proto se nerozčiluj, že
mám pošpiněný hábit! Mnohem ošklivější byly
urážky katanů vůči trpícímu Spasiteli.“

Růženu při ošetřování provázela často zá
zračně pomoc Boží. Bůh stál za ní. Její dětinná
důvěra v něho byla tak veliká, že jí ničeho
neodepřel, prosila-li za své pacienty. Byla si
vědoma své víry, která by hory přenesla, ale
zároveň věděla, že sama od sebe není schopna
ničeho. Když jednou těžce onemocněl v Limě
královský komorník Almanza, poslal pro Rů
ženu v naději, že mu pomůže. Světice jde do
kostela pomodliti se za nemocného a když pak
přichází k jeho lůžku, vítá ji komorník s vděč
ným úsměvem a téměř již zdráv.

Kdysi náhle onemocněl Růženin zpovědník
P. Lorenzana. Bylo to pro něho velmi nepří
jemné, protože měl míti druhý den slavnostní
kázání. Růžena mu plna důvěry vzkázala: „Jde
tu o chválu Boží. Buďte bez starosti, zítra bu
dete kázat!“ Kazatel byl opravdu příští den
zdráv. A zatím co kázal zástupům slovo Boží,
Růžena trpěla na svém lůžku místo něho. Vy
prosila si totiž, aby jeho nemoc přešla na ni.

MILUJTE HO VŠICHNI NÁRO
DOVÉ!

Růženina láska k nemocným a chudým prý
štila z plamenné lásky k Bohu, jež tak mocně
hořela v jejím srdci. Pečovala o ubožáky s ú
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myslem posíliti je i duševně. Proto bylo jej
první starostí, aby v nich vzbudila důvěru v Bo
ha. A když viděla, jak ubožáci opravdu Bohu
důvěřují a obětují mu v lásce své bolesti, do
sáhla svého cíle. Vždyť i ta hmotná pomoc a
služba chudým byla jí jen prostředkem k vlast
nímu cíli: rozšířit lásku Boží. Její srdce, tlu
koucí láskou, chtělo vnésti lásku do všech du
ší. Jako duchovní dcera sv. Dominika věděla,
co vyjadřuje ono řádové heslo ,„„Contemplata
aliis tradere“ — milosti získané v rozjímání
dávati jiným, lásku zažehnutou ve spojení s Bo
hem rozšířiti vůkol, všude, do celého světa.

„Ó Pane,“ volá světice, „kdy Tě bude každý
milovat? Kdy konečně budeš dosti milován?
Jak dlouho ještě budeš tupen a urážen? Dej,
Pane, lidem poznat, jak je miluješ! Kéž k To
bě všichni přijdou, ne snad ze strachu před
trestem, ani s nadějí na věčnou odměnu, ný
brž pouze z čisté lásky k Tobě! Dej jim tedy
milost, aby Tě milovali tak, jak chceš být mi
lován! Pronikni plamennými šípy své lásky do
všech míst a rozněť všude srdce svých věří
cích! Nechť Ti slouží všechny národy! Dej, ať
všichni lidé po Tobě opravdu touží, Ježíši, kte
rý ses pro ně láskou zcela strávil!“

Tak se modlilo srdce, které poznalo lásku
Boží a přitom vidělo, jak jsou ostatní srdce
chladná a lhostejná k lásce, kterou Bůh sám
lidem ukázal.

Poslední tři roky před smrtí bydlela Růžena
u důchodního Gundisalviho. Zámožný důchod
ní si ji vzal k sobě, aby si v jeho domě odpo
činula ve své nemoci. Zbožní manželé. Gundi
salvovi si Růženu tak zamilovali, že jí byl
druhými rodiči. Dávali jí naprostou volnost
v jejích nábožných cvičeních a modlitbách. Vi
děli v ní duši opravdu od Boha omilostněnou
a byli jí vděčni, že jim svou milou povahou 4
svatým životem vnesla kus nebe do jejich do
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mu. Pro Růženu byla nejmilejším místem
v domě útulná rodinná kaplička. Nad malým
oltářem visel tam starobylý obraz trpícího Kri
sta, jehož si všichni členové rodiny nesmírně
vážili jako vzácného dědictví po předcích.

Jednou Růžena opět klečela před oltářem.
Z tmavého obrazu se na ni dívaly oči Spasi
telovy, jako by prosily o soucit a lásku, po
tvářích tekly praménky krve. Růžena zase pro
náší svou modlitbu o lásku. „Dej se poznat,
Ježíši, dej, ať Tě všichni milují!“ Na tváři tr
pícího Spasitele se objevilo několik kapek po
tu. Vyronily se z obličeje a stékaly dolů po
svaté tváři, zarosené krví. Za chvíli byl celý
obličej Kristův poset kapkami, třpytícími se
ve světle olejové lampičky jako rosa v ranním
slunci. Když se pak sešla celá rodina do kaple
k modlitbě, viděli všichni neobyčejný úkaz.
Zavolali známé, ale nemohli si to nijak vy
světlit. Pan Gundisalvi dal zavolat zkušeného
umělce, malíře Medoria, aby věc prozkoumal.
Domnívali se totiž, že by kapky na obrazu
mohly býti pouhý olej. Přišel Medorius a přišli
1otcové jesuité z limské koleje, které dal pan
důchodní též zavolat. Osušují houbou obraz,
ale kapky tím více vyrážejí na zsinalém obli
čeji na obraze. Přiložili na obraz čistý papír,
zda jej snad olej neprosákne. Když papír oschl,
žádná skvrna po oleji se na něm neobjevila.
Nebyl to tedy olej. Všichni v tom vidí cosi zá
zračného. Brzy se šíří městem pověst o podi
Vuhodném obraze. Manželé Gundisalvovi se
báli, že jim tím snad dal Bůh najevo, že chce
potrestat jejich hříchy. Celí přestrašení se dí
Vají na starý obraz, na němž se v záři svě
télka stále leskly drobné křišťálové kapky. Rů
žena viděla jejich úzkost a věděla zároveň,
proč učinil božský Spasitel tento div.

„Uklidněte se“, těší je, „není to trest. Je to
Přání Ježíšovo, aby byl milován. Milujte Ho
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tedy, protože vás tolik miluje! Ano, milujte ho
všichni národovél“ Svatá dívka roztáhla ruce,
jako by chtěla celý svět obejmout a přitáhnout
jej k lásce Boží a v jejích očích se zračila 1.
tost a utrpení: „Vždyť je tak málo milován!“

Proto se tak často dívala se slzami v očích
k vznešeným, modrým vrcholům vysokých
Kordiler, za nimiž tam k východu je ještě tma
pohanství. Nepronikla tam ještě láska Ježíšo
va. Snad již tam někde svítá, ale než nastane
úplné denní světlo, to snad přejdou věky. U
bozí Indiáni tak bázlivě utíkají a vyhýbají se
světlu víry! A tam k jihu, kam se táhne pás
modrých velehor, nešťastná Chile, která se zře
kla křesťanské víry a vrátila se opět k staré
mu pohanství. Za dalekým oceánem, kde je
kolébka kultury a vzdělanosti, v Evropě, což
tam je opravdu mír a láska? A v daleké Číně
ještě bují pohanství a jinde celé miliony Mo
hamedánů trvají tvrdošíjně v odporu vůči slo
vu Božímu.

„Ó Pane, rozšiř své království a svou lásku!“
úpěnlivě prosí světice. Jak ráda by se roz
běhla do těch dalekých krajů, aby tam hlá
Sala a šířila víru a lásku! Tato touha byla tak
mocná, že si přála trpět a zemřít pro Krista.
Ba chtěla být i zavržena, jen aby tím prospěla
Kristovu království a spáse nesmrtelných du
ší. Bylo to již přáním Apoštola národů: „Chtěl
bych být třebas i zavržen pro své bratry.“

Jednou jí vyjevil jeden kněz svůj úmysljíti do
pohanských zemí hlásat víru. Radostně ji zá
zářily oči a povzbuzovala ho, aby se jen ničeho
nebál, že ho bude provázet Bůh a ona za něho
obětovat své modlitby a utrpení. Zabývala Sé
myšlenkou, že sama vychová v otcovském do
mě osiřelého chlapce a dá jej na studie, aby
se mohl věnovat misiím mezi pohany. Ale před
časná smrt jí v tom zabránila, ,

Špatné poměry a především mravní zkáza
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a náboženská rozháranost královského města
Limy ji velice zarmucovaly. Svými důtkami
trestala pak na sobě hříchy jiných. Často ří
kala svému zpovědníkovi: „Jak ráda bych šla
do limských ulic bosa a v žíněném šatě a
s křížem v rukou bych prosila nešťastné lidi:
ubohé, zbloudilé ovce, opusťte cestu hříchu,
která vede k nešťastné věčnosti a slitujte se
nad svou vlastní duší! Vždyť vás volá dobrý
Pastýř svou krví, svými ranami a křížem a chce
vás učinit šťastnými! Neodkládejte návrat k Bo
hu, abyste pak vůbec neztratili naději na svou
spásu!“

Když visitoval generál dominikánů P. An
tonín Rodriguez americké kláštery, navštívil
v Limě také Růženu. Při rozmluvě mu řekla
plna nadšení a lásky, ale zároveň pokorně:
„Pamatujte, milý Otče, že Vás Pán Bůh chtěl
mít kazatelem, abyste k němu opět přivedl
hříšné duše! Dbejte o to, abyste tuto milost
neuplatňoval jen v krásných, vybroušených
kázáních, ale pomyslete, že Vás Ježíš vyvolil,
abyste byl rybářem duší! Prosím Vás, věnujte
ubohým duším všechnu péči, abyste je vysvo
bodil z hlubin hříchů a přivedl k pokání a
k lásce Boží!“

PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ

Šeré prostory chrámu sv. Magdalény osvět
luje jen slabé, blíkající světélko věčné lampy.
a v jeho svitu se leskne na oltáři zlatý 6vato
stánek. Je mlčelivý jako mlčelivé jsou stěny a
sloupoví chrámu. Červenavé světélko dopadá
na drobnou postavu dívky, která klečí v lavici
naproti hlavnímu oltáři, Klečí tu nehnutě, ru
Cemá andělsky sepjaté a dívá se na zlatý sva
tostánek. Odtud vychází život a rozlévá se do
celého světa. Rozlévá se, i když si to lidé ne
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uvědomují; jeho tajemnému rozlití nebrání ani
chladné stěny chrámu, ani tvrdá srdce lidská,

Možno říci, že duchovní život Růženin se
vytvářel u svatostánku. A to je charakteri
stickou známkou u většiny svatých. Vždyť pou
ze tam měli Boha a v jeho světle posvěcovali
svůj život, v jeho síle vítězili. „„Hle, já jsem
s vámi až do skonání světa“, slyšeli při kaž
dém vstupu do velebných prostor chrámu. Pří
tomnost Boží cítili stále, Svátostný Spasitel
jim byl vším. Byl jim dobrým Pastýřem, u
něhož se scházeli unaveni, zemdleni po práci,
hladoví, aby ukojil jejich hlad. Byl jim za
hradníkem, který zaléval a ošetřovaljejich du
chovní růst. A právě před svatostánkem do
zrávaly ty nejvznešenější plány světců. Tuto
lásku ke Kristu svátostnému měly všecky vel
ké dcery sv. Dominika. Zdá se jako by jim ji
odkázal jejich vznešený Otec který celé noci
proklečel před svatostánkem. Pro sv. Růženu
byla adorace rozkoší. Když byl výstav Nejsvě
tější Svátosti, byla v kostele celý den. Když
o velikonocích klečela před vystavenou nejsvě
tější Svátosti, zdálo se, že se celá její bytost
proměnila v anděla. Lidé, kteří ji viděli při
adoraci, nezapomněli nikdy na její nehybnou
postavu, klečící ztrnule před monstrancí, s 0
čima upřenýma na bílou Hostii a celý její ob
ličej byl prozářený jasem a něhou. Byla to 0
pravdu andělská adorace.

Svému Spasiteli v nejsvětější Svátosti se kla
ní, vzdává mu díky, prosí ho a usmiřuje. Ado
race nejlépe vyjadřovla smysl jejího života.
Oba prvky jejího dominikánského apoštolátu
se tu soustřeďovaly: oběť a apoštolát. Obětová“
ní sebe samé a apoštolát modlitby za bližní.
Jen sám Bůh ví, kolik hříšníků obrátila svou
tichou modlitbou u svatostánku a kolika du
ším vyprosila vnitřní klid a odevzdanou lásku
k Bohu. Svět o její adoraci nic nevěděl, jako
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neví nic o svatých duších ponořených v tichu
chrámu nebo kláštera v modlitbu. Tam venku
za kostelními dveřmi přejížděly hlučně povo
zy, křičeli chodci, spěšně přešly oddíly Zojáků,
ale v chrámě před oltářem prostá klanitelka
o ničem tom neví a modlí se za všechny.

Nejšťastnější chvíle pro Růženu byly, když
svátostný Spasitel zavítal do jejího srdce Cí
tila se kapkou, vlitou do moře Ježíšovy lásky.
Sirachovcova slova o moudrosti „kdož mne je
dí, budou dále lačnět, a kdo mne pijí, budou
dále žíznit,““vyjadřovala její neustálý hlad a
touhu po svatém přijímání. Přijímala třikrát
týdně, někdy i pětkrát; v oktávě velikonoční a
Božího Těla směla přijímat denně. Den svaté
ho přijímání byl pro ni velkým svátkem. Na
svaté přijímání se tolik těšila a toužila po něm
tolik, že se zdálo, jako by bez něho měla ze
mřít. Ačkoliv se stkvěla čistotou jako nikdo
jiný, přece se zpovídala před každým svatým
přijímáním. Den před tím se přísně postila a
bičovala se, aby mohla vyjít vstříc božskému
Hostu s tím větší láskou. S největší usebra
ností přistoupila ke stolu Páně a přijímala tak,
jako by to mělo býti již naposled. Láska, jež jí
rozpalovala srdce při svatém přijímání, jí záři
la z celého obličeje. Když jí jednou podával
P. Rodriguez svaté přijímání, viděl, jak jeji
tvář byla ozářena. Ulekl se toho sklopil oči
před tajemnou září, a neodvážil se na ni po
dívati. Myslel, že za mřížkou klečí anděl, a ne
člověk.

Působení lásky ve svém nitru nemohla sa
ma Růžena svým zpovědníkům vyjádřiti slo
vy. Pokud k tomu nalezla slova, říkala, že cítí
při svatém přijímání v duši nebeský mír a
jako by se její duch přeměňoval v sám božský
Pokrm. Říkala, že radosti světa jsou jen stínem
proti slasti, kterou jí dává cítit božský Spasitel
při svatém přijímání. „Když přijímám, připa
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dá mi, jako by sestoupilo Slunce do mého srd
ce a prozářilo mne svými paprsky. Jako slun
ce plní celou přírodu svým jasem a teplem a
jeho vlivem a v jeho světle květy kvetou, plo
dy zrají, po celé zemi je rozset život, z něhož
se raduje tvorstvo, a zlaté sluneční paprsky na
plňují a prostupují celý svět, tak působí v mé
duši přítomnost mého Pána.“

Když klečívala před svatostánkem v tiché
adoraci, prosila častokráte svého Spasitele, aby
ji dal milost, aby mohla pro nejsvětější Svátost
obětovat život. Tak ráda by prolila pro svá
tostného Ježíše svou krev, když On ji tak často
živil svou krví.

Když v roce 1615 připlulo k břehům Peru
ánského místokrálovství holandské válečné loď
stvo a mužstvo již vniklo do Limy, domnívala
se Růžena, že konečně nadešla doba jejího mu
čednictví pro svátostného Krista, po níž tolik
toužila. Po městě nastal zmatek; královské voj
sko nebylo připraveno, protože holandské lodi
přistaly neočekávaně. Lidé se obávali nejhorší
ho. - Ulicemi šly hlasy, že nastane současné pro
následování Církve, protože Holanďané jsou kal
vínci. Lidé zděšeně pobíhali po ulicích, nebo
prchali do kostelů. Mezi jeden zástup se vmí
sila i Růžena a protlačila se do kostela svaté
Magdalény. Přiběhla k hlavnímu oltáři, posta
vila se neohroženě na oltářní stupně a nebo
jácně se dívala ke kostelním dveřím, kdy se
>řiženou bezbožní nepřátelé, aby zneuctili Bo
ží příbytek. Bude bránit proti nim svátostného
Spasitele a nedopustí, aby byl potupen. Lidé,
cteří dobře znali Růženu, neviděli v ní v té
hvíli tichou, pokornou dívku, beránka, nýbrž
va, hrdinu, který statečně čeká, kdy začne boj.
8 Růžena čeká připravena zemřít a přinést Je
tíši to poslední, co vůbec může dát, svou krev.
Dímby mu dala všechno. „Ó Ježíši, vezmi tu
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to oběť,přijmi mou krev! Ježíši, buď požehnán,
Ježíši buď se mnou!“

Zatím se ozvalo mezi přestrašeným zástu
pem: „Holanďané ustoupili, zatlačilo je králov
ské vojsko!“

Město se pomalu vzpamatovává ze strachu,
z náhlé paniky, lidé se rozcházejí domů, koste
ly se prázdní.

A v utichlém chrámu svaté Magdalény kle
čí ještě dlouho před hlavním oltářem Růžena.
Opět je již jen tichým beránkem. Pláče, že ne
mohla svátostnému Ježíši přinést za oběťsvůj
život.

NEVĚSTA JEŽÍŠOVA.

Byla Květná neděle. Bratr Blažej, kostelník,
rozdával v chóru Otcům a bratřím palmovéra
tolesti. Pak odešel do Růžencové kaple, aby je
rozdělil i mezi sestry třetího řádu. Růžena ne
dostala; bratr Blažej ji vynechal, patrně si jí
nevšiml. Bylo jí to velice líto, ale přičítala to
svým hříchům, pro něž asi není hodna nésti
Vprůvodě palmovou ratolest. Přece však šla
pokorně v průvodě s ostatními sestrami a pak
se vrátila na své místo. Smutně se zaslzený
ma očima pohlédla na sochu Panný Marie, ja
ko by si stěžovala. Zpozorovala k svému úža
su, že mrtvá socha oživla a že se ma ni nebes
ká matka dívá radostně. Hned zapomněla na
svou bolest a radostně zašeptala: „„Nejdobroti
vější Paní, ode dneška již nechci od nikoho pal
movou ratolest. Ty, palmo z Kades, dej mi ne
vadnoucí ratolest!“ Nebeská Panna se obrátila
K svému Synáčkovi, cosi mu řekla a opět se
podívala s úsměvem na Růženu. Ta ji nespou
stěla s očí a čím déle se na ni dívala, tím vět
ší slast a štěstí pociťovala z jejího pohledu. —
Jejím srdcem proběhla vlna božské lásky, když
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slyšela Ježíškův hlas: „Růže mého srdce, buď
mou nevěstou!“

Ulekla se, ale zároveň cítila nesmírnou ra
dost. Dívala se na Ježíška v rukou Mariiných a
mlčela. Konečně se jí vydralo z hrdla: „Hle, já
dívka Páně! Králi slávy, jsem Tvou služebnicí,
Jsem pouze Tvoje a zasnubuji se Ti věrností
navždy. Pro Tebe chci zemříti!“

Plamenná láska v duši, patření na Pána, a
přitom však pocit vlastní nicoty, to vše ji zce
la ohromilo. Matka Boží jí pravila: „Milá Rů
ženo, hle, jakou milost ti můj Syn prokázal!“

To už Růžena nevěděla co se s ní děje. Její
smysly už nevnímaly okolní život, ležela tváří
na zemi, roznícena přívalem božské lásky...

Aby měla své tajemné zasnoubení stále před
očima, dala si zhotoviti prsten a poprosila bra
tra Ferdinanda, aby jínaň vyryl nějaký nápis.
Bratr, ač nic nevěděl o Růženině zasnoubení,
vzal klidně prsten, chvíli přemýšlel a pak po
malu do něho ryl slovo za slovem: „Růže mé
ho srdce, buď mou nevěstou!““Růžena tím byla
neobyčejně překvapena, ale pochopila, že sám
Božský Snoubenec vnukl Ferdinandovi svá slo
va. —

Svým tajemným zasnoubením chtěl božský
Spasitel Růženě projevit svou neobyčejnou
lásku a její vyvolení k velkým věcem, k doko
nalosti a plnosti duchovního života. Bylo to
vnější vyjádření vnitřního stavu světice. Ježíš
ji sám vyzval, aby byla jeho nevěstou. Ale Rů“
žena sama znala až příliš dobře svou nicotu a
zároveň velikost Ježíšovu. Vždyť tolik na n
působila slova, která pronesl Ježíš k její du
chovní učitelce svaté Kateřině: „Já jsem, kte
rý jsem, a ty jsi, která nejsi.“ A přesto ji chtěl
míti svou nevěstou, toužil po její lásce.

Růženiným zasnoubením s Ježíšem bylo fe
dy vyjádřeno její stálé spojení s ním. Bůh J!
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vedl již od mládí, vychovával si ji, chránil ji,
vytvářel v ní svůj život, a ona mu odpovídala
zase svou láskou, vlastní snahou a především
důsledností a pečlivostí v duchovním životě.
Svou vůli dávno odevzdala do vůle Boží a zře
kla se všeho, co by jí mohlo jen poněkud pře
kážet v duchovním rozvoji. Tak mohla věrně a
pozorně naslouchat tichému hlasu Božímu a
vyjíti vstříc tajemné činnosti Ducha svatého,
jenž skrytě působil v tiché hlubině její duše.
Proto mohla záhy a s prospěchem postupovat
po stupních duchovního pokroku.

Růžena měla stále na mysli přítomnost Bo
ží. Její hmotná práce a starosti ji neodváděly
od jejího Snoubence. Při šití, při práci v zahra
dě, při ošetřování nemocných, při jídle — ni
kdy neztrácela z mysli přítomnost Boží. Při
padá nám to, jako by měla své božské Slunce
stále před sebou a neustále do něho hleděla.

Byla to ustavičná vnitřní modlitba, kterou
si zpřítomňovala Boha. Měla dvojí způsob vnitř
ní modlitby, jak sama dosvědčuje. První způ
sob bylo časté rozjímání, při němž se celá tak
řka ponořila do Boha, zbavena všeho, i sebe
samé. Druhý způsob vnitřní modlitby záležel
ve stálém uvědomování si přítomnosti Boží při
tělesné práci. Podobala se květince, která vždy
cky obrací svůj květ k slunci. A právě stálá
přítomnost Boží, spojení s Bohem, osvěcovalo
její rozum, upevňovalo její vůli, aby vykonáva
la s největší pečlivostí svou práci a aby se při
tom zároveň zcela zabývala svým nebeským
Snoubencem. Byla pečlivou Martou i tichou
Marií, naslouchající u nohou Mistrových. Po
příkladě své duchovní Matky sv. Kateřiny mě
la i Růžena celu ve svém srdci. Tam se stále
zdržovala a nikdy z ní nevycházela. Její Mi
láček tam byl s ní.-Při každém hovoru obra
cela řeč na Boha; jen On má býti cílem všech
lidských myšlenek a řečí. Proto se jí tolik pro
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tivily klepy a prázdné povídání žen, které k
nim přicházely na návštěvu.

Prosila často kazatele a své zpovědníky, aby
způsob vnitřní modlitby rozšiřovali mezi věří
cími. Říkala, že cvičení ve vnitřní modlitbě je
nejjistějším lékem proti hříchu. „Vnitřní mod
litbou se duch očišťuje, hojí se rány duše a člo
věk je ozbrojen proti všem nepřátelům.“

S neobyčejnou vroucností se modlívala svatý
růženec. „Je to ústní modlitba a zároveň rozjí
mavá“, říkala „je chválou Boží, díkůčiněním i
prosbou.“

Když se rozšířila pověst o Růženině svatosti
A o jejím vnitřním životě, neušla samozřejmě
pozornosti bedlivých a opatrných tehdejších
církevních úřadů. Chtěly po způsobu své doby
prozkoumat duševní stav světice, aby tím na
byly jistoty, zda opravdu tajemné působení v
její duši je dílem Božím. Byla sestavena ko
mise, jejíž členové byli limští dominikáni, me
zi nimi duchovní vůdce a zpovědník Růženin
P. Jan Lorenzana, profesor Písma sv. na lim
ské universitě, několik Otců jesuitů a svět
ských kněží. Pro Růženu to byla zkouška 0
aravdu těžká. Byla nucena veřejně mluvit o
svém vnitřním životě, vypovědět své duševní
stavy, vyjádřit své spojení s Bohem, což by
kromě zpovědníka nebyla nikomu řekla. Na
zvědavé a dotěrné otázky doktora de Cestillo,
ékaře, laika, který byl také řízením Božím čle
nem komise, odpovídala skromná a pokorná
lívka ač nesměle, přece však tak jasně a urči
č, že byli všichni přesvědčeni, že je opravdu
tástrojem činnosti Boží a že je vyvolená nevě
ta Kristova. A právě této vyšetřující komisi
nůžeme děkovati za zprávy o bohatém du
hovním životě Růženině, o jejím vedení Bo
jem již od dětství, o tajemném zasnoubení, 0
'astých zjeveních. Mezi jiným pravila: „O
vém drahém Snoubenci mohu říci jen, co ne
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| ní a čím nade vše vyniká. Je to Světlo bez tva
ru, bez rozměrů, bez konce. Je to nepochopi
telný Jas, který všecko v sobě obsahuje, je to
něžné, nejčistší Světlo, jež se rozdílí a přece
zůstává jedno a stejné; k jeho nejnepatrnější
jiskřičce se nemůže přirovnat ani sebe krás
nější tvor. A ono Světlo bez míry, bez konce,
dává se uchopit ubohou lidskou duší a Koná
v ní svou podivuhodnou životodárnou činnost.
Duše pak cítí sladkou a svatou radost a do
konalé přátelství s Bohem.“

To Světlo a Jas, to byl Bůh sám, jenž napl
ňoval její duši, která jím byla zcela proniknu
tá a prozářená. Těšila se na výsluní Boží lásky.
Náležela jen Bohu. Vždyť byla s Ježíšem za
snoubena a On sám chtěl, aby byla jeho růží
a aby svou vůní oblažovala jeho Srdce.

TEMNÁNOC.

Sv. Terezie praví v „Hradu nitra“: „Chce
mnohdy Bůh, aby jeho vyvolení pocítili svou
bídu, a proto jim odnímá na krátko svou pří
zeň.““Ačkoliv svatí byli plni lásky k Bohu, ba
zdá se, jako by je Bůh zahrnul láskou a přá
telstvím, přece přišly v jejich životě chvíle
těžkého duševního utrpení. A právě proto, že
to byli vyvolení, museli tak trpět. Chtěli být
Kristovi, chtěli s ním být ukřižováni, a Kris
tus jim dal prožít též chvíle své opuštěnosti
na Golgotě. V takových chvílích, kdy se jim
zdálo, že se Bůh od nich odvrátil, kdy jim vše
cko uhýbalo pod nohama, tehdy poznali svou
bídu a nemohoucnost a s tím větší důvěrou se
obraceli k Bohu. Jen duševním utrpením, onou
temnou nocí dosáhli úplného očištění a sjed
nhocenís Bohem.

Francouzský dominikán P. Bernadot líčí
krásně tyto duševní útrapy. Praví o nich: „Je
jich hluboký kořen je nekonečná svatost Boží,
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jejich bezprostřední příčina tajemné a hrozné
působení Ducha svatého, jenž chtěje dáti duši
účast na věčné, svrchované Čistotě, uchvacuje
ji, svléká, poráží a znovu přijímá, ponořuje v
nesmírnou hořkost a zasazuje tisíce hrozných
ran, až ji dokonale přetvoří. Sám zde působí,
bez prostředníka, aby zasáhl hlubiny, sestou
pil až na dno duše, již sám má právo zpytovat,
aby vyzkoušel přísně všecky schopnosti ducha
a všecky záhyby srdce.““ (Bernadot, Eucharistií
k nejsvětější Trojici.) A svatý Pavel tak vý
stižně praví: „Živé je slovo Boží, účinné a říz
nější nad každý meč dvojbřitký, proniká až do
rozdělení duše a ducha, kloubů i mozku a ro
zeznává myšlenky a úmysly srdce.“ (Žid. 4
12.) —

Duše trpícího je uvržena do temného vězení,
kam nepronikne jediný paprsek světla. Bůh je
v duši, bojuje s ní, ale je zahalen, nepoznán,
spí klidně na lodičce, kymácející se v zuřivých
vlnách za děsné bouře. Vše, oč se duše dosud
opírala, ujelo před ní. Všecko, co podporovalo
její zbožnost, se rozplynulo jako pára. Smysly
jsou jakoby pohřbeny, cit je mrtev. Vůle je
vyprahlá, rozum sám si nemůže pomoci. Ale
láska k Bohu z duše přece nezmizela, i když
mlčí v hlubinách duše. A odtud se dere vý
křik naděje a bolesti zároveň, výkřik: ,Věřím,
Pane!“ Je v něm soustředěna oddaná láska u
bohého, naprosto neschopného tvora k jeho
Tvůrci. Tedy jen vírou se pozvedá duše k Bo
hu ve-chvílích duševní temnoty, zatím co vše
cko ostatní zklamalo. Poznává tím zároveň
vlastní ubohost a bídu, a dává se zcela Bohu,
obětuje se mu a Bůh ji přijímá. Vždyť tomu
tak chtěl.

Svatá Růžena trpěla hroznou opuštěností ce“
lých patnáct let. Těžké hodiny strašného du
ševního zápasu se u ní podobaly takřka pekel
ným trestům. Někdy se v okamžiku octla Zé
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sladké přítomnosti Boží v temné noci opuště
nosti. Náhle zapadlo její Slunce lásky za hro
zivými mraky a v její duši nezůstalo téměř ani
stopy po dřívějším láskyplném objetí a ani po
té nejmenší útěše. Její duše se proměnila
v poušť, v zemi smrti a mrákot. Smutné myš
Jenky jí letěly myslí. Ďábel jí v takových chví
lích našeptával: „Vidíš, kam jsi to přivedla se
svou svatostí! Vždyť Bůh o tebe nestojí a již
dávno tě opustil!“ Jindy by sepjala ruce a pro
sila by svého Miláčka o pomoc, teď se však cí
tila naprosto neschopna povznésti se k nadpři
rozenému. Vůle sama se jí takřka proměnila
v led.

Dříve tak ráda viděla Boha ve tvorech a
v kvetoucí přírodě, nyní všecko kolem ní stálo
chladně s němou, výsměšnou otázkou: „Kde je
tvůj Bůh?“ Cítila takovou úzkost a strach, že
se celá třásla, studený pot jí stékal sčela a rty
takřka beznadějně zašeptaly: „Bože, můj, proč
jsi mne opustil?!““Ani ozvěna se však neozvala.
Bůh jí neodpovídal, v její duši bylo ticho, dr
tivé, hrobové ticho.

Nejvíce ji trápila myšlenka, že se to všecko
nikdy neskončí. Doufala tedy, že to přestane
aspoňjejí smrtí, ale tu ji zase děsila myšlenka,
že se muka neskončí nikdy, protože duše nikdy
neumírá. Chtělo se jí hlasitě volat o pomoc,
křičet, ale věděla, že by její zoufalý křik za
padl bez ohlasu, a že by svět šel kolem ní dál
netečně a ve spěšném chvatu za vlastními ra
dostmi. Pouze slova božského Trpitele, vyslo
vená v jeho duševním boji v zahradě Getse
manské, slova jí tak drahá: „Pane, ne má, ale
Tvá vůle se staň!“, vkládala její utrpení do
rukou Božích. Na mysli jí tanul obraz Ježíšův,
jak On v naprosté odloučenosti a v bezmezné
úzkosti úpí skrápěn krvavým potem: „Smutná
je duše má až k smrti!“ A jistě jí napadla myš
lenka, že se její útrapy a opuštěnost mukám

45



Ježíšovým nevyrovnají. Vždyť jeho bolest byl;
nezměrná jako moře.

Ve chvílích vnitřního utrpení, či lépe nad.
přirozeného očišťování, jak praví P. Bernadot
uskutečňovalo se u svaté Růženy trvalé spoje
ní s Ježíšem dokonalou láskou. Po dokonání
očisty se jako opravdová nevěsta Ježíšova odě.
la v radost a sílu. Vždyť podle slov Velepísně
„vystoupila z pouště rozkoší oplývajíc, opře
na o svého milého.“ (Pís. 8., 5.) Sama popisuje
stav své duše po očistě: „Když se v bolestném
pláči domnívám, že jsem již úplně pohřbena v
noční temnotě, octnu se náhle v nejjasnějším
denním světle spojení se svým nebeským Snou
bencem. Cítím v sobě tak silný příliv lásky,
že se mi zdá, jako by to byl valící se proud,
který nedbá přirozeného toku a vrhá se s nej
větší prudkostí přes hory a skály. Ovívá mne
vánek plný libé vůně a duše se noří do ne
konečného moře Boží lásky, zbavuje se sama
sebe v tajemné proměně, mění se ve svého Mi
láčka a tvoří s ním jednotu. Při takovém mi
lostiplném sjednocení s Bohem mi připadá,
jako bych byla v Bohu nepohnutě zakotvena
a naprosto ujištěna jeho stálým přátelstvím a
milostí. Cítím přitom neobyčejnou útěchu z to
ho, že již nikdy nebude odloučena od milosti
Boží, a s Apoštolem se táži: „Kdo mne odloučí
od lásky Kristovy?“

NA VRCHOLU GOLGOTY.

Životní touha Růženina, být obětí Ježíšovou,
docházela splnění. Růžena se položila na obět
ní oltář a Ježíš ji zažehl svým ohněm, aby S€
tak úplně strávila a obětovala svůj život 78
sebe a své bližní. Bůh jí nešetřil. Byla přece
jeho, odevzdala se zcela jeho činnosti. A své
svaté Bůh nikdy nešetřil. Kdyby je šetřil, vy“

46



dával by je na pospas jim samým. To však
svatí nikdy nechtěli, protože nechtěli nikdy
náležeti sobě.

Jestliže Bůh ve své očišťující činnosti ne
ušetřil její duše, tím méně bral ohled na její
tělo. Rozličnými nemocemi trpěla Růžena to
lik, že se divíme, jak je vůbec možno tolik
trpěti. Až tehdy, kdy vypila svůj božský ka
lich až do poslední kapky, tedy smrtí, pře
stalo její bolestné utrpení. Trpěla stále. Netr
pěla-li na. těle, soužila ji duševní muka, a u
stala-li ta, ozvala se opět tělesná choroba. Tři
léta ležela kdysi v obrně za velkých bolestí na
lůžku. Říkala tehdy: „Jaká by to byla slast
ležet ještě déle a ve větších bolestech, jen kdy
by to neobtěžovalo ty, kteří mne ošetřují!“

Celý život trpěla častým zánětem průdušek,
bolestmi v krku a záduchou. Občas se dosta
vily strašné bolesti v kyčlích, srdeční a žalu
deční křeče. Horečku měla téměř každý den.
Nejednou se na ni sesypaly všecky tyto ne
moci najednou a lékaři žasli, jak je možno
zůstat při tom vůbec ještě naživu. Bolestná pa
kostnice ji rovněž trápila. Růžena si však ni
kdy neposteskla. Tiše ležela na bolestném lůž
ku a laskavý pohled jejích radostných očí dě
koval těm, kteří ji ošetřovali. Když se jí ptali,
jak se jí vede, vesele odpovídala: „Docela do
bře! Je to až příliš málo, co trpím, proti tomu,
co zasluhuji.“ Jindy opět pravila: „Ve srov
nání s bolestmi zatracenců jsou mé bolesti jen
chladjvou rosou a pramenem radosti.“ Sama
se divila, jak může při své slabosti tolik trpět,
že ami jediného údu jejího těla není ušetřeno.
„Bůh mi k tomu dává sílu“, utěšovala se, ,„a
bych své kříže nesla statečně“. Připomínala si
často slova Ježíšova, který jí kdysi řekl, když
se jí zjevil s vahami v rukou a na jednu misku
kladl její utrpení, na druhé misce je vyvážil
svou milostí: „Každé utrpení provází moje
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milost. A jen po žebříku kříže se stoupá do
ráje.“

Tři léta před smrtí Růžena těžce onemoc
něla. Pan důchodní Gundisalvi si ji vzal do
svého domu; mohli se jí více věnovat a měla
tam víc potřebného klidu než doma. Než ode
šla nadobro z otcovského domu, navštívila ještě
v koutku na zahradě svou drahou poustevničku.

Zelené rozložité větve mohutných stromů se
skláněly nad domečkem z prken a malým o
kénkem vnikaly dovnitř zlaté paprsky ranní
ho slunce. Ve slunečním světle se zaleskla
drobná křídélka stříbrných mušek, které hbitě
poletovaly před poustevnou. Na zeleném pa
žitě se třpytily v duhových barvách kapky
ranní rosy, jako by rozprostřel nádherný zá
voj s drahými perlami. Pestré kalíšky Růženi
ných květin se pokorně skláněly, vyzvánějíce
svou vůní, jež letěla zahradou. S kvítku na
kvítek usedaly včelky a opět se zas vznesly
s radostným, jednotvárným bzukotem do vzdu
chu, prosyceného vůní a jasem.

Růžena vešla do poustevny, poklekla na kle
kátko před křížem a naposledy se pohrouzila
do rozjímání ve své milé samotě. Pak očima
zalitýma slzami pohladila ta místa, kde v klidu
tolik let Pánu sloužila a naslouchala jeho ti
chému hlasu. Kvetoucí zahrada otcovského do
mu, staré, věkovité stromy i její květinky na
záhoncích jí naposledy kynuly svými kalíšky
na rozloučenou.

V domě pana Gundisalviho ji čekalo již jen
bolestné lůžko. Mělo být oltářem, na němž Se
měla dokonat její oběť. To byl již jen jediný
úsek jejího života na tomto světě: dokonání
oběti.

Její poslední tři léta byla opravdovou C6
stou křížovou. Čím více se blížila smrt, o kte
ré věděla od Pána, kdy přijde, tím se cítila
slabší a tím více trpěla. Několik měsíců před
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smrtí ji našli v její světničce, jak leží na zemi
a pláče. Snad upadla slabostí a nemohla vstát.
Položili ji tedy na lůžko. Celé tělo měla roz
pálené a těžký dech se jí dral z prsou. Ptali
se ji, mají-li zavolat lékaře. „Nebeského léka
ře“, zašeptala. Na horkém čele jí vyvstávaly
kapky studeného potu, prsa se při dýchání na
máhavě pohybovala. Přišli lékaři, přišel i zpo
vědník. Lékaři zjišťovali stav nemoci, ale ne
věděli si rady. Prosili tedy nemocnou, aby
sama řekla, co trpí. Těžce a s námahou odpo
věděla: ,„„Vím,že všecko zasluhuji, co trpím.
Nikdy bych však nebyla věřila, že bych mo
hla snášet tolik bolestí. Připadá mi, jako by
mi projela hlavou žhavá koule a hořící kopí
jako by mne probodlo od hlavy až k patě. Na
levé straně cítím, jak mi žhavý meč probo
dává srdce, mé vnitřnosti jsou roztrhávány
rozpálenými nůžkami. Na hlavě jako bych mě
la ohnivou přílbu ze žhavé ocele. Mám za to,
že se mi kosti v těle lámou a mícha že mi vy
sýchá. Mé bolesti se nedají jinak vylíčit. Ne
dají se srovnat s jinými bolestmi. V sobě cí
tim nesnesitelný žár a zdá se mi, jako by mi
někdo trhal morek z kostí. Na povrchu těla tr
pím strašnou zimu, avšak tím prudší je žár
uvnitř. Krk, ústa a rty mám vyschlé žárem a
žizní. V hlavě mi to víří a hučí jako v kovár
ně. A ani na okamžik bolesti neustávají. Vím,
že se blíží smrt a nebojím se jí. Ať se na mně
naplní nejsvětější vůle Boží!“

Bezradní lékaři poznali, že nemoc je nad
přirozeného rázu. Přirozené prostředky nepo
máhaly, Růženiny bolesti stále vzrůstaly. Zji
stili jen, že ji ranila mrtvice po levé straně
těla, zpozorovali dále pakostnici a vysokou ho
rečku. K tomu se přidala stará choroba kyčelní
a záducha. Ubohá dívka tu ležela pod pokrýv
Kami poznamenána ranami jako Lazar. Jen její
černé oči neztratily svůj jas. Dívala se před
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sebe klidně a radostně. Chvílemi se zachvěla
křečovitě po celém těle v těžkých bolestech a
dech jí vycházel s chrapotem z vyprahlých
úst.

„Více, ó Pane, více,“ zašeptala slabým hla
sem. „Naplň misku na váze utrpením až do
vrchu, nahromaď ve mně utrpení, a rozmnož
mou trpělivost! Rozmnož mé bolesti, Ježíši,
ale rozmnož také lásku!“ Po chvilce mlčení
dodala: „Buď velebena Tvá nekonečná štědrost
a milosrdenství!“

Když trpěla v hlavě stále prudší bolesti a
nebyla již téměř schopna myslet na Ježíše,
prosila ho, aby jí zmírnil bolesti, aby mohla
stále na něho myslet. Nechtěla se vzdáti myš
lenky na něho nyní, v posledních chvílích ži
vota, když po celý život jí byl jedinou touhou
a radostí.

Bylo 6. srpna — slavnost Proměnění Páně
na hoře Tábor.

Růžena se též proměňovala. Spalovala ji ne
moc, aby mohla pak zcela proměněna přebý
vat na svaté hoře v Ježíšově stánku. Nepro
měňovala se však v radosti a v božském jasu
na Táboru, nýbrž v mučivých bolestech na vr
cholu Golgoty.

Občas se zdálo, jako by bolesti povolily;
ležela tiše, nehnutě na lůžku. To však byla po
nořena v rozjímání o nebeském Snoubenci.
Potom je však zase slyšet její namáhavý, těž
ký dech a slabé tělo se zachvívá v bolestných
pohybech. Přítomní u lůžka stojí v němém
bolu a nemohou jí pomoci. Ale ona pomoci
nepotřebuje; šeptá přerývaně, ale přece jen
s vroucností a nebeským klidem: „Ježíši, roz“
množ bolesti — ale rozmnož také lásku!“
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ŽENICH PŘICHÁZÍ!

Srpnové slunko svítilo v plném jasu a vy
stlalo do Růženiny světničky své milé, teplé
paprsky. Venku v přírodě všecko kvetlo a zá
řilo v pestrých barvách. Růžena, která to vše
měla tolik ráda, očekávala však zakrátko krá
snější a vonnější květy, očekávala nebeský ráj.

Bylo 23. července, předvečer sv. Bartolomě
je. Hodiny jejího ukřižování byly již sečteny.
Poslala do kláštera pro P. Jana Lorenzana.
Z jejích zpovědníků znal on nejlépe hlubiny
jejího srdce; vyvolila si ho tedy, aby ji při
pravil na věčnost. P. Jan přišel, vyzpovídal ji
a udělil jí poslední pomazání. Když jí vložil
Nejsvětější Svátost na chvějící se a prudkou
žízní rozpálené rty, pravil jí: „Požívej svého
Slunce!“ Po díkůčinění se modlila nahlas apo
štolské vyznání víry. Projevila radost, že je
dítětem katolické Církve a prohlásila se za ne
hodnou dceru svatého Otce Dominika. Svůj
škapulíř chtěla mít na lůžku, aby jej měla
stále na očích. Vždyť to byl prapor, na nějž
přisahala, a pod nímchtěla dokončit svůj boj.
Pak požádala o malý dřevěný kříž a když jí
jej podali, tiskla jej horoucně k ňadrům a
modlila se za nepřátele a za hříšníky.

Bolesti zatím stále víc vzrůstaly. Neležela
to na lůžku slabá, trpící dívka, nýbrž neohro
žený hrdina, mučedník. V přívalu bolesti upírá
svůj zrak na trpícího Krista na kříži a volá:
„Řež, pal, muč Pane! Nešetři mnel“

„Prosila jsem svého Snoubence“, pravila ti
chým hlasem po chvíli, „aby mne připravil
na ohni za pokrm na nebeský stůl“ Obrátila
hlavu k P. Janovi a řekla mu s úsměvem: „Mi
lý Otče, kdyby mi v tom nebránil již můj
krátký život, vyprávěla bych Vám o nevyslo
Vitelné sladkosti Boží, o rajské zemi věčnosti!
Nyní však již jdu s radostným srdcem, abych
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se věčně divala na svého Snoubence, jehož
jsem po celý život hledala a tak radostně oče
kávala.“

Zatím se slunce již sklonilo k západu, zali
lo rudými paprsky celou světnici a odráželo
se na bledé Růženině tváři. Dívala se do zlaté
sluneční koule, která se klonila za ozářené
mráčky, až jí ponenáhlu zmizela. Za chvíli
podobně zapadne její život a v náručí Ježíšo
vě vyjde k životu věčnému. Rozhlédla se po
přítomných. Chtěla mít u sebe své drahé ro
diče. Otce museli donést, ležel sám doma ne
mocen. Když ho přinesli na nosítkách, dal se
do pláče při pohledu na bledou a vyhublou
dceru. Růžena děkovala rodičům za všecka je
jich dobrodiní a prosila je o požehnání. Svým
bratřím a sestřičkám kladla na srdce lásku a
úctu k rodičům a prosila je, aby je v stáří ne
opouštěli. Pak si vyžádala i od pana důchod
ního a jeho choti požehnání. Věděla, že jí byli
druhými rodiči a že ji milovali jako vlastní
dceru.

Večer odešel P. Jan a slíbil, že se časně rá
no vrátí. Byl přesvědčen, že ještě zůstane Rů
žena na živu. Ale ona ho ujistila: „Milý Otče,
ještě tuto noc zemru. Jsem pozvána k nebeské
hostině, hodina již je stanovena. A nemám jít,
když jsou již dveře otevřeny?“

Hodiny zatím pravidelně odklepávaly čas,
vteřinu za vteřinou. Blížila se půlnoc. Nemoc
ná ležela tiše, oblita radostnou předzvěstí ráje.
Úkon jejího celoživotního obětování se doko
nával. Po tváři se jí rozlila nevýslovná radost,
oči se s pohnutím dívají do dáli, odkud jako by
jí už zněla rajská hudba a zpěv panen s roz
žatými lampami: „Hle, Ženich přichází — VY“
jděte mu vstřic!“ Růžena nadšeně opakovala:
„Hle, Ženich přichází!“ a planoucí lampa, její
čistá duše, připravena čekala na jeho příchod,
hoříc božským plamenem lásky. Poznamenala
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se ještě křížem na čele, ústech a prsou, popro
sila bratra, aby jí vzal pod hlavou polštář, aby
mohla zemřít jako Spasitel s hlavou na holém
dřevě. Pak obrátila oči vzhůru a s námahou
již, ale plna touhy, zašeptala: „Ježíši — Ježí
ši — Ježíši — buď — se mnou!“ Hlava se jí
bezvládně sklonila, oči zůstaly nehybně po
otevřeny. Její pozemský život, naplněný láskou
a obětí, zhasl ve věku necelých dvaatřiceti let.

Zatím však v nebeské vlasti přijal božský
Snoubenec svou milovanou nevěstu do svého
náručí. A v chóru u svaté Magdalény se v tu
chvíli začali bratří modlit noční hodinky ke
cti svatého apoštola Bartoloměje. Bylo 24. sr
pna léta Páně 1617

Když ji připravovali do rakve, s námahou
jí sňali s hlavy její trnovou čelenku a místo
ní jí dali věnec z růží. Pohřeb byl téhož dne
na večer. Zůčastnilo se ho celé město. U rakve
šla osobní stráž místokrálova. V kostele u sv.
Magdalény vystoupil biskup Petr z Valencie
na kazatelnu, aby v oslavné řeči velebil Rů
ženin život. Zástupy nadšeného lidu ho však
přehlučely hned při prvních slovech; všichni
volali: „Růžena je světice, Růžena je svatá!“
K pohřbu však nedošlo. Musel být odložen
pro velký nával lidu. Teprve když se lidé ro
zešli a kostel se vyprázdnil, pohřbil limský
arcibiskup s Otci dominikány světici tajně
v Kapitulní síni kláštera.

Po dvou letech byly ostatky světice pohřbe
ny v kostele. Již po deseti letech začaly pří
pravné pokusy o její svatořečení. Uskutečnilo
se to v r. 1671, kdy ji vřadil Klement X. do
Seznamu svatých a ustanovil ji patronkou krá
lovství Peruánského i celé Ameriky a ostrovů
Filipinských.
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Světice lásky, svatá Růženo!
Když zněly zvony u svaté Magdalény, hlá

sajíce tvoje svatořečení, a jejich hlas zněl po
tvé rodné Limě a nesl se rovinou až k horám,
tu zároveň letěla tvá sláva přes vrcholy mo
dravých Kordiler a dál přes nekonečné stepi
a údolí řek až k oceánu a do celého světa.

Vidíme ji ještě nyní, jak vyzařuje z tvého
života plného lásky, jak sálá na všecky strany
libou vůni kvetoucí růže tvé svatosti.

Ty Růže, přesazená do ráje, učiň, ať tě všu
de poznají, aby podle tvého příkladu milovali
Boha, jak tys ho milovala! Tvůj život — to
byly růže plamenné božské lásky, ale i bo
lestné trny nesmírného utrpení. Tys však jsi
dovedla obojí sloučit a spojit ve vzájemnou
harmonii a ladný celek svatého žití.

Ty živoucí Oběti na oltáři lásky a neúnavná
apoštolko duší, vypros u Boha, ať vznešená
myšlenka tvého života, myšlenka oběti a
apoštolátu proniknes tvou slávou do ce
lého světa!

Vypros všem duším, aby byly obětmi lásky
a apoštoly zároveň!

„Všemohoucí Bože, Dárce všech dober, jenž
jsi chtěl, aby blažená Růžena, obdařená rosou
nebeské milosti, rozkvetla Indům krásou pá
nenství a trpělivosti, dej nám, svým služební
kům, abychom, jdouce po vůni jejích ctností,
zasloužili státi se příjemnou vůní Kristovou.“
(Mešní kolekta.)
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RODNÁ STŘECHA.

Je den svatého Karla roku 1901. V rodině
důstojníka horských myslivců ve Viterbu je
tento den zvlášť slavný. Prvorozený syn má
své prvé jmeniny. Od prvého května, svých
narozenin, z okolního světa mnoho nepochytil.
Otvíraly se mu oči, ale vše, co zachytily, do
tklo se ho jenom nepatrně. Jeho posvěcené
dušičce unikala celá skutečnost života. Nová
bytost se dosud netěšila na svou budoucnost,
ani se jí nelekala. Kromě Boha o této budou
cnosti pečlivě přemýšlela a úsilím celé duše si
přála, aby byla nejlepší, poznamenaná duchem
Božím, paní Terezie Matthey, Karlova mamin
ka. Stopy jejího vzácného charakteru se ob
rážejí v Karlově povaze. Byla budovatelkou
jeho duchovního světa.

Byla temperamentní a energická. Její život
provázela na jihu nezvyklá vytrvalost a stálost.
Svědectvím budiž deníček, který v tento slav
ný den začala psát a věnovala jej svému prvo
rozenému. Až do 7. října 1931 zaznamenávala
vše, co na Karlovi pozorovala, i svoje myšlen
ky, dlící bez ustání u něho. Prolistujeme zběž
ně tento deníček a pochopíme, proč byla Kar
lova duše tak krásná. Půda, v níž rostl, nemo
hla vydat bodláčí a plevel.

Začíná: „Obětujíc ti tuto knížečku, určenou,
aby ti připomněla mnoho věcí z tvého mládí,
tvá nesmírně milující matka ti přeje, aby tě
tyto řádky viděly stále takového, jakého tě ona
chce mít a o jakého prosí Pána.“ Je si vědo
ma, že budoucnost Karlova nezáleží jen na ní
a proto ten skrytý strach a náznak, kam chodi
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pro pomoc. Píše dále: „Program tvého života
budiž víra v Boha, nezištná láska k bližnímu
a pevná vůle konat stále a svědomitě své po
vinnosti.““ Horoucí polibky, nekonečné mazlení
a obsluhování jsou jen část mateřské daně dě
tem. Když matka neplatí modlitbami duši, kte
rou Stvořitel na její přání vyvolal z ničeho,
je její práce ztracena. Pročtení deníčku paní
Matthey člověku odčiní újmy, které utrpěl čte
ním deníků jiných. Myšlenka paní Matthey
s deníčkem byla tak šťastná, že ji neváháme
doporučit. Otiskujeme více míst, aby vysvitlo,
jakým duchem musí být taková věc psána,
jestli se má stát dětem vzácným pokladem pro
celý život.

Deníček provází malého Karla od prvého
května 1901,kdy ve Viterbu byl otcema mat
kou přivítán na tento svět. Vzpomíná na šťast
nou chvíli, kdy matka prvně políbila nové dítě
Boží po křtu svatém. Zaznamenává prvé „papá“.

„Slavíš prvé narozeniny a v celé tvé rodině
je svátek. Přátelé, tvá chůva a především tvůj
otec a matka se za tebe modlí. Vyprošují ti
v nebi vše dobré pro duši a pro tělo. Kéž tě
Bůh podporuje, aby tě tento den zastihl ještě
po mnoho let s čistou a jasnou duší. Kéž zů
stane stále v tvé duši úsměv, který tak zkrás
ňuje tvou tvářičku, také v nevyhnutelných
zápasech, které tě očekávají. Dnes ráno jsem
tě zvlášť odporoučela Panně Marii a doufám,
že jako mladík a dospělý muž se v tento den
budeš vždy a právě tolik modliti k nebeské
Matce. V pokorné a prosté modlitbě, prohřáté
vírou, najdeš světlo a sílu, útěchu a pomoc.“
Pevný pohled dopředu, vědomé a chtěné ve
dení k dobru, toť síla Karlovy a každé jiné
matky.

Není události, kterou by neprovázela úzko
stlivou péčí o duchovní blaho. „Počínáš sám
chodit. Bůh žehnej tvým krokům nyní a stále.
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Kéž i tvůj duch udělá mnohé na cestě pokro
ku... Prvý trest k přemožení tvrdohlavosti.
Otec a matka museli učinit násilí svému srdci,
aby neslyšeli tvůj pláč, ale s pomocí Boží pře
mohli projev zla.“ Jaký to dojemný boj přiro
zené lásky mateřské s láskou nadpřirozenou!
Ta trocha sebepřemáhání, spojená s trestáním
chyby milého dítěte, přinesla odměnu. Jak
mohla být šťastná Karlova maminka, když
v jeho pozdějším životě neviděla věci, které
by bylo třeba kárat.

„Jsou ti tři roky! Můj drahý maličký, co ti
mohu přát lepšího, než aby tvá nevinná a či
stá duše zůstala krásná uprostřed všech potíží,
S nimiž se na své cestě shledáš. Světlo víry a
lásky k Pánu ti dají sílu, aby ses sám vždy
přemohl a jednoho vzdáleného dne mohl čistě
svůj život uzavřít, s radostí, že jsi jej vyplnil
pro Pána a pro dobro bližních.“ Program ži
vota Karlova je stále přesněji určován. Ať se
obrátí kamkoliv, tyto dva základní tóny z ně
ho nesmějí zmizet.

„Zúčastnil ses děkovné mše svaté, kterou
dal sloužit tvůj otec. Rodiče děkovali Nejsvě
tější Panně za všeohna prokázaná dobrodiní.
Tolik jsem se za tebe modlila, abys vyrostl o
pravdu dobrý.““ Karel byl Pánu představen
v chrámě velmi brzy. Jeho maminka nečekala,
až jí její dítě odvede na mši svatou katecheta
s celou třídou. Nenamitejte, že dítě to nechá
palo a nic z toho nemělo! Uvažte, jak zinten
sivněly modlitby paní Matthey, když držela
na rukou svého syna a klečela před svato
stánkem! Pán je nepřehlédl!

„Tatínek ti postavil jesličky. Jakou jsi měl
radost! Zachovej si tuto dětskou poesii po celý
život a vždy si přej, aby v tento den měl Pán
tvé srdce! Nalezl jsi dárky. Dal ti je opraváu
Ježíšek? Ano. Ty od rodičů jsou jen hračky,
ale prosíme dnes za tebe Pána, aby pokropil
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tvou cestu milostí. Až vyrosteš a budeš číst
tyto řádky, také z lásky ke své matce se bu
deš modlit k Pánu, aby byl s tebou a nebu
deš se stydět za to, že věříšť“ Stále budou
cnost dítěte!

Dětské vánoce Karlovy nemůžeme pominou:
jen tímto. Čas rychle běžel a maličký brzy ne
jen mluvil, nýbrž se pokoušel i o kresby a
S pomocí matčinou i otcovou Kreslil písmena
Byla to práce obtížná, ale Karel byl houžev
natý, zejména, když běželo o tak důležitou
věc, jako byl jeho prvý dopis Ježíškovi. Bylo
to o vánocích 1906.

„Milý Ježíšku, chtěl bych všechny tyto věci.
Chyběli by mi dva četníci — pokoj — bitva
— takové bonbony z nebeských hroznů —
služka — žena a muž.“ A brzy šel nebeskou
poštou jiný dopis. „Milý Ježíšku, poslyš něco!
Velmi by se mi líbil rozbírací obraz Italie na
kostkách. Přeji ti veselé vánoce. Tvůj milující
Karel Matthey, č. 19, 3. poschodí.“ Paní Mat
they sbírala pečlivě tuto nebeskou korespomn
denci a ukládala ji k svému deníku. Nemohla
neslzet, když Karel blahopřál Ježíškovi k vá
nocům. Byl s nebem opravdu důvěrně spřáte
len. V dubnu 1907 se ho matka ptala, zda by
nechtěl nějaké malé děťátko. Nadšeně si přál
sestřičku. Nemohl se dočkati, kdy už ji bude
mít, a zase sedá k psaní. Pochytil již leccos
z dopisů, které se v rodině čtly a podle toho
je jeho žádost!

„Panu Ježíškovi v Nebi. Telegram, Můj dra
hý anděle, prosím tě, abys mi rychle přinesl
sestřičku, v neděli 14. dubna, panu Karlovi
Matthey!“ Telegramu bylo vyhověno takřka
ihned a příštího dne zaznamenává maminka
do Karlovy knížky: „Dnes jsi po prvé pozdra
vil svou sestřičku, nadšen, že ta malinká by
tost náleží jenom tobě. Bůh vám, mé drahc
děti, žehnej! Milujte se tak stále.“
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Již z těchto poznámek je patrné, že v domá
cnosti rodiny Matthey měl prvé místo Bůh
S Bohem se začínalo, Bůh byl neustále vzýván,
jemu se děkovalo za vše dobré. Oheň nadpři
rozena oteploval ovzduší a brzy hřál i dětské
srdce Karlovo. Bylo nemožné, aby duše, očiš
těná křtem svatým, nebyla dobrá, když jen
k dobru byla vedena, když zlo bylo tak usi
lovně vzdalováno z jejího dohledu. A věru pa
ní Matthey neměla důležitějšího úkolu nad
tento. Kde se pěstuje nadpřirozená ušlechti
lost, je ušlechtilost a jemnost přirozená samo
zřejmá. Nebyla zanedbána ani jedna složka
duchového života malého Karla. K výchově
jeho smyslu pro krásno jistě přispěla i mat
čina hudba. Když matka zasedla ke klavíru a
přehrávala oblíbené skladby, nebo dala vol
nost své ukázněné fantasii, Karel seděl tiše a
jistě srovnával milou maminku s hrajícím an
dělem. Vždyť mu byl svět nadpozemský tal:
blízký. A což teprve, když byl otec po službě
a přistoupil ke klavíru s houslemi! Tu se veš
kerá harmonie jejich duší promítala do prosto
ru a teplá něha lásky ještě více utužila vzá
jemné svazky.

Karel překročil po prvé školní práh. „To už
je, můj maličký, prvý krok do života. Matka
tě od sebe vzdálila s bolavým srdcem a jen
proto, aby splnila povinnost. Ale tys byl tak
šťastný pro tu novotu. Neznáš svět. Bůh žeh
nej tvé snahy a ať se z tvé mysli neztratí
vznešený cíl, jehož má každý z nás dosáhnou
ti.““ Nemusela se tolik bát, neposlala syna ne
připraveného a nevyzbrojeného láskou k dru
hým. Záhy se to ukázalo. Ve škole bylo zvy
kem tajně hlasovat, kdo byl nejlepší. Kdysi
dostal Karel stejný počet hlasů s jiným ho
chem. Ten se však cítil ponížen a dal se do
pláče. Karel mu ihned poslal lísteček, na němž
se zřekl svých hlasů v jeho prospěch. Kdo zná
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sobeckost dětí, nebude to posuzovat jako bez
významnou příhodu. Něco takového je teprve
výsledek dlouhého cviku a výchovy. Karel tím
už prošel. Bylo to nedětsky vznešené gesto a
spolužáci je příště odměnili jednomyslným hla
sováním. Zvítězil Karel a s ním jeho matka.
Štěstí není nepatrná odměna ani za mnoho
námah.

Že si Karla hleděla, nemusela užívat ná
silných donucovacích prostředků, když se ně
kdy provinil. Největší trest byl: „Půjdeš spát
bez polibku!“ Po těchto slovech nalezla matka
na nočním stolku psaníčko. „Přijď hned, jsem
vzhůru a chci dosáhnout odpuštění. Prosím tě
o ně z celého srdce!“ Nebo: „Je mi velmi líto
toho, co jsem ti řekl a prosím tě, přijď ke
mně a dej mi pusu a probuď mě, kdybych už
spal. Očekává tě Karel.“ Slunce nezapadej nad
vaším hněvem, platí především v rodině. Či
by bylo možno se rychle smířit s cizím člově
Kem a s vlastním ne? To by byla podivná kře
sťanská láska.

Nadání hochovu se dostává brzy uznání.
„Přišels domů a zářils radostí, že's dostal pr
vou medajli. I tvoji rodiče byli šťastni. Víš o
tom? Náš milý Karle! Dosud je všechno snad
né a krásné. Každé tvoje úsilíčko je odměně
no. Ale až budeš muž, jistě budeš mít svoje
hořkosti. Činit vždy svou povinnost a jednat
podle spravedlnosti a pravdy stojí mnoho pře
máhání svých ne vždy dobrých sklonů. Svět
soudí často obráceně. Ty však, Karle, budeš
dobrý, doufám, opravdu dobrý a v Bohu do
sáhneš síly ke konání dobra. Pamatuj, Bůh je
se silnými, s těmi, kdož chtějí, s vytrvalými a
pokornými.““ Sešitek se stává pokladnicí, do
níž ukládá matka synovi moudrost, Až doro
ste, bude poklad vysoce zůročen.

Karel vykonává úspěšně prvou zkouškuz ná
boženství. Není ani jinak možno. Dítě, jehož
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celý život plyne jen z víry a směřuje k splně
ní příkazů a přání Kristových, nemá ani te
oretických mezer, ví vše, co vědět má. Ne
pokládejme jeho radost z úspěchu za ctižádost.
Vědomí splněné povinnosti blaží.

Osmiletý Karel přistoupil se svým svědo
mím po prvé k zamřížovanému okénku zpo
vědnice. Starostlivě kolik dní zpytoval svědo
mí a zjistil, že je největší hříšník na světě. To
už bylo v Turině. Rodiče se totiž z Viterba
stěhovali do Mondovi, pak do Mantovy a koneč
ně na krátký čas do Turina. Časté stěhování
nemívá na děti dobrý vliv, ale Karel žil pouze
v rodině, nebylo mu nikdy povoleno nestřeže
né pobíhání po ulicích, a tak změny ani nepozo
roval. Vyvíjel se docela klidně dál a svatá zpo
věď na něho hluboce zapůsobila. Matka o tom
dni píše: „Jak jsi spokojen! Přeji ti z celé du
še, abys měl vždy v srdci mír, který v něm máš
dnes. Až budeš dospělý, nezbavuj se útěchy,
kterou dává dobrá zpověď, neohlížej se na lidi.“

I příští rok byl ve znamení velikých svátostí.
Karel se připravoval na přijetí svatého biřmo
vání. Celé hodiny přemýšlel o svém příštím po
slání. Chtěl být rozhodně statečný křesťan a
nechápal ještě dobře, že někdo nemá Krista
Pána rád, když je tak dobrý. „Říkal's mi, že ci
tiVs veliké dojetí, když jsi z rukou Kardinála
přijímal svaté pomazání! Zdálo se ti, že cítíš
do duše sestupovat Ducha svatého. A tvá mat
ka tě obětovala Pánu. Ano, můj drahý Karle,
řekla jsem Bohu, aby si tě vzal raději dnes,
když jsi nevinný a dobrý, než aby přišel den,
kterého bys ztratil víru. Kdybys věděl, co sto
jí matku vychování syna! Ale ty se víry přidr
žíš a ona bude posilou tvého života.““ Jsme
svědky nejžhavějších vyznání mateřské lásky,
lásky, která vidí, která se dovede zapřít a je
ochotna snést i velikou bolest, jen když za
chrání duši svěřeného dítěte. Pevná víra v dob
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rou setbu odnímá paní Matthey strach. Nepo
chybuje o tom, který je nyní dobrý a jehož
chce ještě dlouho chránit.

Slavnosti Karlovy duše jdou rychle za se
bou. Za rok po vstupu do řad Kristových bo
jovníků se Karel po prvé zúčastňuje mystické
Hostiny. Každý host u lidí je spokojen vlídným
přijetím, laskavou tváří a čistotou povrchu.
Dovnitř nevidí. Kristu však nepostačí uklizený
zevnějšek. Zkoumá srdce člověka. Příprava by
la pečlivá. Stanala se o to matka i desetiletý
Karel. Jejich rozhovory před slavným vstupem
Kristovým do Karlovy duše byly něco nebeské
ho. Naprostá víra, bezmezně oddaná Kristu
Pánu, nevýslovně zjasňovala jejich nitro. Těž
ko říci, kdo byl víc unesen, když čteme nadše
ná matčina slova v deníku. „Prvé tvé svaté
přijímání! Mé děťátko, vskutku nebeský den!
Ať je ti nevyhladitelnou vzpomínkou krásný
obřad v kapli bratří křesťanských škol u sva
tého Josefa, kde jste po dvanácti jako apošto
lové okusili nebeské Hostiny. Ať se v tobě ča
sem neoslabí touha spojit se s Pánem Ježíšem,
budiž to stálá potřeba a touha tvé duše. V této
svátosti nalezneš vždy sílu, světlo a útěchu.“
Tento den nevymizel z Karlovy duše. V poz
dějším životě přistupoval k svatému přijímání
velice často a vždy měl jen jedno přání —
přijmout Krista Pána tak jako po prvé.

Stěhují se do Pinerolo, města na živé želez
nici, spojující průmyslová města s janovským
přístavem. Karel chodí horlivě do školy, čte,
modlí se, navštěvuje s matkou kostely a kaple,
chodí na procházky a vyptává se, nekonečně se
vyptává, ačkoliv již prožívá chlapecká léta.
Dostává uspokojivé odpovědi, nikdy není okřik
nut. Jeho rozum se rozvíjí logicky, spořádaně,
důsledně. Celý život ponese znamky tohoto spo
řádaného vývoje. Úzkostlivá čistota, pečlivě
spořádané knihy, čistotné sešity, vlídné jedná
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ní, ochota, obětavost od těchto let odrážejí krá
su jeho nitra.

Příroda mluví k jedenáctiletému hochovi, ja
ko mluvila již k tolika mudrcům a světcům. Vy
pravil se s přáteli na hory. Přišel a vypravoval
matce své dojmy. S hrdostí si mohla zapsat:
„Říkal jsi mi, že's tam cítil celou velikost Stvo
řitelovu, že se's cítil blíže nebi. Ano, můj Karle,
budeš cítit stále nebe, jestliže budeš povznášet
duši k věčné Pravdě a Kráse. Stále, stále do
výše! Ať se tvá duše drží daleko od pozem
ských vášní a zůstane skvoucí jako protěže,
kterés tam trhal!“

Přirozená inteligence, úspěchy ve škole a ko
nečně i rodinná tradice rozhodly o Karlově
vstupu na střední školu. Opakují se vyzname
nání a nejlepší vysvědčení jako na obecné ško
le. Je pozoruhodné, že jeho duch tíhne k reál
ním poznatkům, ač bychom čekali, že jsou cizí
jeho poetickému a poesií obklopenému životu.
Matčina hudba, její vypravování, pozorování
krás přírody a intimně prožívané náboženství
by tomu nasvědčovalo. Než to zase se v Kar
lovi projevilo kus otcova vojáctví. Přesnost,
vystupňovaná vojenskou dresurou, přenesla se
nejen na Karlovy vnější projevy, nýbrž zra
čila se i v Karlově úsporné málomluvnosti, ve
výstižném označování věcí a dějů.

Nechuť k deníkům a zápisníkům je odůvod
něna. Kdyby snad všechny zmizely, neutrpěl
by nikdo. Jestliže jsme se tolik až dosud za
bývali deníkem Karlovy matky, bylo to je
nom proto, že její deníček je jeden z oněch
několika. Není lepších pokynů pro výchovu
dětí. Tento sešitek je perlou v koruně křesťan
ského vychovatelství. V něm jsou zkonkreti
sovány všechny zásady správné a dokonalé
křesťanské výchovy. Další Karlův život nám
dá za pravdu.
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DORŮSTAJÍCÍ MUŽ

Dětské hry přecházejí ve vážné zaměstnání.
Nepozorují to rodiče, nepozorují to děti, ale
je to tak. Karlovi se změnila hra paměti a
obrazotvornosti ve vážné studium. Rodinnou
pohodu domova v patnáctém roce zastihla vál
ka. Otec opouští domov a vědí o něm jenom
z četných a stručných lístků. Důstojnické sbo
ry byly plně zaměstnány a dovolené řídly. Tři
léta zkoušek, potíží se zásobováním, smutku
a modliteb za konec hrůz provázely Karla k ma
turitě ze střední školy. Napětí mezi prvými
básnickými vzlety a drsnou skutečností obo
hatilo jeho názor na život o mnohý cenný po
znatek. Pochopil tragiku hříchů proti lásce
k bližnímu a rozhodl se nezvratně stát na stra
ně Božího přikázání. Už tvořil svůj charakter
sám. A čím víc ubohosti poznával, tím v něm
rostla větší síla a rozhodnost k jejímu odstra
ňování.

Úmyslně upozorňujeme na toto dozrávání
vůle, poněvadž bez něho je intelektuální zra
lost, vyjádřená středoškolskou maturitou, smě
šně bezcenná pro další život.

Volba povolání. Největší starost rodiny, když
se opouští střední škola. Jak se rozhodne Ka
rel? Již dlouho marně odolává kouzlu labora
toře. Přemítá a nakonec přece zvolí tajemnou
chemickou kuchyni. Odjíždí 11. listopadu 1918
na polytechniku do Turina. Opouští domov a
bude žít sám. Nespočetné drobné starosti, 0
nichž dosud ani nevěděl, dolehnou na jeho
bedra. A pak! Vyvolil si životní cíl, a toho se
nedosáhne bez napětí všech sil. Zajímavosti
chemie jsou tak nezajímavé skoro každému!
Obrazotvornost a poesie tu najdou tak málo
látky! Jen vůle a rozum mají co dělat. Jeho
vůle však je již tak ukázněná, že není nej
menší pochyby o úspěchu. Karel vytrvá. Ro
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diče, matka i vrátivší se otec jej sledovali
v myšlenkách a očekávali každou jeho zprá
vičku. „Bůh ti, můj synu, žehnej a ve vědě
nalezni větší pohnutky k jeho chvále a osla
vě““,provází matka jeho odchod. Modlili se za
něho všichni a i on víc důvěřoval pomoci Bo
ží než sobě samému.

Dobře vychovávaní synkové se obyčejně vě
nují studiu tak důkladně, že na vše ostatní
zapomenou. Karel Matthey však znal větší
hodnoty než chemie. Jeho náboženství žilo, šlo
s ním i do Turina, a bylo to náboženství čino
rodé.

Každý studentský život provází veselé pří
hody, zdařilé vtipy, žertovné i vážné známosti.
Nebudeme utápět jeho osobnost v těchto zná
mých a stereotypně se opakujících vnějško
vostech. Tvořil především uvnitř. Prohlubo
val, piloval, posuzoval a napravoval podle své
ho nejlepšího mínění. Sebekázeň, sebevláda, to
byla jeho síla. Není ani řeči o osobnosti tam,
kde člověk podléhá vnějším vlivům a neumí
jim čelit. Tu skutečnost nikdy nepustil z do
hledu. Bojoval se svými sklony denně. Každý
malý úspěch a pokrok zaplatil nějakou obětí,
ale platil rád, platil vytrvale. Až později na
hlédneme do jeho Dopisů čekajícího, bude
nám zřejmé, že ho asketismus nezbavil vzletů
a tužeb mládí. Pouze je profiltroval, povznesl
a umocnil. Slaboch se dnes směje, zítra je sklí
čen a chce, aby to všichni dělali s ním. Karel
prožíval nejednu vnitřní krisi, ale nikdo o tom
nevěděl. Nevkročil do společnosti bez žertu,
bez úsměvu. Rád se smál a rád působil smích.
Přátelé znali jeho radostné mnutí rukou, stá
lou předzvěst něčeho vtipného a radostného.
Radost je rozpoznávací znaménko světců.

Poslední tři léta na polytechnice jezdíval
často z Turina do Pinerolo. Poněvadž chodil
denně k svatému přijímání, aby splnil všechny
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svoje povinnosti, vstával již ve tři čtvrti na
pět, a šel na mši svatou. Dosti často se však
stalo, že musel ráno začít neodkladnou práci

třetí odpoledne. Ani toho dne nezapomněl na
Přítele své duše a zůstal až do odpoledne lačný
a pak prosil o svaté přijímání. Většího důkazu
sebeovládání snad ani není potřeba.

Přesnost a svědomitost ho přivedla tam, kam
dovede řeholníka noviciátní cvičení. Navyklsi
pravidelnosti v náboženských úkonech. Týdně
přistupoval k svaté zpovědi, denně rozjímal.
Bez těchto pevných základů se duchovní život
nerozvíjí. Chvilkové vzplanutí zhasíná a duše
po něm zůstává prázdná. Elektrickou síť je
třeba napájet ustavičně proudem, aby žárovky
svítily, do peci je nutno přikládat, aby hřála,
duši je nutno pravidelně dodávat materiál, kte
rým by vystupovala výše k Bohu.

Dětskou nevinnost nesl si Karel i do muž
ného života. Na jakémsi výletě se někteří ko
legové chovali poněkud volně. Nebyl to pro
něho úraz. O události si učiní poznámku plnou
bolesti nad ubohostí svých kamarádů. Táže se:
„Jaká byla jejich výchova? Dnes tryskala mod
litba k Neposkvrněné Panně mnohem horou
cněji.“

Studenti vždy mnoho čtli a mnoho čtou.
Mělo by to být samozřejmé. Četba obohacuje
duševní rozhled a rozvíjí všestranně zájmy
ij vědomosti. Ovšem jen tehdy, když je sama
všestranná. Je smutné, že studentská četba
většinou živí pouze dětinskou obrazotvornost,
a četba, která by opravdu něco dala, bývá ne
oblíbena. Zdálo by se samozřejmé, že katolický
student čte i náboženské knihy, že i své ná
boženské poznání rozvíjí úměrně Sspoznáním
ostatním. Je jen hrstička takových studentů.
ani ne hrstka! Karel nikdy své náboženství
neodstrkoval a věnoval se četbě a studiu ná
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boženských knih s takovou pílí, jako přípravě
na rigorosa. Poradil se, co by měl číst, aby
nezanedbal žádný obor z posvátných nauk.
Byla to zase jeho metodičnost. V několika le
tech si opatřil knihovničku, v níž byla stěžejní
informativní díla apologetická, asketická, dě
jepisná a hagiografická. Měl přesný katalog a
doplňoval. Nepobádala ho touha po nových
vazbách, či nových knihách, když rozmnožoval
knihovnu. Sledoval svůj cíl a nezanedbal nic,
co potřeboval, ani nečetl víc než potřeboval.

Zápisky ze studia na polytechnice nám dá
vají nahlédnout do jeho nitra. Zjistíme pře
kvapující věc. Karel Matthey nebyl k meto
dičnosti a vytrvalosti přirozeně nakloněn. Do
spěl k ní v příznivém ovzduší rodinného ži
vota neustálým cvičením. O svých osmnáetých
narozeninách si klade otázku: „Osmnáct let!
A co jsem udělal? A kolik ještě mám udělat?
Pane, pomáhej mi! Kolik dobrodiní za ta léta!
Čím více rostu, tím lépe vidím, jak velice byl
ke mně Pán štědrý. Pevně chci tato léta, v nichž
se cítím plný života a žáru, učinit lety usi
lovného pokroku.“

Na konci svého prvého vysokoškolského ro
ku si hořce stěžuje na slabost vůle. Rok se mu
při bilanci nezdá takový, jaký měl být. „Měl
bych vždy umět pracovat, pracovat energicky,
pokoušet se tisíci způsoby, tisíci cestami pře
konat rázně a úplně každou nesnáz!“ Nikdy
neupustil od věci po prvém nezdařeném poku
se, ale jeho úsilí se mu zdá nepostačující. Síla
ducha předbíhá možnosti hmoty. Zrající muž
nemůže mít ještě takový úsudek, aby si to
uvědomil a odtud to napětí dopředu. Týž stesk
se opakuje častěji. „Šel jsem dosud nespráv
nou cestou. Věřil jsem, že je možno dosáhnouti
jedním úkonem vůle naprostého zdokonalení.
Dnes myslím, že je to nemožné. Jde se po
stupních a nedělají se skoky. Užiji nového pro
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středku, abych ono úsilí ustálil a ztrvanlivil.
Během dne se budu řídit těmito pravidly. Rá
no přistoupím nejméně čtyřikrát týdně ke sva
tému přijímání, jednou týdně ke svaté zpově
di. Chci to dělat dobře, s vážnou přípravou.
Dopoledne pět minut modlitby, v poledne půl
hodiny rozjímání, večer kratší modlitba.“ Tak
si formuluje znova a znova denní pořádek s na
dějí, že konečně přece vystihne to správné a
nasytí duši podle jejích potřeb.

Zevnějšek Karlův byl příjemně veselý, ne
bylo tomu vždy tak v nitru. „Jaké změny jsou
v mém duchovním životě! Vedle chvil radosti
a nevýslovné krásy — kdy se zdá, že duše již
jaksi okouší věčné blaženosti a je jasně vidět
původ a cíl, k němuž směřuji — jsou tu chví
le, v nichž je člověk děsivě otřesen, v nichž i
nejkrásnější ideály se zdají bez přitažlivosti,
v nichž se pocítí, jak těžký a tísnivý je boj se
zlem, jež hrozí člověka pohltit. Je to nutný
zápas, ale jak bolestivý! A jestliže se člověk
po vítězství raduje, kolik vytrpí při zápase! A
když se padne? Jak se cítí člověk slabý při
myšlence na zlo, jehož se den co den dopou
ští! Nechť se duše obrací do výše a řekne: Pa
ne, jen v Tobě můžeme dojíti klidu.“

Vnitřnímu boji se nevyhne nikdo, a kdo se
cítí bez něho, kdo nemusí bojovat, je pravdě
podobně na jedné straně, nekolísá již mezi
dobrem a zlem. Ale je ta strana dobro? Za
dobro se bojuje stále. Jen zlo nechává, dokud
je čas, v klidu a trýzní, když už je pozdě. Jem
ná duše Karlova pociťovala velmi bolestivě
boj o věci, které by jiný nepovažoval za tak
důležité. V tom smyslu musíme hledět na je
ho nářek. Ovšem má pravdu, věci Boží jsou
vždy svrchovaně důležité!

Rok 1921 vítá s nadějí: „Bude mi to rok
zvlášť plodný na dobro. V této naději jsem se
rozhodl uspořádat svůj život zvlášť pečlivě.
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Pravá ctnost žádá dlouhého úsilí, a vytrvalé
ho. Tento můj plán hledí sjednotit činnost du
še, což je nezbytné k opravdovému pokroku.
Toužím nahradit nesouvislé úsilí, úsilí oka
mžiku a nápadu, krásnou mravní celistvostí —
odporující nesnadným chvílím, pádům — kte
rá dává hluboký mír duši. Musím se starat
především o prameny síly (svátosti, rozjímání.
modlitby a náboženské úkony), poněvadž bez
hlubokých základů by byla druhá část budo
vy příliš křehká. V pokoře a umrtvování za
jistiti uskutečnění velikého plánu!“ Zase vě
domé pořádání a zaměřování. Po kolikáté už?
Nebude však ani poslední! Karel je nezmar,
nemluvil o tisíci cestách naplano!

Horlivě se účastní všech studentských ná
boženských podniků. Exercicií zejména rád.
O vánocích 1921 také jedny prožívá a odnáší si
z nich úvahu o životě. Zkontroloval minu
lost a obnovuje úmysl jít vpřed. „Život je kaž
dému člověku úkol od Boha. To je důvod ži
vota samého. Poslání neznamená, že každý
člověk je určen k velikým a proslulým věcem.
Komu byly dányzvláštní milosti, má být ne
smírně pokorný. Co je mi přítomnost? Práce
a příprava! Studium je nyní má největší čin
nost. Jiná činnost se rozvíjí na okraji této
hlavní činnosti — katolická akce. Technická,
mravní a rozumová příprava na budoucnost
nyní nedalekou. Technická příprava na povo
lání, které mi dá prostředky k čestnému živo
tu a k založení rodiny. Mravní, abych byl ho
den vznešeného poslání křesťanského manžela
a otce. Rozumová, abych ozdobil svou mysl
poznáním, zejména náboženským, jež je mi
nezbytné dnes, a tím spíše, až vstoupím do ži
vota.“

Hned po stanovení programu si zjišťuje ne
dostatky. „Jsou veliké a je jich tolik. Skoro
jsem si udělal ze svatého přijímání zvyk a má
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lo pečuji o přípravu a díkůčinění. Poněkud ne
pravidelně chodím ke svaté zpovědi, nepravi
delně zkoumám svůj mravní život. Chodil
jsem k mons. Bonatto a nevěděl jsem, co mlu
vit. Na rodiče jsem hleděl jako na sobě rovné.
Málo pokračuji v náboženských a sociálních
studiích. Příliš pomíjím modlitby a je tov mých
rukou zrezavělá zbraň. Jsem pyšný a nemálo
sobecký.“ Tak jde dále. Praví na začátku, že
není schopen soustavně zrevidovat svůj vnitřní
život, a ve skutečnosti si počíná zase po svém
způsobu metodicky. Nespokojuje se pouhým
zjištěním nedokonalosti.

Ještě několikrát nahlédneme do tohoto vnitř
ního budování, přetvořování a přeorganisování.
Není to trochu unavující? Nezapomínejme, že
sledujeme dozrávání mladého muže, plného e
nergie, plného kvasu, tkterý ještě si životem
nevyšlapal osvědčenou cestu, který whledá a
zkouší. A Karel Matthey to činí s podivuhod
nou vytrvalostí a věrností svému náboženské
mu vychování a přesvědčení. Kdybychom u
něho nalezli v těchto letech klid, bylo by to
neklamné svědectví, že je to klid mrtvý, že se
v jeho duši nerodí nové obzory, že nezískává
zkušenosti, že neví, kam a proč jde. Sympati
Sujeme s jeho rozpaky a podivujeme se, jak
rozumně si počíná při řešení pochybností. Čtě
te jeho poznámku z roku 1922. „Již dlouhou
dobu se mi do duše často vrací naléhavá myš
lenka usebrat se a rozjímat, abych si učinil
nluboký základ pro křesťanskou ctnost, přede
vším pro spojení s Bohem, pokoru a vytrva
lost. Trochu často ve chvílích horečné, ne
snadné a obtížné práce cítím chabnouti svou
mravní sílu. Cítím slábnouti oheň, s nímž jsem
se dal do práce. Mám vědomí, že jednám špat
ně, protože v sobě nemám tak důkladný a hlu
boký základ, na němž bych se dovedl posta
vit zdlouhavé a obtížné práci, utrpení a úna

20



vám. Jaká krásná touha je kopat až ke dnu,
nepovolně a vytrvale, posílit duši, vyhnout se
rozpětí na povrchu, nezměnit se při vnější
bouři! Neodvažuji se říci s Dominikem Saviem:
Pane, chci se stát svatým“, ale alespoň prosím
Boha, aby mě velice polepšil, jestliže je třeba.
seslal mi utrpení, aby mě však učinil mno
hem lepším, mnohem pokornějším a mnohem
více s ním spojeným!““ Z poslední věty již tiše
zaznívá heroismus světců.

Dosud jsme z jeho poznámek mohli vyčisti,
že svaté přijímání pokládal za nutný prostře
dek k duchovnímu rozvoji, za pramen síly pro
životní boje. Nyní dospěl k vyššímu chápání
tohoto daru nebes. Eucharistické spojení s Kri
stem se mu stává smyslem života, středem,
z něhož každá myšlenka vychází, a cílem, k ně
muž se vrací. To už byl mystický, křesťanskv
mystický život. „„Doba, po kterou jsem ráno
v kostele, musí být mravním středem celého
dne, světlem k rozvinutí činnosti, zdrojem ne
zbytné sily k plnění povinností. Ten čas mu
sím Pánu zasvětit dokonale, chci-li dosáhnout
toho, abych celý zbývající den zůstal spojen
s ním, vzpomínaje, kde je mi vždy připraven
nevyčerpatelný zdroj milosti.“

Přibližuje se doba, kdy opustí polytechniku.
Není snad nutné zvlášť mluvit o jeho úspěš
ných studiích. Člověk tak svědomitý ve všem,
nemohl být nesvědomitý ve svém povolání.
Stává se22. prosince 1923inženýremchemie.
Radosta oddech.Matka pí:píše:„Nepřeji tipo
cty, ani bohatství, nýbrž abys mohl užít na
dání a vědomostí k prospěchu bratří, k větší
slávě Boží!“ Otec píše: „Naučil ses studovat,
naučil ses žít, máš svůj těžký balík vědomosti
a vbrzku ti, můj milý synu, začne opravdový
život na tomto světě, se všemi bědami, nesná
zemi a tvrdými zápasy, ale také se vším uspo
kojením a intimními a čistými radostmi, jež
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dává a přináší svědomitá a vážně konaná den
ní práce. Dosud jsi nezbloudil a mohu být na
tebe pyšný, dosud jsi nezpůsobil otci nelibost,
a mohu tím být vnitřně a spravedlivě spoko
Jen. Jsem hrdý, že ti to mohu říci s klidným
svědomím, nezastřenou otcovskou láskou.““ Z o
bou blahopřání vane rodinný duch lásky vzá
jemné, lásky k práci a lásky k bližním.

Karel si trochu odpočinul. Od příštího října
na něho čekala vojenská služba, nehledal na
tak krátkou dobu zaměstnání.

Na vojně jako kadet ženijního pluku vyko
nal všechny zkoušky nejlépe ze všech a za ce
lou službu neměl jediného trestu. Výmluvné
svědectví, protože se to nestává často. Ocitá se
tu v prostředí, v jakém nikdy dosud nebyl.
Intimní soudržnost a soužití rozmanitých jed
notlivců zdolalo nejednou zdi, které budovala
dobrá výchova, protože se ve větším množství
iidí vždy vyskytne někdo zkažený. Proti vněj
ším vlivům byl dozrálý Karel nedotknutelný.
Neodporoval ovšem jenom vnitřně. Byl již tak
pevný, že při své jemnosti dovedl každému
odporovat ve zlém, aniž ho popudil. Kolikrát
se postavil sám proti všem — a vyhrál! Tako
vé boje je nutno vidět, aby se pochopila jejich
nesnáz a nebezpečí. Jeden spolukadet, nekato
líik,napsal po jeho smrti: „Jeho odvaha k boji
za přesvědčení, jeho klid a nestrannost dávaly
nahlédnout do ducha velikána. Byly ovšem
možné jenom v tom, kdo považoval celý život
za apoštolát.“ Víme, že se na vojně takovýmto
způsobem snadno nemluví. A když tohle na
psal člověk katolického smýšlení daleký, ne
pochybujeme ani maličko o váze jeho svě
dectví. Prvý rok služby uběhl rychle a druhý
ještě rychleji.

Karel se vrátil z vojny.



MALIČCÍ.

Inženýr Matthey se věnoval práci a svému
nitru. To je jenom stručný obraz, protože není
možno zachytit přehledně celou skutečnost
jedním záběrem. Apoštolování byla důležitá
složka jeho osobnosti a postihl ji i jeho vo
jenský přítel nekatolík. Studoval přece v Tu
rině a tam měl tolik příležitostí. Než tehdy
ještě dozrával. Jakmile však dokončil studia a
absolvoval vojenskou službu, věnoval apošto
lování značnou část sil. V únoru 1926 byl při
jat v Miláně jako průmyslový chemik. Zapů
sobil tu na něho zářný příklad jeho příbuzné
Idy Matthey. Něco o ní.

Vdobě nejkrásnějších dětských úsměvů, ve
čtvrtém roce svého věku, byla Idě Matthey
odňata noha. Z dětských her se na ni příliš
mnoho nedostalo. Vžijte se do jejího posta
veni v letech dospívání, když srdce naplní ne
Konečné tužby. Drsná skutečnost ji okřikla
vždy dříve, než mohla vzlétnout do oné krásné
výše snů. Bylo by divné, kdyby se v jejím psy
chickém životě vyskytly nějaké poruchy? Ale
nevyskytly se. Ida měla víru! Nezborně věřila
dobrému Bohu, že na ni nezapomíná a že ji
tim více odmění, čím lépe snese jeho zkoušky.
Byla statečná a dokonce se dovedla i sama u
živit. Roku 1922 byla přijata do ústředí kato
lické ženské mládeže milánské. Inženýr Mat
they byl svědkem posledního roku jejího živo
ta a hlavně jejího svatého umírání. Často s ní
rozmlouval a smutně si říkával, co jsem proti
ní vykonal já. Ida byla vzácně inteligentní,
svrchovaně obětavá, pracovitá a trpěhvá. Její
důvěra v Prozřetelnost naplňovala Karla ne
smírnou úctou. Viděl, kolik ona je schopna vy
xonat pro katolickou věc a rozhodl se, že musi
Konat ještě víc, když je zdravý.

Nvní vstoupil do milánského Svazu kato
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lických mužů. Práce ve svazu mládeže v Pine
rolu byla pouhou přípravou. Nebyla ovšem ne
patrná a právě pro ni konal Karel z Turina
časté cesty do Pinerolo. Býval jedním z hlav
ních funkcionářů, pokladníkem, tajemníkem a
byl třetím předsedou Kroužku Silvio Pellico.
V Turině založil ligu proti klení. Italové jsou
vznětlivější než my a vynašli si pro klení mno
hem více výrazů a obratů, některé velmi rou
havé. Liga proti klení nebyla hračka, nýbrž
důležitý prostředek nápravy. Karel nezůstal
u slávy zakladatele. Kdekoliv měl příležitost,
upozorňoval na nemrav klení, prosil, vysvětlo
val, jaké špatné vysvědčení si jím člověk dá
vá. Neřekneme, že odnaučil celý Turin klít,
ale mnohým z jeho okolí se podařilo tento zlo
zvyk odstranit. I na vojně vykořeňoval klení
ze všech sil. A neodstrašila ho hrubost, na
dávky, pýcha, nic. Přesvědčoval tak dlouho,
až přesvědčil. Řeknete snad povýšeně: Malič
kost! Není to maličkost. Kdyby učinil každý
katolík co on, brzy by se kletby vyskytovaly
jenom v historických slovnících.

Roku 1921 se zůčastnil studentské pouti do
Říma, známé již z života Frassatiho, jako je
den z hlavních organisátorů. Při pouti se staly
nějaké násilnosti. Byl totiž zakázán z nepo
chopitelných důvodů průvod. Konal se a do
šlo k potyčkám s policií. To byl jediný stín
na velkolepé manifestaci 50.000 Katolických
studentů.

Organisované dobré skutky jsou mnoho a
přece ne vše. Musi se osvědčit i ono: Ať ne
vidí levice, co činí pravice! Křesťan musí po
střehnout potřebu a nouzi i tam, kam nesahá
zájmový okruh organisace. A tu se teprve u
káže velikost! Zde je méně vhodná půda pro
ctižádost, uznání je skoro vyloučeno. V Milá
ně si nalezl pro své dobré skutky sanatorium
na Vialba. Navštěvovat nemocné, skutek kře
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sťanského milosrdenství! Chodil tam pravidel
ně a bystře vyhledal lůžka, k nimž nepřichá
zejí přátelé a známí. Ta byla jeho. S každým
nemocným se tak lehko seznamoval! Úsměv
v nemocnici se zdá něčím nevhodným, zvlášt
když je na tváři zdravého člověka, a právě
jím dobýval srdce trpících. Jeho mírný pohled
dával naději a sílil. Duševní styk nastal dříve,
než promluvil. A když mluvil, zaujal tak do
konale nemocného, že zapomněl na utrpení, na
bolest, a po Karlově návštěvě nepokládal ne
moc za svrchované neštěstí, jako dosud. Ano,
Bůh má proč trestat, a je lépe, když trestá zde
na zemi než teprve po smrti. Nemůžeme po
dat statistiku duchovních úspěchů, kterých se
domohl inženýr Matthey v nemocnici. On ji
nedělal a do nebeských archů dosud nemůže
me nahlédnout. Jeho známí však přece občas
zahlédli nějaký malý div.

Laskavost nenechával u nemocných, nesl ji
s sebou do života. Jako předseda různých shro
máždění byl nucen také opravovat a napomí
nat. Činil to s opravdu bratrskou láskou. Ne
odpudil nikoho strohostí, mnohé získal k plně
ní povinností. Stýkal se s mladými hochy i
v dospělém věku. Pokoušeli se mu vykat. Pře
kazil jim to a vyžadoval jenom stručné ty.

Proč uvádíme tak málo konkretních fakt a
stále jen mluvíme všeobecně? Mohli bychom
věru věnovat několik stránek vypočítávání či
nů a prací inženýra Matthey. O to nám ne
běží. «Chceme vystihnout jenom ducha, který
ho všemi těmito pracemi vedl. Byla to stále
táž láska k bližním, kterou mu dala matka za
životní program již v letech, kdy si nemohl
ani uvědomit, že existuje. Tato láska však ne
byla pouze příležitostné nebo slavnostní jiskře
ní, nýbrž stálý oheň, který spaloval slabosti
jeho nitra a zahříval všechny, jichž se dotekl.

Trochu déle se zdržíme jen u jednoho oboru
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jeho činnosti. K vůli němu jsme dali této ka
pitole název Maličcí. Má totiž lví podil na or
ganisaci italských dětí. Přihlédneme-h blíže,
teprv seznáme jeho jemnou duši, jeho cit pro
posvěcující milost a chuť a snahu zachovat ji
v každé duši.

Organisátoři dorostu jsou dvojího druhu.
Jedni nemají schopností k vedení dospělých a
přece by rádi vedli. Je nasnadě obrátit se
k dětem. Dětem je vše nové a zaujme je kde
co.Tito organisátoři nezoufají, když už se u nich
děti nudí a odcházejí. Přijdou nové a hra se
opakuje. Cíl byl být organisátorem a toho se
dosáhlo. Jiného ovšem ne. Druzí si vytkli cíl
mimo sebe, cil, jehož má mládež dosáhnout a
k tomu ji podle svých sil vedou. Matthey
patřil ke skupině druhé.

Organisace mládeže v Itali byla v jeho době
již zavedena a Kkvetla.Byla však organisována
mládež dospělejší. To, čemu říkáme prostě dě
ti, bylo mimo jakékoliv sdružování. Jen tu a
tam někteří duchovní si shromáždili menší sku
pinky dětí a učili je pravidelně katechismu.
Když přišel inženýr Matthey do Milána, bylo
ve všech těchto skupinkách 640 dětí. Matthey
se chopil nové myšlenky. Zabývali se jí i jiní,
ale nikdy se vážně nepokusili připravovat v dě
tech dorost pro organisace mládeže. Podržíme
název, jehož se pro tento dorost užívalo, totiž
jméno aspiranti. Poněvadž Matthey jevil o
myšlenku ťakový zájem, byla mu Svazem mlá
deže svěřena. Že pracoval úspěšně, dosvědčí
čísla. Počátek bylo 640 dětí a po deseti letech
jich v Miláně bylo 16.500. Všichni odebírali
svůj časopis a byli rozděleni na 500 skupinek.
Kromě toho řekneme hmed nyní, že příklad
Mattheyho byl napodoben i jinde a celkový
počet aspirantů se všude nečekaně rozhojnil.

Sotva byl Matthey pověřen úkolem, zahlou
bal se do něho ze všech sil. Nemohl se opřít
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o tradici, dosud jí nebylo. V Parabiago snad
byla nejpokročilejší skupinka. Matthey ji na
vštívil a zkoumal. Zaznamenával si postřehy
a doplňoval mezery, které zjistil. Má-li orga
nisace zmohutnět, nesnese malichernosti, pro
visornosti a bezplánovitosti. Věc dostal do ru
ky nejvhodnější člověk. Svrchovaně uspořáda
ný uvnitř i navenek, mohl dát řád jiným. Ne
ukvapoval se, a dokud neměl věc zváženou a
promyšlenou se všech stran, nepokusil se ©
její zživotnění. Prvá věc byla seznámit s myš
lenkou rodiče, tedy propagace. Jak Matthey|
vykouzlil skutečnost, že se zanedlouho po ce
lém Miláně o věci mluvilo a že kdekdo věděl,
kdo jsou aspiranti, je jeho technické tajemství.

Ve svazu mládeže nepřijímali všechny jeho
názory a někteří jevili značný nezájem. Mat
they se nevzdal. Pondělí co pondělí chodil do
propagačních schůzí, pondělí jak pondělí se
přihlásil o slovo a jemným, stručným způso
bem vyvracel námitky, které se proti aspiran
tům vyskytly. Jeho slovům nebylo lze odporo
vat, protože nikdy nemluvil vzrušeně, neukva
poval se a svou věcí si byl jist. Jinak by ji
nehájil. Tak se domohl svolení, že ve všeobec
ném výročním shromáždění mládeže roku 1926
přišli aspiranti na program. Do konce roku jich
bylo již 3.200, příští rok 8.000. Matthey s aspi
rantskou myšlenkou úplně srostl. Přijali jméno
pinucci. Jím se oslovovali. Poněvadž inženýr
Matthey nechtěl přijmout žádný oficielní titul,
počali mu jeho přátelé říkat král pinucciů.
Ten titul ho velice těšil a stal se obecným.
Když měl Matthey před svatbou, vesele ozná
mil přátelům: „Brzy vám představím královnu
pinucciů““

Všichni pinucci uměli již číst. Co budou.
číst? Tisk katolické mládeže míval dětské hlíd
ky. Jak je to s hlídkami pro jiné čtenáře,
musel by každému dítěti někdo říci: To si pře
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čti! Byl tu již čtrnáctideník L'Aspirante, který
ovšem neměl s novým aspirantským hnutím
nic společného a proto nevyhovoval. Matthey
neuvažoval tentokrát příliš dlouho a dosáhl
vypuštění hlídky pro pinucci z časopisu dospě
lých a osamostatnění týdeníku Il Pinuccio. Na
děje na úspěch v prvém roce nebyla veliká a
Svaz v bilanci pamatoval napřed s pěti tisíci
lir na pasiva. Podivná věc. Pinuccio získává
rázem 6.500 odběratelů a je vysvobozen z fi
nanční Krise každého začínajícího časopisu. Re
daktorů bylo několik. Časopis měl nábožensky
vychovávat. Jedna strana se věnovala organi
saci, jiná katechismu. Na ní se doplňovalo, co
děti slyšely od svých instruktorů. Samozřejmě
nechyběla ani veselá stránka. Matthey horlivě
přispíval. Je podivuhodné, jak změkčil a při
způsobil svůj strohý inženýrský sloh. Jeho vě
ty lehce plynuly a chutnaly žertovně. Proni
kaly zanícením a citem do dětí a trvale je zí
skávaly.

V roce 1931 zemřel hlavní vedoucí a další
léta vedl Matthey časopis sám.

Jiná sťarost byla vychovat si dostatečný po
čet důvěrníků v jednotlivých sekcích. Při
vzrůstu organisace nebylo možno osobně ani
jednou za rok všechny skupiny navštívit. Zá
leželo tedy na zapracovaných důvěrnících ve
lice. Matthey s nimi Korespondoval. Vyrostla
z nich generace nadmíru schopných vůdců.
Matthey byl pevně přesvědčen, že dílo nesne
se příkrý vzestup, jestliže nebude mít mohutný
základ do šíře. Proto tolik práce s výchovou
vedoucích. Jeho názor je jistě správný, pro
tože lidská slabost nese s sebou, že jedinec
nevydrží dlouho svrchované vypětí, a aby ne
nastal úpadek, je třeba, aby byl na vrcholu
vystřídán.

Jiná věc, o kterou Matthey usiloval, bylo
společné vyučování katechismu.
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Maličcí svého krále poslouchali na slovo. Je
jich zájem získal i tím, že všechna práce, kte
rou sami mohli zastat, byla jim ponechána.
Příklad: Prodávání časopisů. Ovečky byly ně
kdy trochu divoké a někdy i zlé, ale daly si
říci. Karel je nenechával podřimovat. Neustá
lý pohyb, nové a nové náměty, nová a nová
činnost. Pochopil děti a odtud jeho nezvyklý
úspěch.

Zkušenosti se hromadily a bylo možno při
kročit ke konečné formě aspirantského sdru
žení. Pravidla jsou největším dílem práce in
ženýra Mattheyho. Jsou stručná, neunavující,
výstižná, budící sebedůvěru a chuť k plnění.
Otiskneme je celá pro infermování těch, kdož
mají co činit s dětmi. Názornost jadrného slo
hu zvyšuje v originále 28 obrázků.

I. Ctnosti: 1. Aspirant je ve všem první ke
cti Krista Krále. 2. Aspirant žije s Pánem Je
žišem. 3. Aspirant ochotně poslouchá. 4. Aspi
rant je statečný. 5. Aspirant má čisté myšlen
ky, slova, skutky. 6. Aspirant je mezi kama
rády apoštol. 7. Aspirant je stále veselý a spo
kojený.

II. Božský vzor: Chlapec Ježíš.
III. Přátelé: Anděl strážný, svatý patron,

xněží, rodiče, dobří učitelé, dobří kamarádi,
dobré knihy a časopisy.

IV. Nepřátelé: Zlý duch, zkažení soudruzi,
zahálka, lidské ohledy, špatné knihy a časo
oisy, Špatná divadla, nesprávně řízený sport.

V. Heslo: Modlitba, práce, oběť.
VI. Pozdrav: Pochválen buď Ježíš Kristus!
VII. Dorozumívací znamení: Láska k sou

iruhům.
VIII. Nejmilovanější věci: Nejsvětější svá

ost, Nejsvětější Panna, Svatý Otec.
IX. Nejvyšší cíle: Rodina, církev, vlast.
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X. Povinnosti člena: 1. Ročně obnovovat při
hlášku. 2. Hrdě nosit odznak. 3. Stále číst svůj
časopis. 4. Horlivě navštěvovat náboženskou
školu. 5. Zůčastňovat se společných shromáž
dění a projevů. 6. Dát se ročně vyzkoušet
v náboženské škole. 7. Ochotně poslouchat
představené sdružení.

XI. Čestný rozpoznávací znak: Synovská po
slušnost k papežovi, biskupovi a farářovi.

XII. Slib: Slibuji plniti všechny povinnosti
aspiranta Italské mládeže Katolické akce. Po
něvadž však vím, že nic nemohu sám, žádám
Pána Ježíše o potřebné milosti a důvěřuji v po
moc Nebeské Matky. Staň se!

Proberte si jedno číslo po druhém. Jen ně
kolik slov, ale kolik obsahují! Děti si je le
hounce zapamatují. Stručnějších stanov se do
stalo sotva kterému spolku a při tom těch ně
Kolik stručných hesel nadchne, zapálí. Však
pinucci dobře věděli, kdo to s nimi nejlépe
umí a na inženýrovi Ipěli. Dovedl být s ma
ličkými maličký. Vedoucí sekcí chtěli nosit
odznaky mládeže. Matthey je dlouho přemlou
wal, až všichni nosili odznaky aspirantské. I
tato maličkost děti získala.

Mluvíme-li o odznacích, nesmíme zapome
nout na podivuhodnou událost z audience u
svatého Otce roku 1932. Svatý Otec měl po
světiti urnu s odznaky mládeže. Odznaků bylo
přesně tolik co účastníků. Když se odznaky
rozdílely, jeden mezi nimi byl aspirantský.
Co činit? Slavnostně byl odznak každému při
pjat. Ten, na něhož se měl dostat aspirantský
odznak, si náhle vzpomněl na inženýra Mat
theyho. Všichni radostně souhlasili a byl připjai
jemu. Těžko říci, jak se dostal do urny, ale
Matthey byl touto událostí dojat k slzám. Ten
to odznak nikdy neodložil. Po jeho smrti jej
dAalarodina jeho nástupci.
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Matthey miloval všechny aspiranty. Někte
rým se až podivoval. K těm patřil chlapec Ca
viezel z jeho farnosti. Svěřil Mattheymu, že
se modlí za obrácení jedné osoby, na které mu
velice záleželo. A modlil se s okouzlující dů
věrou. Matthey ho povzbuzoval a dal mu
modlitební knížku, které si chlapec nesmírně
vážil. Po smrti Mattheyho Caviezel onemoc
něl. V nemoci byl nesmírně trpělivý. Obětoval
své trápení za onu drahou osobu. Dočkal se
skutečně jejího obrácení k Pánu Bohu a ze
mřel. Do rakve mu matka dala modlitební
knihu od Mattheyho: „Bude ti to vstupenka
do ráje!“

Práce inženýra Mattheyho pro aspiranty neni
dosud přesně odhadnuta. Nebylo dne, aby se
nepodíval na některou skupinku. Každé řekl
něco poučného, zajímavého a veselého. Děti
by byly za ním šly do ohně. Celá věc nebyla
pouhá záliba nebo potěšení, Matthey chápal
svůj úkol jako nezbytnou práci pro včasné
zachycení mládeže. Rád říkával svým aspi
rantům novici. Opravdu byli v podobném po
měru ke Svazu mládeže jako novici k ostat
ním řeholníkům. Připravovali se, aby si zaslu
hovali čestného titulu člen Katolické mládeže.

Nemůžeme pominout poměr aspirantů ke ka
tolické milánské universitě. V letech organi
sování aspirantů byla universita Nejsvětějšího
Srdce již v květu. Stala se chloubou italských
katolíků a všem inteligentům záleželo na tom,
aby jejich chloubou zůstala. Mnozí pamatovali
na hmotné zajišťování, Matthey se pokusil za
jišťovat v nebi. Pojal plán rozšířit aspirantský
kruh mladých přátel university, aby se modlili
za její potřeby a aby mnozí z nich později
vstoupili na universitu Nejsvětějšího Srdce.

Kruh mladých přátel navrhl při jedné dět
ské audienci roku 1924 Pius XI. sám. Karel
Matthey se postaral, aby nebyl příliš úzký.
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Mladí přátelé se denně modlili: „Nejsvětější
Srdce Ježíšovo, učiň, ať je Katolická universita
Nejsvětějšího Srdce opravdu universitou po
dle Tvého Srdce.“ Skupinky měly měsíční
shromáždění se svatým přijímáním za kato
hickou universitu. Při něm se modlili společnou
modlitbu: „Pane Ježíši, poněvadž maličcí mají
ve Tvém Božském srdci místo, na něž se nikdo
jiný nemůže dostat a pro ně má — jak řekl
Tvůj náměstek — Tvá dobrota nejněžnější
milování a Tvá láska nejsilnější ochranu, my
maličcí, kteří Tě milujeme a chceme, aby Tě
i druzí milovali, přicházíme Ti odporučiti naši
drahou universitu Nejsvětějšího Srdce. Jsme
jeji mladí přátelé na pozvání svatého Otce.
Pane, požehnej vysokou školu italských kato
líků, podporuj ji, haj ji, chraň ji, učiň, aby
universita Nejsvětějšího Srdce byla opravdu
universitou podle Tvého Srdce!“

Děti chtějí vždy něco vidět, proto Matthey
uspořádal vstup aspirantů do kruhu mladých
přátel university velice slavnostně. Každý aspi
rant napsal malý lísteček, na němž byl nějaký
slib. Sešly se roztomilé věty, mnohdy i pokus
o verš. „Modlíme se, aby se katolická univer
sita stala nejslavnější universitou světa.“ „Sli
bujeme každou středu růženec.“ ,„Prosíme, aby
tam byli dobří a svatí profesoři.“ Matthey na
lepil lístečky do pěkného alba, vzal penízky,
které aspiranti sebrali — bylo to necelých 1.200
lir — a všichni šli slavnostně oznámit svůj
vstup P. Gemellimu, rektorovi. Matthey vy
stihl situaci slovy: „Katolická universita je
universita Nejsvětějšího Srdce a svatého Otce.
Kde je Nejsvětější Srdce a svatý Otec, nemo
hou chybět malí aspiranti, kteří obětují srdce.“
Jeden aspirant přečetl pevným hlasem aspi
rantský projev. P. Gemelli poděkoval, požehnal
jim a přál, aby všichni jednou mohli na uni
versitu vstoupit. Potlesk a jásot byl takový,
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že sotva kdy universitní síně zažily něco po
dobného.

Nemysleme si, že Matthey nechal tyto chvíle
upadnout v zapomenutí. S nezdolnou vytrva
lostí upozorňoval a opakoval, až se myšlenky
na katolickou universitu objevovaly v dětských
dušičkách samy. Metodičnost se osvědčovala.
Dobrá setba nesměla nepovšimnuta vyschnout.
AŽ inženýrovi aspiranti dospějí, zapomenou na
devadesát devět procent dojmů z života v aspi
rantských skupinkách, ale i to jedno procento
může být jednou oporou slábnoucí a napadené
duši. Tento apoštolát byl jistě nejnezištnější.
Kolik způsobil dobra, ví jen Bůh, ale i lidské
odhady jsou nadmíru příznivé a milánská mlá
dež vděčí za svou vysokou mravní úroveň ze
značné části předvýchově inženýra Mattheyho.
Úspěch se dostavil jen proto, že Matthey ne
odbíhal od dětí. Usilovně hledal, aby pro ně
vždy něco měl. Hledal především ve své vlast
ni duši. A v té byly skutečné zdroje nadpřiro
zeného smýšlení.

LÁSKA.

Práci s aspiranty začal inženýr Matthey
v pětadvaceti letech. Sledovali jsme ji asi po
dobu jednoho pětiletí, čili mluvili jsme o Mat
theym třicátníku. Dosud nikde ani slovo o je
ho poměru k ženám. Čekáte snad nyní, že vy
líčime jeho neživotnou uzavřenost ke všemu
dívčímu a že budete moci unuděně knihu za
vřít s pochybovačným úšklebkem. Žel, nemů
žeme to tak učinit, Matthey nám to překazil.

Vzpomínáte na pravidla aspirantů? Jeden
z jejich výsokých cílů byla rodina. Jistě že byla
i cilem inženýra Matthey. Sám to častěji pro
zradil. Ne cílem abstraktním. Měl-li jednou
předstoupit před oltář a složit před knězem
přísahu manželské věrnosti, muselo předchá
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zet i to, čemu říkáme láska a milování. Nebyl
bez citu, třebaže na vše hleděl velmi věcně. Je
ho duševní život netrpěl nenormálností a když
se mu blížila dvacítka, začal snít o své příští
rodině. Byl vážně vychován a bylo mu samo
zřejmé, že nevěsta se hledá teprve tehdy, když
je se možno opravdu oženit. Kolik to ještě
bude let? Obrazotvornost nečeká tak dlouho a
tak inženýr Matthey snil, tvořil si ideál své
ženy a své rodiny, vychovával se.

Roku 1921, ve třetím roce vysokoškolského
studia, začíná psát svoje dopisy očekávajícího.
Otiskneme z nich delší výňatky, protože jsou
trestí Karlova života.

„4. prosince 1921. Tobě, má nejdražší! Jsi
má nepoznaná snoubenka! Jsi ještě víc, jsi
křesťanská snoubenka a v tom slově je obsa
ženo vše, co napíši. Je v něm udán program
i prostředky k jeho uskutečnění. Miluji tě již
čtyři roky nezbornou vytrvalostí, má sladká
neznámá, čtyři roky, v nichž myšlenka na tebe
byla mou nejkrásnější a nejčistší radostí.
Šťastný den, v němž se poznáme, bude už jen
úředním posvěcením hlubokého citu. Má obra
zotvornost si tě ráda představuje a já věřím
celou duší, že ty již na mne myslíš a že mi
přeješ dobro, jež bude nezničitelným zákla
dem naší příští rodiny. Ty víš, jaká je naše
láska, ty víš, o jaký základ se opírá, kam smě
řuje. Víš, že tě miluji celou silou svých dva
ceti let, neboť ty budeš má společnice, má o
pora v poslání, které mi svěřil Bůh. A proto
a jen proto čekám na ony požehnané dny,
v nichž půjdeme spolu cestami Páně, v nichž
budeme pracovat bratrsky spojeni. A přece to
je možné již dnes. Je mi slast věřit, že na to
myslíš i ty, neboť žiješ týmiž city. Ať hmota
překáží, naše duše si již jdou vstříc a milují
se. Učiňme si předsevzetí zařídit svůj život
k tomu cili, pracujme oba na přípravě a oče
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kávejme s důvěrou. Až Pán uvidí, že je vhod
ný čas, seznámí nás. Karel.“

Po několika dnech: „Dnes cítím mnohem
vice chuti k práci než kdy jindy a dám se do
ní rád s myšlenkou na tebe, jež mě vede a po
bádá. Jak jsi skutečná, živá a přítomná v mé
duši, ty, kterou přece neznám! Kdybych nebyl
jist, že vše je v rukou Božích, bylo by mi bo
lestné čekat, nedovedl bych to s klidnou duší.
A zase proč bych si měl stěžovat, když jsem
tak jist, že vše půjde tou nejlepší cestou, když
tě cítím tak hluboce svou a celým srdcem dou
fám, že ty právě myslíš a prožíváš tytéž city.
My se neznáme, ale což neproniká k Bohu na
še zdvojená, usilovná, vroucí modlitba? On ji
požehná a my půjdeme stále s jeho pomocí, že?
Na shledanou! Nemohu dát na papír všechny
své city, ale děkuj mu i ty za nekonečnou
sladkost, již dnes pociťuji. Duchový polibek
od tvého Karla.“

„5. února 1922. V těchto dnech mě zasáhla
jedna myšlenka. Snad Pán oddálil a oddaluje
naše seznámení, poněvadž jsem si dosud ne
uvědomil, co by znamenala naše rodina, kdy
bych k ní neplnil všechny povinnosti. Pravá
a hluboká láska se ukazuje skutky. Nelze po
roučet, dokud se neumí mnohem lépe poslou
chat. Je bolestný zvyk nenamáhat se dosta
tečně se odměnit svým drahým rodičům. Bu
deme je mít stále při sobě. Ona myšlenka by
měla pobádati k usilovnější práci, přistihuje
nás mnohdy při pohodlnosti. Pomysli, až po
letech budeme my v takové situaci, nebudeme
rádi, že naše děti, zamýšlející vytvořit vlastní
rodinu, hluboce a vřele milují své rodiče?
Když mysl zalétá k těm budoucím dnům, ne
můžeme myslit bez hlubokého pohnutí na děti,
jež nám dá Prozřetelnost. Pro ně budeme žít,
pracovat, modlit se, pro ně, nejkrásnější koru
nu křesťanské rodiny. Budou opravdu naše a
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obětujeme je Pánu. Řekneme mu: Vychovali
jsme je Tobě, jejich dobrými skutky splácíme
svůj dluh u Tebe! Ó, má příští družko, ne
věsto, kterou mi připravuje Bůh! Skláním se
před tvou důstojností. Pane Ježíši, požehnej a
chraň nás, dej, ať pokorně a rádi jdeme ce
stou, kterou nám připravuješ. A až nám na
dejde konec pozemského života, dej, ať si náš
pozemský cit zaslouží změnit v pouto lásky,
které ani smrt nerozbije. Díky, Pane, díky,
díky. Karel.“

„Velice si přeji, abys viděla, jaký jsem, ne
jen některé mé dobré vlastnosti, nýbrž i vše
chny chyby. Ve vzájemném hlubokém poznání
najdeme vzájemnou oporu. Opouštím tě k vůli
kostelu a doufám, že i ty právě jdeš do něja
kého chrámu přijmout Pána Ježíše. Žádejme
na něm radu, pomoc, sílu. Tvůj Karel.“

„Hleď, má drahá, raději ti řeknu, jaký o
pravdu jsem! Bylo by čestné ukazovat ti jen
vše krásné a růžové? Především by ses sama
přesvědčila, zda se shodují slova se skuteč
ností, a pak, nebude náš úkol vzájemně se v ži
votě podporovat a zdokonalovat?“

„22. dubna 1922. Dolehne na nás veliký úkol
vychovávat. Děti hledají v rodičích vzor. Umi
ňuji si jednu věc! Ze všech sil se budeme va
rovat oněch zřejmých neshod, když jeden za
káže, co druhý povolil. Jednotné vedení se ne
smí před očima dětí tříštit. Také nebudeme
chybovat tím, že povolíme, co se napřed za
kázalo. Mnohé rodiny odstranily tvrdost auto
rity, snad na čas poněkud přísné, a octly se
tam, že autoritu vůbec vyloučily. Všechny tyto
otázky probereme podrobně! Když se stane
láska ve dvou samotným cílem, je to sobectví,
je to odmítnutí stanoveného úkolu. Každé ob
dobí našeho společného života bude mít své
krásné radosti, ale nebude nejdražším a nej
větším uspokojením radost z kruhu dobrých,
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zdravých a k životu se majících dětí? Bude to
Hospodinovo požehnání naší práci. Prosme ho,
ať nás podporuje na dlouhé a často tvrdé cestě.
Dnes jdu k Panně Marii Milostné, budu prosit
Toho, jenž dává život a sílu. Budu prosit za
tebe, za sebe a za ty, jež od něho očekáváme.
V Kristu vždy tvůj Karel.“

„l1l. února 1923. Dnes večer zemřel náhle o
tec naší známé rodiny. Sedm dětí! A matka
nežije! Modlili jsme se růženec. Kdybychom
tak mohli pomoci našim milým, jak si zaslu
hují! Bůh je dlouho zachovej a připomínej
nám stále povinnosti, které k nim máme. Karel.“

„21. dubna 1923. Nejmilejší, prožil jsem ne
zapomenutelné chvíle, pocítil jsem tak mocné
a silné vzrušení, že tím skoro trpím. Zde člo
věk cítí Pána. Ráno mše svatá a svaté přijí
mání a ve dne krátká adorace v Kapli. Dou
fám, ža po léta nezapomenu, co jsem cítil. Ja
ko by to byl kus ráje! Vše je tu spojeno jed
nou radostí a jedním klidem, které může dát
jenom Pán! Slíbil jsem mu, že budu jeho, celý
jeho. Nezapomněl jsem tím na tebe a na své
drahé, poněvadž vám budu moci dát pravou
křesťanskou lásku, když budu milovati Pána
Ježíše, jak on chce. Dnes se mi zdá, jako bych
byl s tebou, tak tě cítím přítomnou. Doprová
zej mě v duchu, jednoho dne mě tu budeš do
provázet ve skutečnosti. S nejvroucnější láskou
Karel.“

„27. května 1923. Nejdražší, nemohu před
vidati, jak se vytvoří naše apoštolská činnost
a především naše příští rodina. Ale jistě bude
duší let, která půjdeme spolu, společná práce,
aby přišlo království Páně. Kdyby mi to víra
nevnukala, věř mi, raději bych se zřekl ro
diny, abych mohl sloužiti Pánu buď v kněž
ství, nebo v katolické akci. Není tomu tak a
proto jsem jistý, že tě najdu a že v tobě na
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jdu duši, která bude cítit jako já. V lásce na
jdou naše duše přes nezbytné nedostatky sílu
podporující život i sílu podporovanou. Kdy?
Jsme v rukou Božích, očekávejme od něho s ra
dostnou důvěrou den svého seznámení a zatím
pracujme ve své duši, abychom ji učinili lepší
a ochotnější. V Ježíši Kristu tvůj Karel.“

„9. července 1923. Zdá se mi, že slyším vý
zvu Páně, abych zasvětil katolické akci celý
svůj život. Zůstanu s rodiči, splatím jim po
někud nesmírnou lásku, kterou měli ke mně
a katolické akci věnuji ze svých sil, kolik bu
du moci. Nemusím z napsaného nic odvolávat,
poněvadž jsem snil o citu požehnaném Pánem
a věřil jsem, že tou cestou vyplním jeho vůli.
Jestliže mi ukazuje jinou cestu, mohu odpo
rovati jeho volání? Cesta kněžství je veliká a
vznešená, ale nikdy jsem se k ní necítil volán.
Podivuji se tomu, kdo se jí vydá, ale necítím
se jí váben. Je tu však nové povolání, kato
lická akce. Není zakázáno ženatému pracovat
pro ni, ale jistě pro ni může udělat víc, kdo
se rodiny zřekne. Obě cesty mohou dovésti ke
svatosti, obě jsou Církvi potřebné. Není na
nás volit. Pán si to vyhradil. Když on vyvolil,
zbývá nám jen poslechnout a poděkovat. V té
taochvíli ještě neříkám rozhodující slovo. Pro
sim Pána, aby uspořádal události tak, abych
viděl jasněji. Jestliže to bude tak, rodina, o
niž jsem tolik snil, se nerozplyne, naopak bu
de rozšířena, Pán to bude chtít. Jestliže se však
tato Kkriserozřeší uskutečněním starých snů,
pak, má milá, budeme společně děkovat Pánu.
Když znáš tak přesně mé city v letech oče
kávání, spatřuj v tomto období napomenutí
Boží a pochopíš, že jen k němu musí směřovat
každý náš čin, že jen On vládne nad námi, a
bychom dokonale plnili jeho svatou vůli. Ne,
nebyla to zrada na tobě, byla to jen pevná
vůle odpovědět na každý jeho popud. To je
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základ naší lásky a její jediný důvod. Končím
a nevím, kdy opět začnu, slibuji ti prosit stále
Pána, aby mě osvítil a byl při mně. Kdy a
jak bude chtít, tak rozhodne. Buď vždy po
žehnáno jeho jméno! Staň se jeho vůle! V Pá
nu Ježíši Karel.“

„l. května 1924. Má nejdražší! Mnoho mě
síců uplynulo, co jsem ustal ve svém dopiso
vání, měsíců nesmírně důležitých pro můj du
ševní život. Dnes opět začínám s citem mno
hem hlubším, třebaže klidnějším. Nemohu než
potvrditi vše, co jsem napsal dříve. S nejsrdeč
nějším jásotem, že mě Pán chce pro onu ce
stu, slibuji mu jménem tvým, že budeme pou
ze jeho, Přítele a nebeského Krále naší rodi
ny. Z rozmluvy s P. M. Crawleyem jsem o
dešel s hlubokou touhou milovat Pána Ježíše
s důvěřivým nadšením, úplně dětsky. Ať ti po
žehná Pán, jenž tě chce mít mou družkou a
mou oporou v uskutečňování onoho programu.
Srdce Ježíšovo, přijď Tvé království! Karel.“

„Ve shromáždění mužů a jinochů mluvil
prof. Bettazzi, můj profesor z gymnasia, živě
a jímavě o rodině a o Eucharistii. Mluvil o ra
dosti přibližovat se k oltáři s tou, již Pán u
stanovil naší družkou, s tou, již nám dal pro
děti. Svatá radost, již jednoho dne okusíme,
že? Nejen jeden den, neboť chci, abychom šli
každý den, kdy nám bude možno, společně
k Pánu, až mu ve mši svaté obětujeme, co
máme nejlepšího. Ó, svaté a blažené dny,
k nimž touha letem spěje, v nichž bude naše
láska opravdu plná! Řekl také, že čím víc se
muž umí usebrat a uklidnit v rodinném ovzdu
ší, tím spíše bude umět a bude se moci vložit

k vítězství. Ty budeš má dobrá a věrná prů
vodkyně v této práci. Pravda, s tebou se bu
du dělit o bolesti a radosti? Je tolik práce, žeň
hojná, a i ty budeš po mém boku dělnice na
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roli Páně. Mysli na radost moci vychovat děti,
které se s námi dají do práce! A když nám
dá Pán syna kněze, jenž by mohl svým rodi
čům dáti živého a pravého Ježíše! Lidsky ře
čeno bude to trýzeň, ale jaká nevyslovitelná
nadpřirozená radost! Milujme, milujme celým
skdcem Pána Ježíše a on nám požehná! V něm
Tvůj Karel.“

„7. března 1926. Přicházím z universitní ka
ple, kde jsem se modlil a plakal, vzpomínaje
na svůj prvý pobyt zde v roce 1923. Venku je
slunce a modrá obloha, ale ještě víc cítím
slunce a modro nebes ve svém nitru. Připa
dám si jako rostlina, zasazená do úrodné ze
mě a ženoucí kořeny stále hlouběji. Jednoho
dne se snad zde budeš modliti se mnou. Bu
deme spolu žádat Pána, abychom byli všichni
jeho a jenom jeho, abychom mu dali radostně,
o jakékoliv utrpení a lásku nás požádá, aby
nás učinil chudé duchem a bohaté jen na ně
ho, aby nás učinil pokorné a trpělivé, abychom
byli doopravdy jeho děti. Bůh ti žehnej! Karel.“

„Velikonoce 1926. Dnes skončil velkolepý
kongres Krista Krále. Po zajímavých a nad
šených přednáškách minulých dnů byl dnes
ráno eucharistický průvod od svatého Ambro
že do dómu. Nesmírný zástup. V něm tisíce
mladíků tvořilo čestný průvod Pána Ježíše,
jenž se středního balkonu dómu požehnal ce
lému městu klečícímu na rozsáhlém náměstí.
Byl jsem pořadatelem a jak obyčejně jsem po
bíhal sem a tam a napřimoval řady a vyrov
nával krok, jsa tomu v srdci rád. Nejprve kar
dinál Laurenti v kapli křtil a biřmoval jed
noho studenta. Promluvil několik obdivuhod
ných vět a podal jemu i všem nám Chléb ži
vota. Jednou budeme spolu zpívat Hosanna
Pánu Ježíši, Králi své rodiny a svých duší.
Pros ho i ty, aby se na nás vyplnil veliký pří
slib dnešního evangelia: Jestliže mě kdo mi

40



luje, přijdeme k němu a usidlíme se u něho.
Karel.“

„22. listopadu 1927. Uběhlo již deset let oče
kávání a známosti v myšlenkách. I dnes jsi
nejmilovanější neznámá, jež se usmála na mou
duši onoho krásného slunného dne v údolí
Aosty. Dnes jako tehdy mé myšlenky spějí
k tobě a žádají totéž: Chceš se společně roz
dělit se mnou o radosti a bolesti života, chceš
se mnou pracovat, aby Ježíš kraloval v našich
duších, v naší rodině a v osobách, s nimiž se
setkáme?“

„30, října, svátek Krista Krále. Dnes se na
še rodina zasvětila Nejsvětějšímu Srdci. Díky,
Pane! Po druhé to učiníme společně. Karel.“

„Nejdražší Ly! Ne bez pohnutí dnes večer
po prvé píši tobě, ne neznámé očekávané ...“

Poslední řádky napsal inženýr Matthey 24.
srpna 1930. Adresátka byla Lydie Tarablová
z Pinerola, členka katolické mládeže. Třinácti
leté čekání na neznámou bylo uzavřeno. Tou
žebně očekával, kdy spatří odznak dívčí kato
lické mládeže, nerozlučně spojený s osobností,
o které se tolik nasnil. Podařilo se mu to. Šlo
mu už na třicátý rok, měl zaměstnání, nemu
sel se obávat, že vzbudí v dívce naděje, které
nebude moci splnit.

Vraťme se na chvíli k dopisům očekávají
ciho.

Kolik ryzí lyriky je obsaženo jenom v těch
to několika výňatcích. A při tom se pojem
manželského soužití rýsuje klasicky křesťan
sky. Ne na újmu vzletu citů. Láska Mattheyho
je citově mnohotvárnější a intensivnější než
sensualistické sebe bouřlivější představy by do
vedly pojmout. Nepociťujeme tu oné bezhlavé
smyslnosti, která se vymkla rozumu a ne
spoutaně se žene k živočišným cílům, k bez
prostřednímu opojení, bez ohledu na to, že
okamžitý nezvládnutý vzruch může budou
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cnosti zanechat trpké dozvuky. Není rozdílu
v podstatě smyslové lásky a alkoholismu. Jen
předměty jsou jiné. Osudně však dnes málo
kdo je důsledný a zavrhne alkoholismus tě
lesný i duchovní — lásku smyslů. A sociální
ozdravění vyžaduje této důslednosti. Příklad
inženýra Mattheyho snad k tomu alespoň tro
chu přispěje. Nebyla jeho láska krásná? Krás
nější než lze vypovědět. Láká, vábí každého,
komu je určeno předstoupit před oltář s mi
lovanou osobou.

Cíl, křesťanská rodina, žádal od něho pří
pravu, jako ji žádá od každého a Matthey po
řádá své srdce, opravuje, doplňuje, zpytuje
svědomí. Jednu chvíli zaváhal. Práce pro ka
tolickou akci se mu jevila tak důležitá, že se
chtěl zříci všech svých tužeb a snů, nespojit
se se svou drahou neznámou, pracovat pro ši
rokou rodinu trpícich tělesnými i duševními
úbytěmi. Také pro lásku k rodičům zaváhal.
P. Crawley jeho pochybnosti rozptýlil. Později
se ukázalo, že měl pravdu. Vzorná křesťanská
rodina může apoštolsky dokázat totéž, co obě
tující se jedinec. Kromě toho vliv dobré rodi
ny je trvalý. Jednotlivec nese názory své ge
nerace, i když názory správné. Po letech při
jde generace nová, měřící věci poněkud jinak,
třebaže zase správně, a s tou se octne obětavý
jednotlivec v rozporu. Jeho vliv končívá gene
rací, kdežto vliv rodiny, jak správně Matthey
usoudil, přenese se na děti. (Vyjímáme světce,
kteří žijí v křesťanských duších po tisíciletí.)
Toto vědomí jej sílilo.

Viděl rodinný život svých rodičů a ten ho
lákal k napodobení. Chtěl svým dětem vytvořit
život podobný. Tradice je moc. A nic nepotře
bujeme tolik, jako rodiny s dobrou křesťan
skou tradicí. Měli jsme takové rodiny skoro
všechny, ale osvícené dvacáté století bylo tak
:Spatné, že nás o ně většinou připravilo, Kato
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lická akce nám je musí vytvořit. Není a ne
bude to práce snadná a rychlá, tradice se ne
tvoří za pět let. Nejdůležitější úkol katolické
akce je tedy zde. Kterému Katolíkovi jen tro
chu záleží na jeho Církvi, na Církvi, která
z něho učinila dítě Boží a tak ho odlišila od
ostatního živočišstva, zasadí se ze všech sil 0
vytvoření opravdu katolických rodin. Z pev
ného jádra se bude moci rozlévat milost. Ka
tolictví je nejvyšší hodnota a neničí nic z krás
přirozenosti, jak znamenitě zdůrazňuje život
inženýra Matthey.

ŠTĚSTÍ.
V roce 1930, kdy se konečně Karel poznal

se slečnou Tarablovou, dostalo se mu i jiné
radosti. Dostal se do Lourd. V Miláně se vy
tvořil spolek na převážení nemocných. Inženýr
Matthey se ochotně nabídl i k této práci. Ne
mocní měli v jeho srdci místo i tehdy, když
by se zdálo, že je má celé poznaná neznámí.
Třicetiletý muž se nerozpakoval ani chvilku
vzít na sebe popruhy brancardiera. Dostal na
starost skupinku féžcěnemocných. Celou ce
stu byl jen při nich. Podíval-li se z okna vla
ku na krásnou Krajinu, bylo to jen proto, aby
na ni upozornil trpící a alespoň nějak rozptý
lil jejich bolestné myšlenky. Všem dodával
naděje a odvahy a nemocní na něm Ipěli. Do
spěli na pohádkově krásné místo, jež zvolila
Matka Boží ke svému zjevení. Matthey při
váží na vozíku jednoho nemocného po dru
hém k zázračné jeskyni, povzbuzuje pohledem
a hrouzí se s ním do úpěnlivých modliteb. Ne
zná oddechu. Jen ráno, když nemocní ještě
mají chvilku klidu, zabíhá k jeskyni sám a
předkládá Matce Boží své štěstí. Lourdy mu
učarovaly. Vrací se tam příštího roku se se
strou, za rok se svou paní a naposled v roce
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1933 sám. Jak byl v dětství zvyklý důvěrně
se stýkat s nebem, tak to činil i teď.

Snoubencem byl Matthey ještě celých de
vět měsíců roku 1931. V té době se mnoho
raduje, mnoho těší a mnoho modlí. V zápiscích
z této doby byla jeho denní modlitba. Je věru
krásná a hodná jeho ušlechtilého ducha.

„Pane Ježíši, jenž jsi mi v těchto letech
vnukl stálou a žhavou lásku k té, již jsi vy
volil za průvodkyni mého života, Ty, jenž znáš
celou mou ubohost a všechny mé chyby, dej,
ať jsem připraven na svátost, která nás Tvým
jménem spojí na celý život, úplnou obnovou
celé své bytosti. Osviť mou mysl, střez mé
srdce, dej sílu mé vůli. Ať je každý můj sku
tek posvěcen láskou k Tobě, jenž jsi mě stvo
řil a vykoupil. Věřím v Tvou všemohoucnost,
v Tvé milosrdenství a nevyčerpatelnou dobro
tu a s učedníky z Emauz volám: Pane, zůstaň
s námi! Posvěť duši, kterou mi chceš přidru
žit, připrav ji svou obvyklou silou a mírností,
chraň ji na cestách, které jsi jí ve svém úrad
ku a neskonalé moudrosti stanovil až do chví
le, kdy nás spojíš. Nechť nás od sebe vzdálené
pojí společná vůle modlit se, pracovat a trpět,
aby ses stal přítelem a Božským Králem na
šich duší a naší rodiny. Učiň nás poslušnými
svých božských pokynů a ochotnými ke každé
oběti pro Tebe. Ať jsou všechny naše dnešní
činy s Tvou pomocí přípravou na společnou
práci, Kterou budeme napříště konati spojeni
pod Tvým vedením a se synovskou poslušnosti
Tvé vyvolené nevěsty a maší Matky - Církve.
Dej nám dobře pochopit a věrně splnit úkol,
který nám svěřuješ, poskytni hojně milosti,
aby byl každý náš čin u Tebe začat a k Tobě
veden. Naši vzájemnou lásku lze jen v Tobě
odůvodnit, když chceme milovat Tebe nade
vše a vše pro Tebe. Ať bude náš společný ži
vot krátký nebo dlouhý, kéž je jen pro Tebe,
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tak abys nás na jeho konci navždy spojil ve
věčné blaženosti.“

V modlitbě slavnostně opakuje svůj životní
program. Není mnoho dojemnějších a upřim
nějších projevů. Spořádané myšlenky o pří
štím manželství nikterak neolupují Karla o
mírný humor. A tak píše v srpnu 1931 slečně
Tarablové z Lourd: „Dnes ráno jsem byl u
jeskyně a slíbil, že se zase vrátím, samozřejmě
S madame Matthey.“

Jiné jeho dopisy jsou plné touhy po příštím
životě. „Snažme se časem připravit vážný du
chovní program. Plánuje se věru mnoho a pak
se to nedodržuje. Ale třebas uděláme jen ně
kolik kroků dopředu s pomocí Boží, budou naše
předsevzetí požehnána. Vynasnažíme se o ve
liký pokrok, pravdaže? Doufám, že v adventě
1931 budou Karel a Lydie Matthey klekávat
spolu.““ Byl si však vědom, že horlivé pracov
nici v katolické akci bude rozloučení s milo
vanou prací také dost těžké. „Rozloučení bude
mnohem těžší, než si myslíš. Je to zcela přiro
zené. S čím větší vášní se člověk zasvětí ně
jaké práci a čím víc ho stojí obětí, tím úžeji
k ní přilne. Povinnost spojená s obtíží tlačí
chvilku, ale pak si na ni vzpomínáme velice
rádi.““Ale tehdy již Karel neměl nejmenší po
chybnosti o záslužnosti prací a obětí pro ro
dinu a poukazuje své snoubence pouze na Bo
ží odměny. A den spojení se přibližoval. „Jen
málo týdnů nás dělí od onoho šťastného dne.
Opakujme spolu, má Lydie, předsevzetí obě
tovat Pánu pro posvěcení nové rodiny mod
litby, skutky a oběti těchto dní.“

Vytoužený den měl býti pátý říjen, ale pak
byla svatba o dva dny odložena a připadla na
růžencovou slavnost. Ještě alespoň do dvou
dopisů nahlédneme.

„15. září 1931. Nejdražší Ly! Až dostaneš
tento můj dopis, pomysli, že za tři týdny bu
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deš skutečně a zcela má... A tím krásnější
bude začátek našeho společného života, poně
vadž bezpečnými základy pravého štěstí ne
budou prchavé citlivůstky, nýbrž silná a zá
roveň ušlechtilá skutečnost. Bude to štěstí 1
tehdy, až pocítíme zde na zemi nevyhnutelné
trní. A řekněme mu raději trní seslané Pro
zřetelností, poněvadž bolest je nezbytná část
každého receptu na opravdový pokrok v ja
kémkoliv oboru. V neděli jsme všichni trochu
reptali na čtyřicetihodinové oddálení, ale dnes
ráno jsem se v liturgickém kalendáři přesvěd
čil, že je to dar od Madony, neboť nám dovo
luje vzít se v den, kdy se oslavuje jako Krá
lovna růžence. Pro Tebe, která nekonáš rů
žencovou pobožnost teprve od včerejška, i pro
mne, poutníka z Lurd, jej můžeme nazvat ži
vým a ustavičným růžencem, je to krásná ná
hoda, kterou doplňuje okolnost, že kostel,
v němž budeme spojeni, je zasvěcen svatému
Dominiku, velikému apoštolu svatého růžence.
Od sedmého října začneme se spolu denně
modlit růženec. Mám za to, abychom na zna
mení díků za radost ze dne o své svatbě ob
novili slib pracovat pro katolickou akci. Zdá se
mi, že je třeba naším díkům Pánu Bohu dát
určitý výraz.“

„22. září. Má Lydie, jaké je štěstí že Ti
mohu dát jméno a vědět, že za několik dní
budeš má žena. Nelituji, že čekání bylo tak
dlouhé, poněvadž mnohé názory o příští ro
dině zatím uzrály jak v ohledu náboženském,
tak světském, rozumovém, uměleckém atd.
Mnohé jednotlivosti byly již stanoveny, dokud
Tys, Lydie, byla má snoubenka jenom ve snách.
Dovol, ať Ti smím opakovat prostá a ryzí slo
va lásky, která tak dlouho šla mou myslí k ne
známé. Průvodkyně a spolupracovnice celého
mého života, mých ideálů, jejich uskutečňo
vání, bojů, byť bolestných, na cestě do výše!
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Život z víry a život apoštolský, ve velkém či
v malém, prostě, kde volá Pán, doma i mimo
domov pro tělesné i duševní ubožáky. Vze
stupný život podle vůle a s pomocí Boží je
obtížný. Život vzdělaných křesťanů, kteří si
z kultury nevytvořili sobectví, nýbrž vědí, ja
ký je to vzácný nástroj apoštolátu. Život v lás
ce a úctě k Církvi, papežovi, jimž budeme
vždy pozorně naslouchat a jejich pokyny hor
livě uskutečňovat. Život v katolické akci, již
Církev rok od roku vyzdvihuje a chrání k vůli
novému pokřesťanění společnosti. Považovat
dům za svatyni a za maják, živící něhu a dů
věrnost, jenž však nezavírá rozhořčeně brány
duším bratří, nýbrž přijímá je s láskou, když
to je možné, třebaže žijí daleko od něho.
V tomto světle se rozvinou jednotlivosti a není
nutné je zdůrazňovat. Nebojácné rozšíření ob
zoru není zmenšení životnosti lásky, je to
křídlo, které ji povznese do výše, zduchovní
ji a dá jí cosi velikého a věru nesmrtelného.
Čím širší a bezpečnější jsou základy, tím
rychlejší a činnější může být láska. Znáš ra
dost mít někoho, kdo Ti říká: jsem Tvůj! Znáš
čistou slast z objetí toho, jenž bude Tvůj prů
vodce! Znáš ten vzlet citů? Byla to nesnáz
čekat tolik let! Svátost ustanoví, po čem se
mysl a srdce tak dlouho dívaly. Vím, jak cen
ná pomoc muži jsou dary ženy, když je osvítí
a vnukne víra, jež Ty přineseš svou činnou a
spolupracující vůlí onomu ideálu.“

Ani ve chvílích, kdy na inženýra Mattheyho
dolehlo mnoho starostí s opatřováním bytu,
S přípravou stěhování a opatřováním tolika
různých maličkostí, nezapomíná na své ideály
a opětovně je osvětluje příští ženě. Kolik ne
sobectví se v nich zračí! Oheň lásky k bližním
v nich přímo žhne. Chuť stále výš k nadpři
rozenu je tu vzpruhou, která odmršťuje kaž
dou nevhodnou myšlenku a jen ty nejryzejší
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vrhá do výše ideálů, do níž směřují všechny
duševní i tělesné síly oddaného syna Cirkve.

Liturgií vychovaná duše pociťuje zvláštní
radost, že bude moci vykonati tak důležitý
slib v den Nejsvětější Panny. Uvažme, že kaž
dá taková myšlenka je nadpřirozený, záslužný
úkon. To znamená, že inženýr Matthey v sobě
měl mnoho z života světců. Nebylo v něm nic
chvilkového a lze mluviti již o vyšším stupni
svatosti.

Kolik se natoužil po dni své svatby. Konečně
ten den přišel. Slavnost byla ve farním Ko
stele v Pinerolo. Duchovní pastýř, jenž po léta
znal oba snoubence, při mši svaté promluvil.
Jeho slova naposled před slavným slibem věr
nosti rozzářila v duších snoubenců ideály a
posílila jejich rozhodnutí.

Největší radost způsobil Mattheymu přípis
svatého Otce, jenž takto poctil osvědčeného
pracovníka katolické akce.

Manželé odjeli si na nějaký čas oddechnout
a duchovně se posílit. Navštívili Turin a Sienu,
město svaté Kateřiny Sienské a svatého Ber
nardina. Tam v klidu jinde neznámém vzpo
minali na minulé události, na veliké a slavné
činy světců a plánovali budoucnost. Teď už
mohli jen jedním směrem. Lépe snad bude
říci, že již nastoupili dávno připravenou a pro
myšlenou cestu katolických laických apoštolů.

Čas rychle plynul. Karel horlivě pracoval
v zaměstnání a volné chvíle náležely aspiran
tům a nemocnici ve Vialba. V roce 1932 spolu
navštívili Lourdy. Příštího roku se jim naro
dila dceruška. Byla vítána na svět nesmírnou
radostí. Měl-li inženýr rád všechny děti, oč
byla silnější láska k jeho vlastnímu andílkovi.
A což teprve když dalšího roku přišel syn. Po
hled na Karla přikřtu jeho syna byl úchvatný.
Později vyznal ženě, že v tu chvíli si před
Bohem přál, aby jeho syn byl knězem. Při na
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rození obou dětí vykonal mnoho dobrých skut
ků a prokázal četná dobrodiní potřebným. „Je
třeba, aby děti začaly záhy konat dobré skut
ky!“ Když tak často děti musejí trpět za hří
chy rodičů, proč by dobré skutky svých ro
dičů neměly být také odměňovány? To je no
vé světlo do vychovatelského úkolu rodičů.
Matthey nezapomněl při této příležitosti na
misie, na semináře, na katolickou universitu,
na haléř sv. Petra. Katolické, katolicky štědré
srdce! Tak započíná křesťanskou výchovu svých
dětí. Opakuje se tu cosi podobného jako při
začátku života jeho samého. Ano, to je ona
katolická rodinná tradice. Bez snažného šíření
dobra by se nevytvořila a šíření dobra nad
přirozeného je vlastně její cíl. Zájmy duše
v ní pevně drží prvé místo a dokud se na toto
místo tlačí něco jiného, není to katolické, neni
to vrcholné,

Sledovali jsme dokonalý, čistý a silný vznik
katolické rodiny. Dlouhé citáty neměly pouze
zaplnit stránky, nýbrž způsobit ozvuk v du
ších ozvuku schopných. Ideály si přece pro ji
ného netvoříme, než abychom k nim spěli. Zde
ideál vytvořil mladý inteligentní muž, muž
pracovitý, muž veselý, muž zajímavý, oblíbe
ný a proslulý, nezištný charakter. Nemůže te
dy být nízký a nevhodný nikomu.

BOLEST.

Bolesti! Co se už o tobě nabásnili, co se už
o tobě namluvili. Co tě již lidská srdce zaku
sila! Když jsi někoho ovládla, nezáleží na tom,
jak hlodáš, jak koušeš, jak pálíš. Nesnesitelná
je pouze tvá přítomnost. Proto tak ohromuješ,
že se zjevíš náhle, nikým nečekána, nikým ne
předvídána. Jsi zlomyslná ukrutnice a nejra
ději tneš ve chvílích největšího štěstí, aby se
tím silněji pocítilo zatnutí tvého surového
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spáru. Tvůj jizlivý jazyk uštkne nejraději na
nejvyšším místě. Tvé slídivé oko nalezlo brzy
1 inženýra Matthey.

Byl poslední měsíce příliš šťasten, než aby
jeho štěstí mohlo trvat déle. Dostavila se hned
celá skupina těžkých ran. Prvá udeřila do
Karlova těla. Byl nemocen. Za jeho biledou,
hubenou tváří, v štíhlém vysokém těle, se skryl
tajný nepřítel a hlodal na silách napjatých
prací a starostmi. Znamenalo to několikamě
síční klid. Jak se těžko odchází otci z práce,
třebaže je dovolená placená. Zlo roste. Firma
zaměstnávající Karla ocitá se ve velké krisi
a decimuje personál. Postižen je i on. V r. 1933
nebyla maličkost ztratit místo, jiné se nenašlo.
Kde by vzal nějaké úspory? Strach o budou
cnost jistě nezlepšil jeho zdraví. Těžká nemoc
otcova rozmnožila obavy a starosti. Matthey
nereptal. „Jak chce Bůh.“ A Bůh ho nechtěl
zničit, jen naposledy vyzkoušet. Nějaký čas
dostal zaměstnání, sice nepřiměřené, ale přece
nemusel být v nečinnosti.

Své bolesti dal výraz v dopise sestře. „Je
zbytečné pátrat, proč a jak sesílá Pán těžká
období trvající měsíce a roky po tolika našich
modlitbách, ač nám chce dobře. Věřím, že naše
utrpení, třebaže lidsky neznáme jeho důvod,
má velikou sílu, když je přijato s duchem
víry. Myslím, že skutečný a hlavní důvod kli
du je přijmout, třebas nechápat, a důvěřovat
v Prozřetelnost přes všechny lidské důvody,
vynořující se logicky.“

V měsících nezaměstnanosti mu přátelé na
bídli překlad Louiho Vialletona, L'origines des
Čtres vivants: illusion transformiste. Dilo bio
logické dokonale potírající blouznivé výmysly
nesprávných vývojových teorií. Matthey pra
coval s nadšením a k překladu napsal výstiž
nou předmluvu.

Důvěra v Prozřetelnost jej nezklamala. Do
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stal zaměstnání u firmy Pirelli, kde byl až do
smrti. Štěstí ještě naposledy zazářilo v duších
zkoušených manželů.

Ale pak to přišlo náhle. Denně v půl osmé,
než se vrátil domů, telefonovával ženě a dě
tem pozdrav. Sotva zazněl zvonek, chopila pa
ní Matthey malou Marii do náručí a běžely
k telefonu. Maličká volávala do mikrofonu:
„„Aló,do muví?““ A pak na obou koncích drátu
byl jásot a smích. Papá vždy měl něco vese
lého pro svého mazlíčka. V pátek 4. ledna 1935
zvonek se dlouho neozýval. Teprve v osm ho
din mohly zdvihnout sluchátko. Pozdrav byl
zase srdečný, ale něco jej tížilo a nakonec Ka
rel přiznal, že je mu značně nevolno. Přivítán
byl bez obvyklé bouřlivosti, vždyť všichni vi
děli, jak je bledý a vážný. To byl naposledy
v zaměstnání. Jevila se na něm celková sla
bost a vyčerpání. Na Tři krále propukla ne
moc. Lékař zjišťuje akutní zánět slepého stře
va a ihned zařizuje převoz na kliniku. Ráno
potěšila trpícího vzácná pozornost svatého Otce.
Poslal jeho synovi zvláštní požehnání a při
ložil k němu ostatky. Matthey se odevzdává
do rukou Božích. Před operací nemohl být u
spán pro srdeční slabost. Místní umrtvení ho
zbavilo bezprostřední bolesti. K zánětu slepého
střeva se rychle přidružil zánět pobřišnice.
Rodina byla plna obav i nadějí. Modlili se za
něho, jak nejvroucněji uměli. Karel před nimi
značný díl bolesti ukryl. Večer prosil ošetřo
vatelku, aby s ním vykonala modlitby. Ráno
dostal svaté přijímání a setrval hodinu v ti
chých modlitbách. Co říkal Bohu? Tušil už?
S počátku se zdálo, že organismus překoná
krisi, ale po několika dnech byl nemocný vel
mi neklidný, hned prosil, aby mu matka četla,
hned aby se s ním modlila — nemohl spát a
spánku tolik potřeboval. V pátek lékař poznal
paodvratně se blížící konec a rodinu na to 1
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pozornil. Matthey dosud doufal. Neklid zmizel
a nemocný zazářil svou vnitřní vyrovnaností.
Teď k němu počali přicházet všichni známí.
Kněží, přátelé, děti. Rádi by ho zadrželi na
této zemi, byl všem tak milý, tak drahý. Jed
nu chvíli zůstal sám se sestrou. „Proč ke mně
dnes všichni přicházejí? Jsem v nebezpečí?“
„Ano.“ „Ve velikém?““ „„Ano.“ „Není už na
děje?““ „Jak bych ti to řekla ©. „Rozumím!“
To byl sice stručný rozhovor, ale obsahoval
hrozný rozsudek. Na Karlově tváři se zaskvěl
úsměv z jiného světa. Zpovědníkovi řekl: „Je
mi líto drahých, ale jíti k Pánu je tak krásné!“
Kolik slzí vynutil tento výrok, hodný hrdiny
křesťanské lásky! Ani nyní nezapomněl Mat
they na katolickou mládež a její heslo: „Včera
byla činnost; a dnes je oběť!“ Tak vystihl
zkratkou pravý stav věci. Přišel i jeho hlavní
spolupracovník u pinucciů a nemocný no vítá:
„Tvá návštěva je mi nejvítanější, vidím v to
bě všechny aspiranty.““ To byl poslední laska
vý pohled na řady dětí, které vedl, do jejichž
srdcí zapisoval lidskými slovy věci Boží.

Pak požádal o poslední pomazání.
Přišli ještě rodiče. Dojemně se pokoušel po

těšit otce i matku. Vzmohl se jen na slova:
„Vzhůru, vzhůru, odvahu! Do nebe, do nebe,
do nebe!“

Bolesti obětoval za Čírkev, za papeže, za
katolickou akci a za katolickou universitu.

Přál si vidět svou maličkou. Přinesli ji. Ne
tušila, oč běží a tatíček se na ni tak pěkně
usmíval. „Dej tatíčkovi pusu!“ Ochotné to u
činila! Nemocný nyní chvíli rozmlouval se že
nou. Povzbudil ji a slíbil jí dar, který už jí
dávno připravuje. Byla to kopie vzácného kří
že. Zanechal jí symbol bolesti, zároveň však
symbol naděje a nezměrné lásky Syna Božího.
Pak na lísteček napsal: ,„Všemza všechno dík!“
Přišel telegram od papeže, vyslovující soucit
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a majicí pro Karla požehnání. Políbil jej a to
byl jeho poslední polibek na tomto světě. Na
stala agonie. A večer 11. ledna 1935 vykročil
vstříc Pánu.

Tělo vystavili v Kliniční kapli. Proud ná
vštěvníků neustával. Přijeli i z Turina a z Pi
nerolo. Pinucci přicházeli ve skupinkách a ne
mohli věřit, že už nespatří mezi sebou inže
nýra Mattheyho.

Pohřeb byl slavný. V rodině se usadil smu
tek. Nadpřirozená radost z Karlova štěstí dá
vala úlevu, ale každé loučení je zlé. Plakali
všichni dlouho. Po několika dnech přistoupila
malá Marie k babičce a vážně jí pravila: „Ba
bi, nepač, tata s anděly!“ Ukazovala při tom
rukou vzhůru. Měla pravdu, měla jistě prav
du, to bylo přesvědčení všech. Brzy dostala
vdova posmrtný dar svého muže, krásný ve
Jliký kříž. Dala si na něj vyrýt Claudelovy
verše: „Cožpak je cíl života žít? Nikoliv žít,
nýbrž umírat a nejen otesávat kříž, nýbrž i na
něj vystoupit. Jakou má cenu život, když by
neměl být darován?“

Jakou cenu má život, když by neměl být
darován! Inženýr Matthey daroval život, da
roval jej Církvi a nemůžeme mít o ceně jeho
života nejmenší pochyby. Nelze naříkat, že ze
mřel mlád. Proč umřel Kristus Pán v třiatři
ceti letech? Mohl poučovat a uzdravovat lid
mnohem déle! Domnívejme se, že Bůh nepři
soudil Mattheymu delší věk, poněvadž nave
nek nebylo již skoro ani možno zdokonalovat.
Vnitřní dozrání bylo v posledních hodinách
také ukončeno. Když už duše touží jen po Bo
hu. je jí nejlépe, může-li k němu odejít.

Zhodnotit život inženýra Mattheyho? Vše
chny jeho duchovní hodnoty nám nejsou ani
dosažitelné, jen Bůh je jasně vidí. Co se pro
jevilo, postačí ovšem, abychom si Matthevho
vážili jako jednoho z moderních učedníků Pá
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ně. Konali oni víc? Dali Bohu celé srdce, jako
to učinil on a vnější práce vykonali, kolik
mohli. Matthey totéž. Byl svědomitý v za
městnání, které mu dávalo výživu, ale neméně
svědomitý ve všem, co konal pro zájmy Cir
kve. Byl iniciativní, nekonal jen, co viděl u
ostatních, chopil se toho, k čemu ho přivedl
uvažující rozum. Byl živý člen Cirkve. A ži
vot se rozrůstá, chce být sdělován, když je
zdravý, silný. Tak to bylo s katolictvím Mat
theyho. Byl to živý dar a nemohl být zako
pán. Co uzrálo v jeho duši, přeléval do prázd
ných nebo vysychajících pohárků duší bližních.
Apoštolát, šíření Kristova království, katolická
akce, láska k bližnímu, láska k Bohu, láska
k Církvi, říkejte si tomu jakkoliv, je to stále
totéž. Je to ono prolínání křesťanského kvasu
syrovým a tvrdým těstem světa. Matthey chtěl
prostě sloužit Kristu. Sloužit mu na proti
váhu onoho hrozného: „Nebudu sloužit“, které
prvý vyslovil ďábel, ale lidé již tolikrát zo
pakovali. „Budu sloužit!“

A zakončit můžeme slovy Spasitelovými:
„Nebudu vám říkat služebníci, nýbrž přátelé.“
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oto čtení o mládí a přátelstvímůže býti
uvedeno nejvhodněji pouze slovy, kterých se
dostalo údům rozvrácené a na mravech pokleslé
církevní obce v Korintě od sv. apoštola Pavla
v jeho prvním listě a jež se čtou na druhou ne
dělil po Devítníku:

„A ještě ukáži Vám cestu na výsost vzneše
nější. Kdybych mluvil jazyky lidskými i anděl
skými, lásky však kdybych neměl, byl bych ja
ko měďzvučící a jako zvonec znějící. A kdy
oych měl proroctví a znal všecka tajemství a
veškerou věďu, a kdybych měl všecku víru tak,
že bych hory přenášel, lásky však kdybych ne
měl, ničím bych nebyl. A kdybych rozďal na
pokrmy chudých veškeren statek svůj a vydal
své tělo k spálení, lásky však kdybych neměl,
nic by mi to neprospělo. Láska je shovívavá,
dobrotivá; láska nezávidí, nechlubí se, nenadý
má se, není ctižádostivá, nehledá svého prospě
chu, neroztrpčuje se, nemyslí o zlém, neraduje
se z nepravosti, nýbrž raduje se s pravdou; vše
cko snáší, všemu věří, všeho se naděje, všecko
přetrpívá. Láska nikdy nepřestává; buďže (jest
u koho dar) proroctví, zanikne, aneb (dar) ja
zyků přestane, aneb poznání zanikne. Neboťčás
tečně (jen) poznáváme, částečně prorokujeme;

5



když však přijde to, co je dokonalé, přestane
to, co jest částečné. Když jsem byl dítkem, mlu
vil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako ďítě, soudil
jsem jako dítě; když však jsem se stal mužem,
odložil jsem, co bylo dětinské. Nyní patříme
skrze zrcadlo v záhadě, ale tehdy tváří v tvář;
nyní poznáváme částečně, ale tehďa poznám úpl
ně, jakož i úplně poznán jsem. Nyní však trvají
víra, naděje, láska, tyto tři; ale větší z nich jest
láska.* Sv. Pavel ke Kor. I 12, 31; 13, 1-13.



CESTA MUDRCŮ

K dyž se měli naplniti dnové a bylo připra
vovánozrození Dítěte, ukázala se v cizích ze
mích znamení na nebi, jež nemohla ujíti pozor
nosti tří učených, moudrých mužů, evangelistou
nazvaných v řečtině „magů". Na různých mís
tech Persie, nebo snad v Egyptě, Řecku a Persu
žili ti, jež podání zove Kašpar, Melichar a Bal
tazar a kteří, zabývajíce se vědami přírodními,
zvláště hvězdopravectvím či předpovídáním bu
doucnosti, jmenovitě osudů lidských z běhu a
vzájemné polohy hvězd, požívali všeobecné váž
nosti u svých kmenů; snad byli i pohlaváry ně
kterých rodů, ale v každém případě byli před
staviteli tehdy nejvyšší vzdělanosti pohanské.

A tak když v jejich samotě, oddělené vyso
kými zdmi od příbytků ostatních občanů, světlo
náhle zaplavilo pokoj a osvětlilo předměty, a
když, pátraje po původu tohoto světla, jeden
každý z nich nalezl zdroj záhadný, zvláštní svě
telný zjev na obloze, šeptala ústa každého z nich
s Mojžíšem (4, 24, 7): „Vzejde hvězda z Jaku
ba,*' to krásné proroctví, v němž Balaam nazval
Spasitele hvězdou. A v té chvíli vniterné vnuk
nutí vedlo každého z nich k přípravám na cestu.
Epifania - u každého v samotě zvláště a každý
z nich ze tří různých koutů světa veden odlesky
světla téhož světelného zdroje, vydává se na ces
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tu. Vystupují ze svého osamocení, dělícího.je od
ostatních lidí, a každý jde sám, aby tam na po
kraji pouště se sešli ti, kteří se nikdy neznali,
ale kteří věděli, že jsou povoláni naplniti slova
proroka Izaiáše (60, 6, 1): „Všichni také ze Sa
by přijdou, zlato jakož 1 kadidlo přinesou a slá
vu Páně budou zvěstovat." Tato druhá část
cesty konána jest mudrci společně. Jak krásná
musila být jejich cestal Co znamenaly horko,
bouře, únava nohou, zvědavost a okukování
darmošlapů v různých městech, když tyto pře
kážky byly vystřídány cestou za tichých večerů
daleko od hluku světa, horskými průsmyky a
v písečné poušti a vždy ať pěšky nebo na vel
bloudech se sladkým pocitem v srdci, že jejich
hvězda jim svítí a že jejich cesta je správná. Při
cházejí do Jerusalema a hvězda mizí. Ale mu
drci vědí, že musí dojíti cíle. Váží se proto ob
čanů jerusalemských v údivu patřící na tyto tři
podivné muže, kde je novorozený král, jehož
hvězdu viděli. Než oni jim nemohli odpověděti.
Tázali se jiných, ale rovněž marně. Zdálose, že
lid tone v úžasné nevědomosti a ty, kteří zda
leka přišli a nejsouce židy, o novorozeném králi
židovském hovořili, považovali za rozumem po
minuté.

Až tu najednou dostali pozvání od krále He
rodesa, který s nimi jednal tajně s nekalými
úmysly: - vždyť tam, kde on je králem, zdaž
mohl by býti jiný vladař? Zvědavě se vyptával

on politik - těchto poctivých a vážených učen
ců na vše, Co je jim známo o zrození Vykupi
tele, a pak je podle úsudku shromáždění vele
kněží a zákoníků poslal do Betlema, kde prý se
měl Vykupitel naroditi, diplomaticky je ujistiv
svou přízní. Moudří z tohoto výkladu nebyli,
neboť ant jim, znalým Písma, nemohlo ujíti to,
co bylo napsánoskrze proroka: „A ty, Betleme,
území judské, nikoliv nejsi nejmenší mezi kní
žecím městy judskými; neboť z tebe vyjde vé
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voda, který bude spravovati lid tvůj israelský.“
Ale i oni měli.býti poučení, že veškeré dohady
lidské nejsou ničím proti vedení Božímu, neboť
sotva vyšli, „hvězda, kterou byli uzřeli na vý
chodě, předcházela je, až přišedši stanula nad
místem, kde bylo Dítě. Uzřevše hvězdu, zara
dovali se radostí velmi velikou. I vešedše do
domu, nalezli Díťko s Marií matkou jeho a pad
še, klaněli se jemu a otevřevše poklady své, obě
tovali mu dary, zlato, kadidlo a myrhu." (Sv.
Matouš 2, 9-11.) Po tomto holdu představitelů
pohanského světa prostému Dítěti v jeslích po
loženému pokračovali ve své cestě, neboť se ne
vraceli do své vlasti kudy přišli, nýbrž jinými
krajinami, dostavše napomenutí ve snách. A ku
dyšli, stali se hlasatel: radostné noviny a misto
náři nového příchodu - Epifania.

Taková byla cesta mudrců, pokud se dá vylí
čiti ze svatého evangelia a podání. Ve šlépějích
těchto prvních, kteří se přišli pokloniti Pánu
Všehomíra, musíme kráčeti 1 my křesťané. Náš
vnitřní neklid samoty po zasažení milostného
paprsku poznání vystřídá radostná společná
pouť k hromadnému uctívání Dítka, které bylo
třeba nalézti, a naleznuvše je stáváme se hlasa
teli a rozšiřovateli slávy jeho, nikoliv však ústy,
ale činy.

Jednoho zimního večera v roce 1931 schází se
v malém zaprášeném sále v 66. ulici de la Mon
tagne-Sainte-Geneviěve v Paříži několik mladí
ků od 16 do20 let, skautů tělem a duší, kteří
jako vůdcové měli stanoviti program práce mezi
skautským dorostem. Sešli se vedeni jedním a
týmž světlem - utvořiti společenství mladých
hdí, duchovně si velmi blízkých - a zvoliti si pro
svou skupinu jméno. Hovořili a zamýšleli při
jmouti název: „Skupina maršála Foche", když
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tu nesměle z koutku jizby zaznělo: „Tři králo
vé". Skupina sv. Tří králů? Proč ne? Tři krá
lové myslící jen na svoji vůdčí myšlenku, nesta
rající se o svět, nýbrž jen o své hvězdy a vesmír,
jdoucí společně za svitem hvězdy přes všechny
překážky, aby nalezli Dítě. Nebyla to hvězda,
kterou spatřili, nýbrž předměty světlem ozáře
né. A jakmile spatří světlo, boří zeď nesdilnosti
a samoty a vycházejíce jednotlivě, společně se
přicházejí pokloniti Pánu. Ti svatí Tři králové,
to byla první hlídka „Routierů", to jest těch,
kteří první hledají cestu, aby ti malí skauti, kteří
za nimi jdou, bezpečně mohli kráčeti v jejich šlé
pějích. Co záleží na neklidu jejich srdce, co na
pokušeních vrátit se zpět, na jejich rozpacích a
pochybnostech? Hlavní věc, že jdou dobře a že
dojdou svého cíle. A tak nadšeně jest přijat
tento symbolický název a první Routieři sku
piny: Roger, Clotaire, dva Petříci, Jindřich atd.
rozhodli se nazvati svou skupinu: „Stopa sv. Tří
králů“ a říditi se společně sestavenými směmi
cemi. Duší skupiny a tvůrcem jeho programu byl
dvacetiletý Clotaire Nicole.*

Program těchto skautských nadšenců, sou
středěných pod uvedeným názvem, byl v hlav
ních rysech tento:

STOPA SVATÝCH TRI KRÁLŮ

1

KRALOVÉ VYŠLI ODDĚLENĚ ZE SVÝCH DOMŮ

Z tvého domu? Je to takový nepatrný, velmi
klidný život, který vedeš v X. Je to snad únava
způsobená dřinou a starostmi zkoušek, únava
vnitřní a starosti sociální.

Z tvého domu. Zůstati takovým, jakým jsi, to
jest zatuchnouti, jest velmi nebezpečné.

* Čti: Kloter Nykol.
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Vyjíti ze svého domu? To znamená pochopiti,
že tvé úsilí dosáhnouti dobrého prospěchu ve
škole není vše, ale že je třeba, abys celou svou
bytost obrodil opět nalezeným nadšením. Vy
jíti ze svého domu, to neznamená jíti náhodou,
nýbrž jako skaut činu a přání uvědomělou ces
tou půjdeš využíh každé příležitosti, aby ses
obětoval ve prospěch skautů.

Chceš kráčeti ve šlépějích sv. Tří králů?

2
KRALOVÉ KRÁČEJÍ SPOLEČNOU CESTOU

Konati cestu: Odejíti do života jako skaut:
výzkum.

Lépe otevřeš oči, budeš se lépe snažiti poznat
svoje nevědomosti. Pozoruj sebe, svůj život 0
sobní, poměry sociální, svoji duši, život skaut
ský, náboženství, umění, zkrátka vše, co ti Bůh
postaví do cesty.

Kráčeti společnou cestou. Uplatnění názorů a
přání 1 skutků v hlídce bude se díti společně.
Spolu s jinými budeš rozmlouvati o knihách, o
věcech technických 1 o věcech filosofických. Ale
ty budeš také jednat. Budeš si zaznamenávati
přesně všechna svá zjištění a své názory do
zvláštního sešitku, který budeš stále nositi s se
bou. Tvoje přátelství s jinými bude víc a více
důvěrnější.

Měsíční vycházka: Vytoužený oddech, spo
lečná radost, rozvoj zanedbaných schopností, táborovýživot© živýsymbolvšechtvýchideálů.

3

MUDRCI NALEZLI DÍTĚ JEŽÍŠKA

Nově získaného nadšení a důvěry použiješ
ke snaze, aby tvé mládí bylo naplněno věrným
duchem křesťanství.
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4
MUDRCI BYLI MISIONÁŘÍ DOBRÉ ZPRAVY

Skupina bude považovati za čest, jestliže v čle
nech probudí vědomí povinnosti ke stálé a osob
ní službě, k plnění skautského programu. Jen
přesným plněním povinností stane se skupina
jako předchůdce vůdcovského útvaru skauty
vyhledávanou a pro ně užitečnou.

Život Nicola Clotaira, který bude zachycen na
dalších stránkách, není než cestou ve šlépějích
sv. Tří králů.
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II

DĚDEČKOVY ZKAZKY

Paařížanmá nejblíže k moři podél údolí Seiny.
Opouštějíc Paříž, prodírá sil tato řeka cestu zá
hyby vychylujícími ji z její určené západní drá
hy. Valí své vody krajem Isle de France, aby u
Vernonu započala svoji poslední etapu vtokem
do kanálu La Manche, úrodnou Normandií.
Krajina tato dostala své jméno od Normanů,
malých to galských kmenů, které za časů řím
ských tvořily část zvanou Gallia Lugdunensis
secunda. V pátém století byly tyto kmeny pod
robeny od Franků. Při dělení Francie mezi sy
ny Ludvíka Pobožného připadla Normandie
Karlovi. Aby Normany více k sobě připoutal,
dal Karel svoji dceru Giselu za manželku nor
manskému knížeti Rollonovi, který se stal křes
ťanem a přijal jméno Robert I. Ve12. století ob
sadili Normandii Angličané a válka mezi Fran
cií a Anglií, jež z toho důvodu vypukla, byla
zakončena až v roce 1259, kdy Jindřich III. od
stoupil Normandii francouzskému králi Ludvíku
Svatému. Roku 1315 vydal Ludvík X. Chartu
normanskou, kterou udělil Nořmandii právo dá
vati si vlastní zákony a míti vlastní ústavu.
R. 1346 byla Normandie opět zabrána Anglií,
ale roku 1450 získána však trvale zpět Francií.

Na severu a západě jest tato země omývána
vodami kanálu lamanšského, na východě sou
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sedí s Picardií a s Isle de France. Na jihu s Or
léanais, Maine a Bretagne. Obvod Normandie
tvoří departementy: Dolní Seinský, Eure, Cal
vados, Orne a Manche v celém rozsahu 15 kra
jů. Jedním z nejúrodnějších těchto krajů je kraj
Ouche v departementu Eure, na jehož půdě je
malebné a útulné městečko Barre-en-Ouche,
vzdálené od Lisieux něco přes 40 km. Nemalé,
ale také nevelké městečko, dosti rozsáhlé, aby
se v něm obyvatelstvo živilo vedle zemědělství
a pastvy dobytka též hodně řemeslem a příleži
tostným zaměstnáním, ale dosti malé, aby se ob
čané navzájem mezi sebou dokonale znali. V u
lici Mathurin-Régnier stojí menší domek, jehož
obyvateli byli v roce 1921shrbený, nevrlý stařík
a jedenáctiletý klučina.

Zvědavost nás nutí nahlédnouti do tohoto
stavení s těmi prazvláštními obyvateli, ale vy
bereme si k tomu zvlášť příhodnou dobu. Kon
cem září 1921 se chystá jedenáctiletý Nicole
Clotaire odstěhovati se ke svým rodičům do
Paříže, poněvadž, počínaje novým školním ro
kem, bude žákem nejnižší třídy lycea v Buffonu
v Paříži. Shrbený stařec, v němž dále poznáme
Clotairova děda, slíbil svému vnoučeti, že než
odejde, seznámí ho s historií jeho rodiny a za
vede hok jeho prapředkům do daleké minulosti.
Chtěli bychom si poslechnouti zkazky dědečka,
toho rozvážného Normanďana, který slovy pro
teplenými vřelostí vzpomíná svých rodičů a pra
rodičů a rodičů a prarodičů Clotairovy matky,
aby Clotaira zavedl k nositelům tak různých
a pestrých povah a nám dal posouditi všechny
odstíny, klady 1 zápory povahy Nicola Clotaira.
Učiníme tak v souvislém vyprávění:

Dne 21. dubna 1910 narodil se v jednom
z domků na návrší Sv. Jenovéfy v Paříži hošík,
který byl v obvodu V. na radnici přihlášen jako
Nicole Clotaire. Nelze mluviti o tom, že by ten
to novorozený spatřil světlo světa, poněvadž po
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kojík, v němž se narodil, byl docela tmavý,
plný různého malířského náčiní, ale bez nejnut
nějšího nábytku. Otec náležel k pařížské bohé
mě, vydělávaje si malováním, které však nebylo
dost umělecké, aby dalo panu Nicolovi zvučné
jméno a tím1 zdroj výživy, nýbrž pouze ilu
strování novin, při kterémžto povolání peníze
neplynou, ale stékají se pouze po kapce, ba
mnohdy je jich úplný nedostatek. Na tuto drá
hu bohémy strhl pan Nicole také svoji man
želku, filosofku Sorbonny, která jsouc dcerou
dělnice, neměla dosti mravní síly odolati a po
vznésti se nad třídu sociálně nespokojených. Do
tohoto polořemeslnického a polouměleckého a
telieru, tak neútulného a cizího, do toho ovzdu
ší nabitého hrubou vůní barev, vkládají sudičky
děťátko, věštíce mu rychlý vzestup a brzký pád
uprostřed chudoby, ale při plném bohatství du
še. Nebylo očekáváno s radostí a ani jméno ne
bylo proň vybráno, neboť pan Nicole teprve jda
na radnici, vzpomněl si, že ještě o tomto důle
žitém předmětě ani neuvažoval, a jsa povahy
k těmto věcem naprosto lhostejné, volil jméno
Clotaire jen náhodou, když při chůzi jeho zrak
spočinul na nárožní tabuli ulice (Clotairovy,
kteréžto jméno se mu zdálo nejpříhodnější pro
svoji směšnost, ale 1 pro svoji hrubost. A usou
div, že bude pro kluka dobré, přihlásil ho pod
tímto jménem a matce 1 přítomným rodičům pa
na Nicola nezbylo, než s tím souhlasiti. Netuši
li, že drsnost tohoto jména bude tak přiléhavá
pro jeho nositele.

Matka Clotairova byla vychována svojí ba
bičkou, původem Němkou - židovkou, která se
později stala protestanťkou, pocházející z Pi
cardie. Manžel této protestantské babičky byl
majitelem kupecké lodice v Amiensu a vydě
lával peníze na řece Sommě. Pracoval však pro
Communu (revoluční vládu) a byl proto za
vražděn. Tato bába přichází na pomoc své dce

15



ři, která když ovdověla, vedla ubohý život děl
nice a nestačila sama vychovati své dítě, rovněž
dcerušku, budoucí matku Clotairovu. Babička
se tedy ujme vnučky a umožní jí vystudovati
filosofii na Sorbonně. Jak patrno, neměli před
kové Clotairovi s matčiny strany na růžích u
stláno, ale nejinak tomu bylo i s předky se
strany otcovy. Čeho se jim nedostávalo na stat
cích vezdejších, to jim bylo přidáno na pestrosti
života. Otec Clotairův byl synem Ludvíka Gu
stava Nicola, toho starého dědouška, jehož
zkazkám malý školák naslouchá. Ludvík Gustav
Nicole byl pravým synem normandských polí a
luk, lesů a hájů. Byl kočím a své povolání ko
nal s takovým zápalem, že si vysloužil pověst
nejlepšího kočího v kantonu. Jsa zaměstnán na
zámku, poznal tam pokojskou Lucy Briggso
vou, dceru Alfreda Briggse, muže uměleckých
sklonů, který se však stává nevěrným umělec
kým začátkům a za své hlavní zaměstnání si volí
cvičení koní. Tento Alfred Briggs založil císař
ský hřebčinec ve Francii a v 77 letech vybu
doval ještě hřebčinec v Alžíru. Zemřel v rodin
ném domku ve Vichy. Jeho l8letá dcera pro
vdala se tedy za Gustava Ludvíka Nicola, kte
rý však po sňatku opouští rodný kraj a jde do
Paříže hledat štěstí. Tam brzy uplatňuje své
sdhopnosti vozky u omnibusové společnosti, u
níž má velmi dobrý postup, ale jeho lehkomy
slnost přivádí jej, po ztrátě zaměstnání a mar
ném hledání jiného zaměstnání, zpět do Barre
en-Ouche, odkud pocházel jeho otec, Desider
Nicole. Desider Nicole byl pasák, který, ač stár,
oženil se s mladičkou pasačkou Hortensií, dce
rou válečníka, velkého pijana a tuláka, tatíka
Jaunetse. Ten si pronajal nájemný dvůr v Rou
ssiere a staral se, jak uživit svých šest dětí. Hor
tensie, opravdová a poctivá matka, neznalá ani
čtení, ani psaní, pracuje jako zemědělská dělnice
a doma ve volných chvílích šije rukavice. Poz
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ději jako vdova, zestáriá a k ničemu se neho
dící, sbírá klasy ma polích a vyměňuje je u pe
kaře za chléb. Její sestra je zaměstnána v Barre
en-Ouche v hospodě a za odměnu, že po celý
život věrně sloužila, dostala od svého zaměstna
vatele malý domek, aby tam dokončila svůj, na
práci tak plodný život. A tato sestra pozvala
Hortensii, již starou a zedřenou, aby se s ní dě
jia o její útulek a v tomto domku spolu hospo
dařily. Tam ukončily také obě dělnice svůj těž
ký život a tam nyní v místnosti plné polního
náčiní a všelijakého haraburdí, sedí syn Hor
tenste Ludvík Gusťáv Nicole a vypráví svému
vnukovi o předcích. Je toho mnoho. Zkazky
dědečkovy jsou zpestřeny zajímavými, smutný
mi a veselými historkami, zvláště z jeho života,
ale pro nás stačí poznání bídy a houževnatosti
předků ženského rodu a uměleckých 1 revoluč
ních sklonů předků mužského rodu. Ale je to
ještě něco více, nač je třeba upozorniti již nyní
a s čím se shledáme také u Clotaira v pozdějších
letech. Je to ta drsná láska k přírodě, k té slad
ké Normandii, na jejichž lukách pásal jehopra
děd, a k půdě, kterou obdělával tatík [aunets.
Normandie stala se zemí Clotairova dětství, tam
v Barre-en-Ouche, na venkowské škole, dostalo
se mu základních vědomostí, které může dáti o
ná škola. Tam trávil svá divoká, neukázněná,
klukovská léta ve styku s kamarády, kteří v něm
viděl vždycky jen Pařížana. Nespoutaný, hýč
kaný dědem 1 bábou, neveden pevnou rukou,
osvojil si Clotaire hrubé způsoby se sklonem ke
každému uličnictví, které se naskytne, ale sou
časně s jedinečnými schopnostmi a nadáním. Ve
škole se učil výborně a byl každoročně odmě
ňován. Byl však jedináčkem bez sourozence a
nepoznal přísné ruky otcovy ani lásky mateřské.
A jak vypadala výchova se strany dědečka
a babičky, Ize si představiti při slepé lásce obou
staroušků k jedinému stvoření, jemuž nesmělo
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nic chyběti, jehož každému pohybu, pohledu
a slovu muselo býti okamžitě vyhovováno a
které tak bylo vychováváno k tvrdohlavé umí
něnosti. Jeho duše však byla ušetřena přímých
zásahů této dnes tak obvyklé výchovy, zůstáva
jíc duší plachého, přecitlivělého, světobolem na
plněného děcka. Duše Clotairova byla až do 15
let ušetřena všech vlivů zhoubných a plných po
kušení, jedině proto, aby ve své čistotě přijala
to, čeho se do 15 let Clotairovi nedostalo, totiž
zjevného vstupu do říše věřících: křtu svatého.

Dětství Clotairovo nezná modliteb, nezná ú
časti na mši svaté, nezná prvních zjevení a vý
kladů o Pánu Bohu, o stvoření světa, Clotaire
postrádá náboženské výchovy.
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[I

DOBRÁ RADA

Viijnu 1921vstupuje do lycea Buffonu v Pa
říži mladík úplného venkovského typu, nesym
patický, hrubých způsobů chování, bez pruž
nosti, uzavřený, plachý, popudlivý, ba vzpurný.
Svým zevnějškem odpuzuje kamarády a žádný
z nich se neodvažuje přiblížiti se k tomuto ven
kovskému hochu, tak zvláštnímu. Se strany pro
fesorů však není nejmenší stížnosti, ba naopak
tento hoch, v němž poznáváme Nicola Clotaira,
je nadaný, a je-li žádán o nějakou službu, je vel
mi ochotný. To mu však nebrání, aby nebyl
uštěpačný a pohrdlivý ke svým spolužákům, a
tak led mezi třídou a Clotairem v prvém roce
zůstává neprolomen. Teprve v druhém roce dva
nebo tři hoši odvažují se přiblížiti se ke Clotai
rovi, když byli poznali, že za tvrdou skořápkou
se skrývá sladké jádro kamarádské přítulnosti a
oddanosti. K důvěrnému přátelství dochází te
prve ve třetím roce mezi Clotairem a jedním ze
spolužáků, jehož budeme nazývati Robertem.
Čtrnáctiletí hoši, v době dospívání, v letech pře
chodu mezi dětstvím a jinošstvím, chtějí již míti
určité zájmy, své zájmy, a hledají, kam by up
jali svou vášnivou touhu po činnosti, které je
jim tak třeba.

Clotaire je přítomen rozhovoru mezi Rober
tem a ještě jedním spolužákem, když tu najed
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nou uslyší po prvé slova: Bon Conseil - Dobrá
rada. Poslouchá, táže se, co to je, a dovídá se,
že jde o dobročinný spolek pro jinochy v ulici
de Saxe, kde se scházejí hoši po vyučování, vy
chovávají se pod dozorem starších jinochů, chodí
na procházky, pomáhají při učení mladším ko
legům a jsou vedení v náboženské výchově a
vychováváni v náboženských pravdách. „Dobrá
rada" jest vybudována na plánu zcela krátkého
života.Počítá s tím, že studenti jsou živel měni
vý, a využívá všech prostředků k pomoci stu
dentům mladším a poskytnouti možnost poučo
vání studentům starším. Systém vzájemné po
moci je to nejlepší, co „Dobrá rada“ dává. Ne
zapomíná se ovšem ani na tělesný výcvik, ale
sport se nepřeceňuje.[en starý dům nahromadil
v sobě během uplynulých let nezcizitelný kapi
tál ohromného vnitřního bohatství v těch jino
ších, kteří zemřeli a na které lze pohlížeti jako
na postavy příkladného života. A právě tito uctí
vaní mrtví, o kterých se hovoří mezi pařížskou
mládeží,získávají ústavu novou úctu a s níino
vý dorost. Jeho posláním, jak již řečeno, jest, že
starší se mají zaměstnávati mladšími.

A o tomto ústavě slyší Clotaire pěti chválu
od obou svých kamarádů. Domluvi se všichni
tři a jdou navštíviti klášter a nahlédnouti do
duchovních dílen tohoto ústavu. Zatím však bylo
dosti na tomto. Teprve po nějaké době, když se
Robert obrátí s přímou výzvou na Clotaira, aby
1on vstoupil a stal se členem Dobré rady, doví
dá se, že Clotaire nemůže pracovati mezi kato
lidkými studenty, poněvadž není ani pokřtěn, ani
nebyl ještě u prvního svatého přijímání. Kdyžje
ujištěn Robertem, že to není přímo na závadu
zúčastniti se radostné práce a společných výletů,
přichází do Dobré rady jako mimořádný žák a
je tam přijat od abbého Tardyho. Tam se do
stává do styku s hochy stejného věku, ale tento
styk nestírá s něho plachost a uzavřenost, ba
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jistou nedůvěru. Jedině Robert jest mu nejbližší.
Jak si utvořil představu přátelství, o tom svědčí
tato událost:

Robert byi spolužákem Clotairovým a jednou
ve třídě ukradl kdosi Robertovi 2 sous. Když
byl zjištěn vinník, Clotaire vyskočil a pěstí do
nutil vinníka vrátiti 2 sous Robertovi. Robert
však tyto peníze nepřijal, vrátil je zlodějoví a
ponechal mu na vůli, chce-li je vrátiti nebo ne.
Clotaire, užaslý nad touto slabostí, ale na druhé
straně dojat touto velkodušností, žádá zvěděti
příčinu nezvyklého chování Robertova. Odpoví
dají mu, že křesťan, když je poličkován po jed
né tváři, nastaví 1 druhou. Lo bylo něco, co za
sáhlo Clotaira na pravém místě. Považoval za
svoji povinnost přítele učiniti vše, aby se Rober
tovi dostalo zadostučinění, a najednou se doví
dá něco, co jeho dosud pohanská duše nechápe.

Tato událost nejen nám ukazuje Clotairovo
chápání přátelství, ale stává se v životě Clotai
rově přímým popudem, z něhož vyvěrá usilovné
uvažování Clotairovo, má-li se dáti pokřtíti. Do
stavil se zásah milosti, u něho, divocha, zcela
do sebe pohrouženého, hrubého a neotesaného.
Ale co se děje uvnitř? Mezi Robertem a jím na
stává velmi těsné sblížení a krásný poměr dvou
oddaných patnáctiletých přátel, jak je patrné
z dopisů, které se nám z té doby zachovaly. Ro
bert byl pro Clotaira jakousi autoritou v ohledu
náboženském a Clotaire mu sděloval své pocity,
své smýšlení a své názory. Je předčasně vyspělý.
Zivot trpký a zakyslý chudobou jeho rodičů,
s nimiž sdílí domácnost, vede ho k zralosti. Ale
1 přírodou byl hnán myšlenkově výše nad svůj
věk. K němu - surovci, natahovala se ruka přá
telství Přítele všech dítek a jinochů, a on ji při
jal. Jako první vánek přinášející vůni rudých
růží, tak vdechoval Clotaire tuto vůni božského
přátelství.

„Dobrá rada“ mu dala možnost poznati pova
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hy jinochů mladších 1 starších, ale dala mu také
schopnost uvažovati © svém duševním stavu.
Z dopisů, psaných Robertovi, sálá prostota a
otevřenost upřímného srdce, plného rozpačitosti,
pochybnosti a opravdovosti. Jeho koresponden
ce začíná v únoru roku 1925 dopisem, v němž
se zmiňuje o své úvaze a přípravě ke křtu sva
tému. Nemá dostatek odvahy k tomuto rozhod
nému kroku, poněvadž cítí svoji prudkou po
vahu, svoji výbušnost, a nechce býti špatným
křesťanem. Při tom však je pln nadšení a ode
vzdanosti, obětavosti, vroucnosti, ale jako pat
náctiletý jinoch bez vytrvalosti. Jeho přecitlivě
lost, jdoucí až k světobolu, působí mu chvíle
těžkosti a pokušení, z nichž nenalézá oproštění.
Bojuje proti nim, ale zdá se mu, že je sláb. Stě
Žuje si na své okolí a na rodinné poměry a na
to, že každá maličkost jej rozptyluje, takže se
nemůže ve svých myšlenkách soustřediti na Kn
sta. Jsa si vědom svého hrubého chování, je celý
nešťastný, že svým jednáním dává špatný pří
klad spolužákům. Robert ho má poučiti a jemu
poraditi.

Píše rychle, zachycuje to, co cítí, aniž se k to
mu znovu vrací,a nejeden dopis končí omluvou,
že neví, co píše, poněvadž není schopen rozum
ně uvažovati.

V dalším dopise má opět pochybnosti, pokud
jde o modlitbu. Zdá se mu, že se pokušení do
stavuje tak často proto, že se málo modlí. Žádá
Roberta, aby mu řekl nebo napsal, zdali se za
něho modlí, poněvadž to mu dodává síly. Vše
chny jeho starosti však byly jistě přítelem Ro
bertem rozptýleny a dne 25. května 1925 přijal
Nicole Clotaire, patnáctiletý student buffonské
ho lycea v Paříži, z vlastního rozhodnutí, veden
milostí Boží, svatý křest. Tento krok podnikl
ovšem s vědomím svých rodičů a dokonce vy
hovuje 1 přání matky, která nejsouc katoličkou,
pociťovala jako krutou výčitku, že nemohla své
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mu jedinému dítěti dáti katolickou výchovu.
Tento úkol splnila právě „Dobrá rada“.

Po křtu svatém nastala příprava k prvnímu
svatému přijímání. Měl k němu přistoupiti za
rok po křtu, a to na den 29. dubna 1926. S ja
kými pocity se připravoval k přijetí svatých svá
tostí, o tom svědčí dopis ze dne 28. března 1926,
psaný v místě jeho dětství Barre-en-Ouche.

Drahý Roberte,
budeš si myslet, že nemám zdravý rozum, když
Ti napíši, že nevím ani sám, proč žízním po bo
lesti fysické i duchovní. Ale o tom nechcivlast
ně psáti. Měl jsem radost ďnes ráno při myšlen
ce na krásný den, který budeš v neděli proží
vati. Uslyším v tom okamžiku všechny blízké
zvony. Zvonění snaď není líbivé, ale mám je rád
pro tvrdost úderu srdce. Vyzvánějí píseň naděje
a lásky. Nikdy jsem tak nemyslel na Boha a
všechny, jež miluji, jako dnes.

Jak děkuji Bohu, že Tě vyvolil, abys mě za
vedl k Němu.

Zanedlouho poté byly velikonoční prázdniny,
v nichž chovanci „Dobré rady" podnikli pout
do Lurd. Clotaire jel také. Asi třetí den pobytu
v Lurdech Clotaire s Robertem a ještě s jedním
přítelem vyšli si časně zrána cvičit na louku,
sousedící s místem, kde byli ubytováni. Robert
s třetím kamarádem se utkali v přátelském zá
pase. Clotaire přihlížel a najednou, buď že se
zmýlil, anebo že se bál, aby Robertův soupeř
Robertovi neublížil, vmísil se do sporu a násilím
odtrhl oba zápasící. Chystal se přistoupiti k Ro
bertovi, když ten vzal ho kolem pasu, vyzdvihl
ho a se značné výšky nechal ho spadnouti na
zem. Clotaire byl překvapen touto hrubostí své
ho nejlepšího přítele, který se dopustil neroz
vážnosti jen vzhledem k zápalu boje a nervové
mu vypjetí.
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Tato událost měla však jedinečný vliv na Clo
taira, který měl za několik dní po prvé přijmouti
Spasitele. Přistoupil v ustanovený den ke stolu
Páně, ale jeho duše není dost upevněna a utvr
zena. Naopak, ač po jistou dobu s Robertem
nemluvil, sám navazuje nové spojení, a cítíme,
jak právě v této době je mu potřebí přátelské
duše. Dopis ze 4. června toho roku je plný úz
kosti, beznaděje a zoufalství; vrací dokonce Ro
bertovi růženec s odůvodněním, že není hoden
ho opatrovati. V Robertovi vidí nadále velký
nedostižný vzor, a právě proto cítí svoji malost.
Hned druhého dne, 5. června, píše však nový
dopis, veselejší, z něhož lze vyjmouti tuto zají
mavou větu:

„Jsou u mne dva stavy: buď jsem šťasten a
chtěl bych rozsévati kolem sebe jenom dobro a
zvláště k Tobě chtěl bych býti dobrý, a trpím,
když viďím, že nejsem chápán; nebo jsem sklí
čen a čekám pomoc, aniž bych se odvažoval o ni
žádati.“ '

Cítí svoji slabost a slibuje, že bude energický.
Cítí se příliš nehodný Božího milosrdenství.

V dopise z 25. června je již více důkladnosti.
Pozoroval sebe a svůj duševní život a zjišťuje,
že jeho „trpělivost jest podrobena tvrdé zkouš
ce. Od okamžiku křtu byly pokroky tak velké,
že jsem věřil, že tomu bude tak vždy. Neměl
jsem příliš mnoho zkušeností, a nyní, jakmile
narazím na překážku, pozbývám mysli. Clotai
rovi se dostává od Roberta rady velmi závažné:
„dáti se jiným." V tomto duchovním vyspívání
pro lóletého hocha je to rada zvlášť vzácná,
v níž jest skryt celý apoštolát mládí. Vždyť ří
kati rybáři o záchraně tonoucích, říkati hochu
trpícímu a otálejícímu, že se počítá s ním, toť
sama podstata lásky. Poznáme ještě dále, s ja
kou svědomitostí se Clotaire snažil ve svémži
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votě splnit to, co mu bylo doporučeno. Ze
v tomtoohledu byl pln plánů a iniciativy, o tom
svědčí uvedený dopis, v němž se po prvé zmi
ňuje o skautech, a rád by založil v Barre-en
Ouche kroužek mezi mládeží.

Prázdniny byly pro něho vždy obávanou
zkouškou. Během školního roku měl Roberta,
jehož blízkost mu dodávala síly, ale o prázdni
nách dlel v Barre-en-Ouche, a právě uplynulý
rok byl pro něhorok tuhých bojů. je tedy po
chopitelné při citlivosti a úzkostlivosti Clotairo
vě, že nevítal přicházející prázdniny s radostí ja
ko jiní hoši, ale s úzkostí o klid své duše. Hned
druhý den po svém příjezdu píše Robertovi,
který však neodpovídá. 19. července následuje
urgence. Lento dopis ukazuje pravou tvář úz
kosti jinocha, který čeká dopis od přítele,a když
jej nedostává, nespí celou noc. Připomíná mu,
že se u něhorozpoutá bouře příliš rychle. „Víš,
že jsem velmi citlivý a přístupný dojetí, že není
okamžiku, v němž bych byl sebou jist“ Tojest
zpověď, to jest doznání hocha, ne se omlouvají
cího, ale vědomého svých nedostatků, a snaží
cího se o polepšení. Že tomu skutečně tak, svěd
čí dopis, který píše o tři dny později, dopis plný
vítězství a vnitřní radosti. Pochopíme, že ne
mohlojíti o vítězství trvalé, ale dobře vyciťuje
me ten úporný zápas a radost z každého malého
úspěchu. Vždyť Clotaire jde školou duchovního
života od maličkostí k větším věcem a nelze
proto podceňovati tyto projevy citlivosti a pře
citlivění. Malý, docela nepatrný popud, prostá
modlitbička svaté Terezičky jej tak vzpružila,
když cítil utrpení jako ona světice, která přes
všechnu bolest tolik Boha milovala. Sděluje to
hned Robertovi s přáním,aby byl klidný a šťast
ný jako on.

„Oh, Roberte, kdybys znal moji radost, při
myšlence, že již neklesnu, a moji vděčnost. Vím,
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že budu miti ještě chvíle, kdy Tě budu potřebo
vati, ale toto neustálé padání dolů je skončeno,
skončeno.. ."

Zvěstuje mu dále, že byl pěšky v Lisieux.
Prohlédl si vše, 1 Karmel, kde byl přítomen po
božnosti k poctě malé světice. Pobyt na těch
krásných místech mu dodal nové síly, nemohl
se však zdržeti déle, poněvadž ho ještě: očeká
vala zpáteční cesta 43 km. Zmiňuje se v tomto
dopise také o své činnosti mezi dvanáctiletými
hochy v Barre-en-Ouche, s kterými se stýká,
poučuje je a stará se o ně.

Clotaire se vrací z prázdnin. Pět let uplynulo
od doby, kdy jako divoký a hrubý chlapec ne
otesaného chování vstoupil po prvé do lycea, a
ode dne, kdy osvobozen ze svého osamocení
prvním životním přátelstvím poznal nejlepšího
Přítele. Křesťanství, které přijal, nepřineslo mu
mír, nýbrž boj. Probudilo v jeho duši neklid,
který jím zmítá, ale současně ho vede stále
k vyšší dokonalosti. Své osamocení mohl sdílet:
se svým přítelem, ale jeho utrpení dosud nena
lezlo rozptýlení. Clotaire dospívá a zcela podle
programu „„Dobré rady" dostává na starost mi
lého, ale trochu netečnéhojinocha, o kterého se
má starati. Šestnáctiletému hochu dostává se vě
domí odpovědnosti.

Lze jen obdivovati důmysl, na němž „Dobrá
rada" byla vybudována, neboť velcí hoši v Clo
tairových letech prahnou po odpovědnosti, chtě
jíce sami býti autoritou. Toho se jim v tomto
ústavě dostalo plnou měrou. Nejprve dohlížejí
a pomáhají jednomu z mladších hochů, a pak,
když o prázdninách hoši z „Dobré rady" od
cházejí do kolonie, dostanou na starost celý od
díl. Tato odpovědnost, možnost ovládati svým
slovem 10 nebo 15 hochů, ale současně býti vzo
rem pro ně, starati se o ně a nezavdati jim pří
činu k plané kritice, toť výbornou školou k sa
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mostatné výchově. Clotairovi je této školy zvláš
tě potřeba, poněvadž jeho prudkost a nevybíra
vost v prostředcích se musí pomalu ztráceti jako
zbytečná přítěž jeho duchovního růstu, ovšem
že to nelze jinak než po zkušenosti a duševním
utrpení.

„Dobrá rada" splnila svůj úkol.
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IV

ZÁBĚRY

J e deset hodin dopoledne. Vyučování ve škole
v Barre-en-Ouche je skončeno a několik minut
po desáté vyrazí již první klučík ze dveří školy
a za ním s huronským pokřikem druhý, třetí a
tak dále. V tom davu osmiletých kluků a děv
čat převyšuje ostatní o půl hlavy hoch v plášti
s kapucí, s čepicí na hlavě, který vážným kro
kem, napodobuje dospělé, ubírá se k domovu.
Vtom však nějaký uličník v běhu přiblíží se
k němu a tahaje ho za kapuci, křičí: „Babiččina
sova, babiččina sova.“ A na tento pokřik spustí
skoro všecky děti: „Babiččina sova, babiččina
sova.“

Zdálo se, že si toho chlapec nebude všímati,
ale pojednou rozhodnut, rozběhne se za tím,
který začal, popadne no a před tváří svých spo
lužáků vyřídí urážku bytosti mu tak drahé, ja
kou jest babička, že osmiletý uličník s pláčem
odchází domů. Od té doby měl hoch, který ne
byl nikým jiným, než malým Clotairem, pokoj.

Blíží se konec školního roku. Ve čtvrté třídě
buffonského lycea čekají profesora zeměpisu,
který jim má dáti látku k poslednímu zeměpis
nému testu. Profesor přichází, ale po úvodních
slovech je předvolán k řediteli, nechávaje svůj
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poznámkový sešit s předmětem učebné látky a
se známkami žáků na stole. Ve třídě zavládne
napětí, žádný se neodvažuje, až tu Clotaires do
tazem: „Kolik mi dáte, když ten sešit vezmu?",
dodává si odvahy k činu. Nabídnou mu odmě
nu a Clotaire, jsa přesvědčen o svém „hrdin
ství", bere zápisník a teprve druhého dne vrací

Jej. profesorovi před celou třídou s tím, že jejnalezl.

Pokoj ředitele. U dlouhého stolu sedí profe
soři. Probírá se případ Clotairův: ve třech ob
chodech byly rozbity výkladní skříně a asi v pěti
domech okna. Jako vinník byl zjištěn Nicole
Clotaire ještě se dvěma kluky, kteří však nebyli
z ústavu. Ředitel navrhuje okamžité vyloučení
toho drzého uličníka. Třídní profesor upozor
ňuje, že Clotaire jest přihlášen k hlavní soutěži
středních škol a že jest vážným kandidátem, aby
opětně jako loňského roku obdržel odměnu za
vynikající prospěch a tím i jaksi přispěl k dobré
úrovni buffonského lycea.Doporučuje protopo
nechati Clotaira na ústavě, ale odměnu mu po
udělení odejmouti pro naprosto nezákonné cho
vání. Po přímluvě jiných profesorů jest Clotaire
na ústavě ponechán jen dík svým vynikajícím
znalostem a vědomostem.

Ve velkém sále polytechniky byla právě ukon
čena francouzská komposice, předložená uchaze
čům o vstup na tuto polytechniku. Hoši šťastní
a uvolňujíce své napětí, a konečně též věrni tra
dici, hřmotně vyvolávali další učební předmět.
Kapitán, aby zjednal klid,poručil vstáti jinochu,
který se mu zdál největším klackem, a pohrozil
mu vyloučením, nebude-li ihned zjednán klid.
Tento hoch v červené košili, v hrubých botách,
bez kravaty, zjevně dítě chudoby, upřel trochu
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smutný, trochu vážný a trochu pohrdavý pohled
na hlučící dav, a s klidem očekával rozhodnuti.

Dopadlo to dobře. Tímto způsobem byl Clo
taire Nicole představen všem uchazečům poly
techniky.

Jsme v prvním ročníku na polytechnice. De
vatenáctiletí hoši nevybírají ve slovech o pře
stávce mezi jednotlivými předměty. Se všech
stran se ozývá klení a nadávky. Do třídy vchází
vysoký jinoch, poněkud nedbale oblečený, Ni
cole Clotaire. Udiveně poslouchá nadávající a
klející dav, najednou rozhodnut vystupuje na
podium a volá: „„Halo,kamarádi, co vám udělal
Ježíš Kristus, že berete jeho jméno nadarmo a
nadáváte naň?"

Třída zahanbeně zmlká, Clotaire jde do- své
lavice.

Pokoj. Atelier? Jídelna? Přijímací salon? Vše
chno dohromady. Je to Clotairova světnice. 
V koutě je místo na vaření, v jiném koutě stůl
a dvě židle, a postel, aby byla náhradou za jiná
sedadla, je převrácena. Malířský stojan, štětce,
knihy na stolech a na zemi, mapy, kružidla, vý
kresy, toť pokoj studenta, jemuž zevnějšek ne
dělá nikdy velkých starosti. Do tohoto pokoje
přivádí Clotaire kamaráda. Udivený zrak příte
le, který po prvé dlí v pokoji podobného druhu,
bloudí po jednotlivých kusech nábytku, ale ústa
mlčí. A Clotaire, zahanben, jest velmi vděčen
svému příteli právě za to, že jeho ústa mlčí.

Je nedělní podchmumé odpoledne. V paříž
ském okolí leží sníh. Clamartským lesem smě
rem k Paříži kráčí dva hoši, zabývajíce se luště
ním stop ve sněhu. Pochmurné počasí, blížící se
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šero, provázené mlhou. Jdou oba mlčky a pou
ze zrak jim svítí vnitřní lehkostí a tužbou. Cesta
se stáčí na dlážděnou královskou cestu a oba ji
noši jdou dále mlčky, docela sami... Jak krás
ná je volnost v přírodě, i když padá mlha a je
sychravo. Jak nevlídně působí první lidský pří
bytek a s ním další příbytky velkého města, je
ho ruch, hluk aut, elektrických drah atd. Je tře
ba přehlušit ten pocit tísně, dostavující se tam,
kde vládne radost a nadšení.

Do večerní Paříže vchází Clotaire se svým
přítelem se zpěvem na rtech, veselý a šťastný po
dlouhé odpolední pouti.

31



V

PŘÍTEL

IN ojkrásnější dar, který lze dáti příteli, jest
seznámiti ho s vlastním přítelem. Nicole Clo
taire byl ze všech přátel nejvěrnější. Pokusíme
se jej tedy představiti čtenářům. Popis jehooso
by se z vylíčení přátel zachoval dosti přesně.
Vysoký, širokých ramen a široké plece, těžké
chůze, při níž každý krok byl silně podepřen.
Jeho oblek mu nedělal nikdy starosti. Kostko
vaná košile, červená kravata, kalhoty a kabát
z jiné látky a čapka polytechniků ležerně nasa
zená, toť zevnějšek, který doplňuje tvrdý a hra
natý obličej, v němž září oči pohledem průsvitné
hladiny říčního potůčku. Uzavřený a zdánlivě
hrubý, v chování nevybíravý. [ón jehořeči je
trochu výsměšný. Jeho zevnějšek nebudil právě
dojem důvěry. Clotaire nebyl také z těch, kteří
by byli své srdce otevřeli někomu již při prvním
seťkání. Budil dojem pyšného, takže 1 u, kteří
se k němu blížili s upřímnými a srdečnými vzta
hy, po druhé se spokojili jen kvapným pozdra
vem při náhodném setkání. V gestu projevoval
jakousi hrdost a jeho chováním prozařoval ta
jemný neklid. Jak jinak však tomu bylopři jeho
úsměvu. Úsměvem ztratil obličej celé svojetvr
dé vzezření a Clotaire byl tak blízký, tak něžný
a milý, tak upřímně se smějící. Škoda, že v le
tech, kdy vám jej představujeme, toho úsměvu
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bylo tak málo. Jeho popis nebyl by úplný, kdy
bychom nedodali, že nedostatek peněz byl u ně
ho příslovečný, že někdy neměl v kapse ani ha
léře, ale zato to byl hoch, který dělal dojem, že
má všechny poklady ducha. Ve škole pracoval
lehce, oblíbil si hudbu a poesii a věnoval se ještě
svým mimoškolním zájmům. Je pochopitelné, že
jeho originalita v oblékání a v chování byla pro
jeho spolužáky předmětem výsměchu, ale když
zjistili jeho funkci velitele hlídek a jeho zájem
o skauting, bylo to pro ně něčím překvapujícím.

Budememíti ještě příležitost zmíniti se o tom,
jak Clotaire chápal pojem lásky. Viděli jsme
však, že byl vnitřně hnán již od mládí mezi své
druhy a že již v „Dobré radě“ nalezl velmi
dobrý začátek ve své činnosti mezi hochy. Ani
v „Dobré radě" se nezapomínalo na tělesná cvi
čení a na vycházky do přírody a každé prázd
niny chovanci „Dobré rady" odcházeli do kolo
ní, kde tvořili družstva a hlídky za vedení star
ších hochů. Tito hoši byli však omezování jed
nak ředitelem „Dobré rady", jednak duchovním
rádcem této instituce. Clotaire byl vůdcem jed
né hlídky, ba ve svých 18 letech se stal i vůd
cem těchto velitelů hlídek, ale sotvaže poznal
zásady skautingu, snažil se je v tichosti v prázd
ninové kolonii uplatniti. Jeho novotářství však
čeří dosud přesně běžící a klidnou hladinu
„Dobré rady". Nadšen novým duchem skaut
ského hnutí, který přináší zvýšení osobní inicia
tivy a dělení autority mezi hochy, tedy něco, co
„Dobrá rada" neznala, domnívá se, že musí vše
chno staré hoditi přes palubu jako něco, co ne
stojí za nic. Je přesvědčen, že tento duch lépe
povznese vědomí odpovědnosti a tím i možnost
lepších schopností jeho svěřenců.

Pokoj ředitele „Dobré rady" byl svědkem
bouřlivých výstupů. Abbé Esguerré byl obdivu
hodný člověk, ale o jeho autoritě nesmělo býti
diskutováno. Clotaire jako všichni mladíci, kteří
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jsou ochotni dáti se upáliti za to, co zbožňují, a
učiniti z nového mythu idol, projevil ochotu ra
ději se rozejíti s „Dobrou radou" z těchto zásad
ních důvodů; domnívaje se, že je nepochopen,
ba náhle ve svém úsilí pronásledován, když ne

proráží se svými plány, loučí se s „Dobrou raou".
Je nevděčný,jistě, ale ctihodný abbé pozoruje

ho odcházeti bez neklidu a beze zloby, poně
vadž zná cenu tohoto mladíka, jeho velkoduš
nost a obětavou lásku, ale nemůže dovoliti, aby
trochu přemrštěné zanícení Clotairovo mu vzbou
řilo celou instituci. Tak se Clotaire rozchází
s tím, co dalo první základ jeho životu.

Skauting dovolil mu vyžíti se přátelsky mezi
jinochy sobě rovnými, kde měl volné pole pů
sobnosti a úplné iniciativy. Zatím však jeho
vstup na polytechniku jej odvádí od skautingu
přímo, ponechávaje mu pouze čas pro činnost
Routierů.

Nebude snad nikdy objasněna otázka, proč
Clotaire šel na polytechniku. Je pravda, že mate
matika byla pro něho předmětem obzvláštní ob
liby, ale nezdá se, že by byla rozhodujícím pro
vstup na tuto vysokou školu. Nebudeme daleko
od pravdy, když uvážíme, že posluchači poly
techniky chodí v krásných uniformách, plných
zlatých knoflíků a prýmků, a že každá matka
z lásky k svému dítěti dá se pohnouti těmito
zevními důvody k rozhodujícímu kroku. Ta
dobrá duše neuvažovala, kolik utrpení prožije
její syn mezi tím bezejmenným davem. Unifor
ma dovede skrýti nejhoršího ničemu právě tak
jako nejlepšího člověka. Jak málo pak se vníma
vá duše cítí okouzlena touto bezejmenností, tou
cizotou, kde je jeden jako druhý, ale kde jeden
musí míti strach před druhým.

Duch se pod uniformou ztrácí.
Clotairovi trvalo opět celý rok pobytu na po

lytechnice, než si zvykl na toto nové ovzduší, a
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to ještě s bídou. Polytechnika byla spojena také
s kolejí, v níž posluchači bydleli ve světnicích
po desíti, kde pod autoritou nejlepšího, tak zva
ného velitele světnice, vedli společný život. Je
jich místnost byla studovnou 1 spárnou. am
deset hochů bylo nuceno bez jakéhokoliv sou
kromí žít a zvykat si na práci jednoho každého
z nich. Clotaire nenalezl světnici, o které snil,
ani přátele, které potřeboval. V druhém roce
však zdomácněl ve všech světnicích, každý jej
volal jeho křestním jménem, zúčastňoval se čas
to různých výměn názorů, ať o náboženství, ať
o matematice, historii, filosofii nebo metafysice.
Požíval pro své upřímné a poctivé stanovisko
vážnosti 1 u velitelů světnic.

Právě na této vysoké škole poznali nejlépe
kouzlo jeho přátelství a kouzlo jeho úsměvu.
Vždyť jeho chůze s úsměvem na rtech bez ohle
du, koho potkal, znamenala upřímnost jeho srd
ce, a jeho čistý a radostný pohled jakoby říkal:
„Pochválen buď Pán Bůh našeho bratra řezníka
a naší sestry ovocnářky.' Měl úsměv pro kaž
dého a pro všechny. Je třeba poznati ho na tá
borech, abychom pronikli hlouběji v kouzlo je
ho osobnosti, ale 1 tak jeho pobyt na polytech
nice získal mu široký okruh přátel.

Jak řečeno, trvalo to celý rok, než byly ledy
prolomeny. Ale ten, který k němu přišel první,
byl skaut, a přátelství s ním zůstalo pevné po
celý krátký život Clotairův. A tak jeden po dru
hém přicházeli, a každý, kdo se vpil do jeho
pohledu plného dobroty, zatoužil cele se mu
dáti v odvetu. Známe ovzduší vzbuzené dvaceti
a jedenadvacetiletými jinochy. Jsou to rozhovo
ry týkající se školy, děvčat, různých zábav, tra
dicí, ale srdce, duše přátelství, to tam není.

A tu přichází Clotaire do tohoto ovzduší. Zce
Ja upřímně a otevřeně říká a sděluje s druhým
problémy své duše, činí předmětem debat otáz
ky náboženské, říká v nich jasně a nekompro
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misně své stanoviskoa získává hochy, kteříjeho
otevřeností a upřímností jsou nadšeni a násle
dují jeho příkladu. Svazek mezi ním a těmi,
které nazývá přáteli, jest tak těsný, upřímný a
srdečný, jak jsme poznali na programu a stano
vách skupiny „Stopa svatých Iří králů".

Je zajímavé, že Clotaire sám velmi usilovně
přemýšlel o přikázání „Miluj bližního svého“, a
neméně jsou zajímavé závěry, k jakým dochází.
Svěřuje se svému novému příteli Petrovi, že jest
zneklidněn větou v knize jednohoopata: „„Kláš
tery v bouři. Praví se tam, jak je to sladké,
když se nenalezne pro nás na zemibytost oprav
du hodná lásky, a když jest se obrátit k lásce
Boží. Clotaire nevidí dvou tváří lásky: lásku
lidskou a božskou, nýbrž myslí na lásku samu,
na přátelství samo. Milovati dílo Boží v jiných,
znamená milovati Boha. Nelze odděliti indivi
duum od jeho vlastností. Nelze milovati velko
dušnost Jindřichovu, nýbrž Jindřicha.

Clotaire miluje ty své hochy takové, jací jsou;
jednoho pro jasné oči, jiného pro jeho úsměv,
opět jiného pro bujné pačesy atp. Rád je vidí a
stará se o ně nejen na výletech a v táboře, ale
1 v soukromí a v jejich rodinném ovzduší.

S hochem, který je mu sympatický, navazuje
známost rychle. Byl apoštolem skautingu a jemu
získával také hodně členů. Má-li hoch o hnutí
skautské zájem nebo ne, není rozhodující; je
Clotairem pozván podívat se do skautskéhodo
mova a teprve po nahlédnutí může říci svůj úsu
dek. Tak psal Petrovi obsah své rozmluvy s jed
ním nováčkem a v dopise dodává: „Všechno
jsem mu řekl. Jen to ne, že nezůstane-li skau
tem a odejde-li, budu hrozně trpět.' Právě tato
věta ukazuje velikost jeho citu pro přátelství.

Na štěstí hoch, o němž v dopise byla zmínka,
zůstal, a Clotaire jemu prokázal také účinněji
své přátelství pomocí při domácích úlohách. A
tak to bylo v mnoha jiných a jiných příkladech.
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Tak jako sám kdysi Ipěl na Robertovi a byl
si vědom toho, jak tento první přítel povzbuzo
val jeho odvahu, tak i on zvedal druhé z malo
myslnosti, a zejména skautské vůdce, kteří ne
byli se svým táborem spokojeni, upokojoval,
odkazuje je na jejich dobrou vůli a vřelý poměr
ke skautům. Je pochopitelné, že měl vedle oprav
dových přátel také mnoho zklamání. Mnoho to
ho bylo, co ho v některých mladých pánech od
puzovalo, ale žádnému nezavdal podnět k ne
přátelství a neodmítl k přátelství podávanou
ruku.

A jestliže o Clotairovi byla napsána kniha a
jestliže vznikl tento sešitek, pak jen pro to jeho
přátelství, abychom naší mládeži ukázali hlubší
smysl vztahů mezi lidmi.
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VI

STOUPÁNÍ

1.

Dobrý vychovatel a duchovní vůdce ví, že
dvacetiletí hoši trpí neodolatelnou touhou po
svobodě a žízní po osobní činnosti. To tvoří svět
nnocha a proto jest třeba využitkovati těchto
vlastností a ponechati jejich nositeli čas k po
zinání sebe samého na pozdější dobu.

Jednoho večera v dubnu 1929 - v té době stu
doval Clotaire v Buffonu speciální matematiku 
provázel jeden z přátel Clotaira až k jeho dve
řím. A tu Clotaire otevřev dveře pozval ho dále
a beze slova mu ukázal skautský klobouk pově
šený na zdi. Clotaire přešel ke skautingu. Jaké
pohnutky ho k tomu vedly, vylíčili jsme již
v předchozí kapitole. Jeho rozhodnutí mezi spo
lužáky znamenalorevoluci, ale tlak a touha byly
silnější. Je třeba tlumiti a mírniti výbušnost mlá
dí kázní a pořádkem.Je třeba vzbuditi iniciativu
a větší odpovědnost u mládeže. Je třeba ji učiti
samostatnosti a lepšímu využití schopností. Ale
je také třeba něco jiného. Vésti mládež do pří
rody a stoupati s ní na vrdholky hor.

Skauting to mladým plně poskytuje. Clotaire
také napsal pojednání o tom, jak si představuje
činnost jako skaut, a není bez zajímavosti, že
vedle předností, jaké skýtá skauting, cítí také
jeho nebezpečí v přílišném zájmu o hmotné sta
rosti. Proto klade ve své úvaze velký důraz na
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kvalitu vůdce hlídky a praví o něm, že jeho po
vinností jest utvářeti duši skauta v ohledu vše
obecné lidskosti, v ohledu odborném, mravním
a nadpřirozeném, sociálním a křesťanském. Čer
venou nití, která se táhne celou úvahou o skau
tingu, jest výchova v poslušnosti k autoritě z dů
vodů vnitřních, nikoliv však z důvodů řádu při
„cházejícího zvenčí, znalosti náboženské, dogma
tické, mravní a apologetické; dokonce doporu
čuje dávati písemné práce hochům na téma z e
vangelia, epištol a starých knih, pojednávajících
o náboženství.

Když si byl takto vytýčil směrnice, vrhá se
s chutí do práce. On, bývalý člen klubu alpinis
tů a pravidelný účástník nedělních vycházek do
přírody, žije nyní v ovzduší nabitém přímo lás
kou k přírodě a radostí ze stoupání. Hned nej
blhžší prázdniny se účastní tábora, ve kterém
zastává funkci zástupce hospodářského správce.
V dopise, v němž tento tábor popisuje, chválí
si srdečného ducha a bratrskou sympatii mezi
skauty, kterou nenalezl mezi chovanci „Dobré
rady" Iábor byl rozložen 19 dní v Ouiberonu,
pak se přestěhoval do Carnacu Locmariaguer,
Belle-Isle; 207 km prošli v osmi dnech; toť o
pravdu cesta velmi namáhavá, ale námaha byla
vystřídána nádherou krajiny a moře. Proto uvě
říme, píše-li Clotaire, že v okamžiku rozloučení
zachvátil všechny upřímný a opravdový stesk.
Je však přesvědčen, že skauting jest hnutím bu
doucnosti a že se podaří v hnutí ještě mnoho
dokázati. Byl šťasten, mohl-li spáti pod stanem
a mohl-li blouditi pod blankytným nebem s po
hledem na nekonečné moře ať vln nebo oblaků.
Jeho citovosti odpovídal také bratrský duch u
táborového ohně, kde zpěvy a veselé výstupy
byly vystřídány modlitbou a pozdravem dobré
noci.

Pochopíme tedy touhu tohoto dvacetiletého
jinocha po funkci vůdce. Nic mu nevadí, že v říj
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nu 1929 vstupuje do posledního ročníku lycea.
Pracuje ve škole, ale s tím větší houževnatostí
pracuje také mimoškolu. Dovedl si přesně roz
dělit čas pro hry, pro techniku, pro zkoušky;
zaznamenával si, jak by on jako vůdce skupiny
ukládal různé úlohy, a tak s touto přípravou do
čkal se toho, že byl jmenován vůdcem. Sedm
apadesátá Paříž byla velmi početnou odbočkou
skautské skupiny v Paříži 38. Lato 57. skupina
byla svěřena Clotairovi. Jeho důkladnost a hor
livost, ovšem také svědomitost, nezískávala mu
právě největší obliby, zvláště u skautů liknavěj
ších a lenivějších. Jeho ne dost vyvinuté sebe
ovládání způsobovalo, že jednal často bez nále
žitého uvážení, a jeho rozkazy nesnášely odporu.
Bylst sám velmi dobře vědom své podřízenosti
vyššímu vůdci a tak jako on snažil se svědomitě
plniti to, co mu bylo uloženo, totéž požadoval
od druhých. Neznal omluvy pro nesplnění roz
kazu, ale zato tím upřímněji a srdečněji jednal
S hochy v době osvěžení a zábavy. S úkoly
skautskými, zejména se skautskou technikou,
seznárnil se co nejdůkladněji, a stávalo se, že on,
nejmladší z vůdců, právě pro své dokonalé ovlá
dání skautských úkolů míval přednášky dopro
vázené ukázkami (vázání uzlů, čtení map, sto
pování atp.). Cocítil jako vůdce, to nalézáme
v jeho dopise, kterým odpovídal na žádost skau
ta, který rovněž přejímal skupinu. Tento nově
navržený vůdce nechtěl převzíti úkol vůdce dří
ve, dokud neuslyší Clotairův pokyn.

„Co říkám na funkci vůdce pro tebe? Bude ti
snaď velmi příjemnou,ale i velmi bolestnou. Pří
jemnou proto, poněvadž hoši, snad aspoň na po
vrchu, jestliže k nim budeš velkodušný, tě bu
dou poslouchati. Bolestnou proto, že neuskuteč
níš ani desetinu z toho, co si vytyčíš jako cil,
zvláště ty, který, jak vidím, toho chce uskuteč
niti velmi mnoho. Neztratíš-li oďvahu, bude to
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jedinečné; ale bojím se, že nebudeš schopen říci
to, co chceš, posluchačstvu, které by bylo schop
no tě pochopiti.“

Již na této ukázce je patrné, že rychle získával
zkušenosti. A tak během posledníhoroku, který
trávil v Buffonu, připravoval o prázdninách tá
bor v Alpách. Snil o tomto táboře celý rok a
představoval si, že svoji skupinu vyvede tábořiti
plných 15 dnů vysoko nad všední pařížský ži
vot. Tábor byl připraven na srpen.

Jak už to však bývá, přes dostatečný počet
přihlášek nepřišel na nádraží žádný z nich, vět
šinou z toho důvodu, že jejich rodiny přece je
nom měly obavu. Pro Clotaira to bylo velké
zklamání, ale poněvadž již získal doma povolení
k odjezdu do tábora, odjel tedy se skupinou 58
z Paříže ve funkci asistenta vůdce. Mezi účastní
ky jest nejvíce vzpomínek na tento tábor, poně
vadž tam Clotaire ovlivňoval ať úmyslně nebo
neúmyslně všechny ostatní hochy. V dopisech,
vzpomínajíce na tento tábor, zmiňují se hoši, že
Clotaire byl dosti tvrdý a že neváhal uštědřiti
kopanec jednomu z hochů, který celý tábor zner
vosňoval svým naříkáním a ustavičným stoná
ním. Byl však tvrdý na jiné proto, poněvaž vě
děl, že trochu utrpení zesiluje ducha. Konal-li
inspekci, byl velmi přesný, chtěl míti vždy tábor
v pořádku a nesměl vidět skauta zahálet. Ale
jak již řečeno, nebylo roztomilejšího hocha v do
bě odpočinku a uměl rozesmáti a pobaviti oko
lostojící a býti velmi příjemným společníkem.
Sám píše z tábora velmi nadšeně o tom, že byli
ve výšce 3150 metrů mezi ledovci a skalami
na vrcholku Creux noir. Největší radost měl
z večerního stoupání. Vidět hvězdnou oblohu
nad sebou a v záři měsíce vykopávati si schůd
ky do skla anebo ledovců za vedení zkušeného
vůdce a stoupati tak stále výš a výš, bylo pro
něho rozkoší. Měl zkušenosti již ze svých vy
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cházek v klubu alpinistů a proto v případě nut
nosti chodil hledati přechody nebo pátrati po
další cestě. Žádal hodhy aspoň o trochu kázně
a také ji dosáhl, neboť mu chtěli udělati radost.
Vedle veselých a smutných historek v tomto tá
boře prožitých byly ovšem také hodiny velkého
napětí a nepohodlí. Mnohdy bylo nutnotábo
řiti na strmé stráni, kde byla obava, že se spáči
ve spánku zřítí dolů. Všechny tyto události však
zastínila jedna, která se odehrála poslední dny
táboření. Jednoho dne večer přišel totiž do tá
bora jakýsi turista, který zneklidněn zpožděním
svého druha, jehož se nemohl dočkati, žádal
skauty, aby mu pomohli jej hledat. Samozřejmě,
že nebyl odmítnut, a tak byla vyhotovena dře
věná nosítka, skauti vzali lékárnu, svítilny, a
tmavou nocí šli hledati člověka za vedení zmí
něnéhoturisty. Jejich cesta skončila nálezem hle
daného, chroptícího na dně rokle. Během pře
pravy zemřel. Tato událost velmi dojala skauty
a Clotaire, mluvil-li o ní, činil tak vždy s důle
žitostí a jistou hrdostí, že mohl býti při této zá
chranné výpravě přítomen.

Když se kdysi o tom mluvilo a se zármuťkem
se oplakávalo neštěstí ještě ne starého turisty a
vzpomínalo se snad skvělé budoucnosti, která ho
očekávala, podotkl Clotaire vážně, ale nikoliv
bez drsnosti, krče rameny: „Jsem velmi skeptic
ký, pokud jde o užitečnost lidského života."
Hoši cítili, že myšlenka na smrt nebyla u Clo
taira nic zvláštního, ale přece po jeho smrti je
den z těch, kteří byli v oné smutné noci, na
psal: „Je tragické pomysliti, že za dva roky potézemřelNicolepodobnýmzpůsobem| zcela
sám - způsobem, který slušel velmi silné duši."

Po tomto roce zkušeností a vlivem tábora a
dramatické příhody, která ho ukončila, Clotaire
získal na uzavřenosti a rovnováze. Jeho vstup
na polytechniku znamenal rozloučení s činností
skautů, ale zůstala mu aspoň možnost býti čin
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ný jako Routier. Clotaire však čekal trpělivě až
s1bude opět moci s hochy hrát skautské hry ja
ko-vůdce a až opětně bude moci stoupati daleko
k výšinám.

2.

Jeho kamarád Petr vzpomíná na poslední ces
tu, kterou s Clotairem dělal o prázdninách před
jeho smrtí. Sjeli se spolu a vypravili se do Vo
ges. Byla to krásná cesta a oba mlčky většinu
cesty, ač si byli tak blízci duchem, stoupal a
opět sestupovali podle mapy, jdouce po úbočí,
majíce dole nádherné údolí. Iu oba hoši přichá
zejí na křižovatku s buzolou v ruce a s mapou
roztaženou hledají trpělivě další cestu. A když
na večer sestupovali, snesla se velká bouře u
prostřed hustého deště, velkého hromobití, a
blesk stíhal blesk. Ozvěna zněla v horách a oni
oba přitisknuti k sobě cítili, jak křehký a polito
váníhodný je život proti běsnícímu živlu, a krá
čelijen pomalu kupředu. Byl to úchvatný obraz,
vyjadřující nerozlučné přátelství. Ale je to obraz
též Clotatrova duševního stoupání.

Oba hoši zabloudili a jen náhodou při záři
blesku spatřili v údolí stany. Přiblížili se a byli
S jásotem uvítání pařížskými skauty.

Jak blízký to vztah ke všemu tomu, co Clo
taire prožil. Jeho růst nebyl náhodný, nýbrž ří
zený rukou Prozřetelnosti již vzhledem k okolí,
jaké ho obklopovalo. Řekli jsme již, že otec 1
matka nebyli katolíci, a zdá se,že o náboženství
měli jen nejasné tušení. Pan Nicole sám se vy
jádřil, že nemiluje faráře a že náboženství je gu
mový podvod. Ježíš řekl: „Zanechte všeho a
následujte mne. Nechejte mrtvé pohřbívati své
mrtvé. Nepřišel jsem přinésti mír, ale meč."

A faráři učinili z náboženství ohromný pod
vod. On musel dříti: ve dne maloval a v noci
dělal korekturu nočních novin, aby uživil svoji

43



rodinu a Clotaira, a jenom v této dřině ztratil
své zdraví. Chtěl prý, aby se jeho dítě mělo líp,
aby mělo vyšší mzdy než ty, které jsou údělem
proletariátu. Pokud jde o Clotairův křest, řekl
pan Nicole, že by dal přednost lepšímu zasvě
cení, ale že konečně nelituje, že se stal křesťa
nem. Nejinak to bylo s jeho matkou. Ta, pokud
jde o duchovní život Clotairův, chápala ho lépe,
ale ve svém sociálním cítění stavěla se na stranu
svého manžela. Nedostatek peněz vedl k zášti
proti majetnějším vrstvám a výtky proti kněžím
a proti Církvi byly plny všedních frází táboro
vých socialistických řečníků.

Když oba rodiče viděli, že se Clotaire věnuje
mimo školu činnosti, která ho od nich odvádí,
bylo z toho pohoršení a dopis plný výčitek ná
sledoval po dopise plném příkazů a rozkazů.
Vyčítají mu, že je nevděčný, že nemiluje své ro
diče a že je opouští. Chtějí, aby zanechal skau
tingu, který mu zabírá příliš mnohočasu. Jejich
starosti jsou starosti finanční a domnívají se, že
on jich nemá. Podobné dopisy musily na Clo
taira působiti vzhledem k jehocitovosti hrozně.
Lze proto pochopiti, že upadal často do světo
bolu, který podkopával jeho horlivost a snahu
po lepším a vyšším duchovním životě. Jeho tou
ha zbaviti se toho ovzduší v takovýchchvílích
nervosity zašla tak daleko, že když mu jednou
rodiče dali voliti: buď skauting nebo oni, na
psal, že v případě této volby je donucen volit
skauting. Toto zdánlivé největší zprotivení se
čtvrtému přikázání Božímu vysvětlíme si pocho
pivše vnitřní život a vnitřní krisi dvacetiletého
hocha, kterého právě jeho hoši nutili, aby jim
byl dobrým příkladem, který jen ve svém tep
lém prostředí mohl duchovně růsti, a jeho rodi
na neměla toho kouzla přitažlivosti, jak mívá
rodina katolická. Byl to krutý a tuhý boj, ukon
čený ovšem úplným smírem mezi rodiči a Clo
tairem, ale přece jen vrhající světlo na duchovní
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potíže tohoto malého velikána. Uvidíme ještě
dále, že Clotaire podstoupil pro dobro svých
rodičů největší oběť, jakou může podstoupiti dí
tě pro své rodiče. |

Již na jeho rozchodu s „Dobrou radou" a 1 na
tomto momentě hrozícího rozchodu s rodiči po
znáváme ono dědictví revolucionáře prapředka
a Clotaire se nám ukazuje jako bouřlivák, ale
vedle toho 1 jako syn umělce. Clotaire sám ve
svém mládí cítí odstup od hochů slušněji oble
čených a maně vyvstává mu to. co doma stále
slýchal, ten rozdíl mezi ním jako proletářem a
ostatními jako buržousty. Avšak styk s ostatní
mi hochy a jeho pobyt v „Dobré radě" ukázal
mu rozřešení sociální otázky ve světle křesťan
ské pravdy. Jak v sociálních, tak i v nábožen
ských otázkách zachoval Clotaire od svéhokřtu
čistotu a hloubku, která se ještě prohlubovala
za těch častých bojů v okamžicích pokušení.

I pojem umění nalezl v Clotairovi očištění a
zjemnění proti pojmu umění, jak jej hájil jeho
otec. Umění, to nespočívá v nepořádku bytu,
v ledabylosti zevnějšku a v kritice umění a umě
leckých děl, nýbrž ve smyslu pro tvorbu, v jasu
a čistotě tvaru, je to život plný neklidu a hlu
boké úrody. Umění dovede vyrvat dělníka prá
ci, řemeslníka nářadí, kupce jeho zboží. Na mís
to zisku dosadí bezplatný čin, na místo hluč
nosti skromnost a důvěru. Na místo spánku
bdění a na místo jídla odřikání. Soulad, jaký
Clotaire vkládal do svého poměru přátelství s ji
nými hochy, odpovídá této hloubce umělce pro
vázeného stálým neklidem a vzrušováním.

Je však pravda, že obě tyto vlastnosti, revo
lučnost a umělecký sklon, byly až do jeho18.
roku na překážku jeho duchovnímu stoupání.
Jde cestou mudrců, aby nalezl Dítě. Čím více
proniká do hloubky katolických pravd, tím více
zbavuje se obou přítěží a naopak dostavuje se
skromnost. Jsou chvíle, kdy on, tolik toužící po
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uplatnění vůle mezi svými přáteli, touží po tom,
aby byl nejposlednějším mezi skauty, aby se
mohl zúčastniti na této výstavbě, a v jádře touží
zbaviti se zodpovědné funkce. Touha po vyšším
v ohledu světském jest vystřídána vědomím ni
cotnosti v ohledu náboženském. Bývá pravidlem
u jinochů, že organisační schopnost jest vystří
dána touhou po poznání a po zdokonalení své
ho vnitřního duchovního života. Jeho věta v do
pise: „Mám okamžiky, kdy se cítím strašně osa
mocen přes všechnu práci, kterou mám vykonat
vzhledem k těžkostem roďinného života a vzhle
dem k problémům duší skautského dďorostu,"
ukazuje nejlépe na změnu smýšlení a na touhu
po lepším a dokonalejším životě.

Ve čtrnácti letech ostatně toužili jsme všichni
žít ve světě, který by byl otevřen jen pro nás.
Této snaze plně odpovídá skauting, který tvoří
ze skautů stát pro sebe, daleko od velkých ne
chápajících lidí. Ve dvaceti letech však otvírá
me oči kolem sebe a patříme na celý ten svět
vnitřní, v kterém žijeme, na úděl osobní, který
si každý z nás vysní velký a krásný, aby za ně
kolik let vycítil jeho marnost a nedostatečnost.

Skupina „Stopa svatých Tří králů“ viděla do
spívati Clotaira a slyšela také jeho touhu složiti
funkci vůdce hlídek. Odůvodňuje tuto snahu
tím, že jeho dosavadní činný život jest jen zá
chranou zevnějšku, že však je strašně citlivý.
Píše, že nespěchal státi se vůdcem, ale že Pro
zřetelnost sama postavila jej do čela těch 15
hochů, ale nyní touží po samotě. Ovšem zůstává
vůdcem, ale touží vždy výše. Přes všechnu svoji
citovost zdál se všem, s nimiž se stýkal, tvrdou
pevností, všichni se naň obraceli s láskou a dů
věrou, a Clotaire rád a vždy vyhovoval.

Jeho stoupání ve vnitřním životě má těsný
vztah k přírodě. Kraj pahorkatý, lehce schůdný
a příliš rovný, neschopný pozvedat duši, nemá
proň tolik půvabu, jako kraj vysokých a str
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mých skal a strání. A tak jeho poslední rok na
polytechnice znamená opravdu cestu od úspěchu
k úspěchu, pokud jde o vniřní život. Jeho vyzrá
lost zbavuje ho hrubosti, ale 1 povídavosti, činí
z něho bhocha skromného a málomluvného, ale
při tom nesmírně srdečného a dobrotivého. Jeho
láska znamená naplnění křesťanství a býti křes
ťanem,to znamená pro Clotaira obzvláštní lásku
k člověčenství Kristovu. Knistus-člověk jest mu
bližší právě jako člověk. Rozpor mezi lidským
a božským se projevuje u Clotaira zvlášť silně.
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VII

PÁD

Diži se konec druhého školního roku napo
Jytechnice a tím 1 starost, jaké životní povolání
si zvolit. I Clotaire byl postaven před toto vel
mi těžké rozhodnutí. Žádný z jeho přátel neče
kal takové rozhodnutí, jaké učinil Clotaire. Při
volbě svého povolání za jediné měřítkobere to
tiž finanční prospěch. Je to největší oběť, kterou
přináší ve prospěch svých rodičů, a sám to také
vysvětluje svým přátelům, kteří se podivují je
ho rozhodnutí. Nemá bratra ani sestry a jeho
otec, jehož zdraví je podryto, vyžaduje nezbyt
ně, aby se staral o rodinu.

Celý druhý školní rok na polytechnice žil
v přesvědčení, že půjde do služeb úřadu „Ponts
Coloniaux", pro stavbu mostů v koloniích. Pro
to měl Clotatre kladný poměr k tělesné práci
rukou a proto miloval matematiku. Žil tak této
myšlence, že v ní utvrzoval sebe i své nejbližší
přátele. Avšak dopis z 5. června 1932 přinesl
najednou Petrovi velké překvapení. Clotaire mu
sděluje, že úřad pro stavbu mostů má jen 54
míst volných a že pro tento rok nelze počítati se
vstupem do tohoto úřadu, a sděluje mu, že se
rozhodl ke vstupu k námořnictvu.Tato novinka
zarazila Petra, jenž pak vymlouvá Clotairovi toto
rozhodnutí. Petr znal velmi dobře duševní život
Clotairův a bál se, aby jeho okamžitá záliba pro
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námořnictví nebyla jenom pokušením obrazo
tvornosti k tomuto povolání sice krásných uni
forem, ale hrubých způsobů.

Odpověď, kterou Clotaire dává Petrovi, uka
zuje však, že tuto otázku již dávno dokonale
promyslil. Počítá se čtyřmi roky služebního zá
vazku s velkou mzdou a při hodnosti majora
s pobytem dvou roků v koloniích, což mu do
volí uložiti si stranou peníze, které potřebuje,
ale ještě více je potřebují jeho rodiče. Bude-li
chtíti vystoupiti, dostane odbytné, a tak i tato
otázka může mu přinésti finanční prospěch. Vy
vrací 1 Petrovu námitku, pokud jde o otázku
skautingu. Petr mu nadhodil, že se již nebude
moci tak věnovati hnutí, kterému věnoval vše
chno své mládí. S tím se vypořádává Clotaire
skromně a pokorně, když píše, že pro něhojest
skauting věcí nadmíru důležitou, ale že raději
podstoupí bolest, jedinečnou bolest, aby jej na
čas opustil, když vidí rodiče tak strádat. A tak
jest pevně rozhodnut a na počátku prázdnin po
posledním roce studií, po roce, který věnoval
práci a únavě, podává si žádost o přijetí k ná
mořnictvu. V prvních dnech srpnových píše Pe
trovi skličující dopis. Zkoušky složil s dobrým
prospěchem a čeká nyní na rozhodnutí a povo
lání do služby. Dne 15. srpna schází se s Petrem
a prožívají onu společnou pouť, o které jsme se
niž zmínili, když je zastihla ta krutá bouře v po
hoří Voges a když, jen dík světlu blesku, spa
třili stany, v nichž bydleli pařížští skauti, kteří
znali Clotaira, poněvadž náležel: ke skupině sou
sedící se skupinou, jejímž vůdcem byl před dvě
ma lety Clotaire. To byla sobota. Druhého dne
byli v kostelíčku na Raon sur Plaine. Petr vzpo
míná na tento výlet ztrávený s Clotatrem něko
ik dní před jeho smrtí, poněvadž cítil zvlášť
blízkost přátelské duše Clotairovy. Večer toho
dne sestoupili a vystavěli stan na zeleném návrší,
které bylo nad malou vesničkou. Tu přiběhl
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světlovlasý hoch se skautským pozdravem, před
stavil se a dělal vše možné, aby se oběma skau
tům z Paříže zavděčil. Druhého dne je vedl do
vesničky, kde je představil otci i matce a doma
je pohostil. Pak je vyvedl na cestu. Odpoledne
se oba dva přátelé rozjeli do svých domovů.

Poněvadž Clotaire nedostal dosud od úřadu
námořnictva rozhodnutí a nechtěl promarnit čas,
přijal úkol soukromého učitele. Bylo to 29. srp
na 1932, když přišel do Saint Vincent de Salers.
V těsném údolí, podobajícím se chodbě, zvedala
se s každé strany velká příkrá stráň. Saint Vin
cent je malé, milé městečko, rozptýlené na úpatí
stráně, pod níž v údolí proudí horská bystři
na. Kostelíček, který pod vrstvou malby skrývá
své původní provedení ze 15. století, vévodí o
kolí. V této obci žije Madame de La Tour se
svými třemi velkými sympatickými vnuky, které
měl Clotaire učit. Madame de La Tour je las
kavá, dobrosrdečná paní, která Clotairovi dává
pokojík s velkým krbem, jenž se má státi Clo
tairovi druhým domovem. Nazítří po svém pří
chodu zadav úkoly, Clotaire se rozhoduje před
večeří učiniti malou turu. Je upozorněn, že jsou
velmi blízko vodopády. Odchází.

Zvoní se k večeři, čekají ho, jedí bez něho, a
Clotaire nejde. Jednou se vyspal ten neznámý
hoch ve svém novém domově, jednou se pomod
lil v kostelíčku tohoto horského městečka, a ne
vrací se. Madame de La Tour a její dcera, mat
ka tří žáků Clotairových, bdí, aby otevřely, kdy
by Clotaire klepal; ale on nezaklepe.

Druhého dne jsou pozváni všichni vesničané
dobré vůle k výpravě podobné oné, jaké se před
dvěma lety zúčastnil Clotaire v Alpách. Jdou
hledati ztraceného. Přes hustá a neproniknutel
ná houští prodírají se ochotní zachránci lidského
života, leč každá záchrana jest již marná. Na
úpatí skály 40 až 60 metrů vysoké nalézají tělo
rozdrcené pádem. Je to Nicole Clotaire. Ten,
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který zlézal tisícové výšky v Alpách, přišel ze
mříti sem, pod tuto skálu 6) metrů vysokou.

Je třeba vyzvednouti dobrotu, s jakou rozká
zala Maďame de La Tour, aby ostatky Clotai
rovy byly čestně vyzvednuty, ale pro rodiče
Clotairovy začala trpká křížová cesta. Paní Ni
colová, úplně zdrcená a zlomená ztrátou svého
jediného syna, přijíždí sice do Mauriacu, ale
musí zůstati na nádraží, neboť není s to vydati
se na cestu do Saint Vincentu. Říkalo se, že Clo
taire zemřel, pokoušeje se vystoupiti na strmou
skálu. Poněvadž však na tuto skálu byla cestič
ka boční, zdá se pravděpodobné, že Clotaire se
zřítil jsa nahoře, když se byl příliš přiblížil o
kraji propasti.

Clotaire zmírá docela sám. Sám v této tiché
samotě; a jen tomu, že úpatí skály bylo prosto
křovisk, lze děkovati, že jeho tělo byl nalezeno.
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VII

ŽIVOT

$“

LCivot Nicola Clotaira je zcela prostý a jedno
duchý. Narodil se a zemřel.Mezi tím žil, tojest
miloval, pracoval, myslel a trpěl jako všichni
mladí lidé, zabýval se skautingem, můžeme do
dati, že byl hodný, přičinlivý hoch a dobrý ka
tolík. Ale toť vše. Byl jedním z nás mladých lidí.
V čem tedy spočívá cena jeho života? Ve vnitř
ní hodnotě jeho duše. Clotaire žil a zemřel. Jeho
vlastní životní působení však nastává až pojeho
smrti. Zde působí svojí odvahou. Není to od
vaha k zlézání skal a strání. Nikoliv. Je to od
vaha říci pravé slovo ve vhodné chvíli, jak jsme
o tom hovořiii v kapitole o přátelství. Nejsou to
staré fráze, nýbrž nový duch jeho slov.

V alpském táboře pochyboval o užitečnosti
lidského života a Bůh jej vzal za slovo. len,
který miluje nedočkavě, otevřel náhle brány své
ho domu a Clotaire vstoupil. Než však odešel,
zanechal mladým lidem slova, která jsou poslá
ním tohoto mladého jinocha. Jednu noc spal ve
svém pokojíku v Saint Vincent de Salers a po
jeho smrti byl v tomto pokojíku nalezen dopis
pro přítele Petra. A vedle tohoto dopisu byla
ještě úvaha podobná modlitbě, která zůstala na
jeho stole a kterou spolu s dopisem otiskujeme
pro velkou vnitřní hodnotu a proto, abychom
dvaadvacetiletým jinochům ukázali, kterým smě
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rem je třeba mysleti a cítiti, aby vnitřní obroda
mladých lidí byla úplná a aby přátelství mezi
druhy vládnoucí bylo naplněno mnohem ušlech
tilejšími city, než je tomu dosud.

„Nejprve bych Ti chtěl způsobiti radost. Tr
pím úzkostí, nevěďa, jak pracovati. Bojím se říci
ti věci, které se Ti budou zďáti všední anebo
které nevzbuďí ozvěnu, jakou bych si přál. Tvůj
dopis, plný zoufalství, přichází ve chvili, kdy já
zase právě naopak, aniž snad si to zasloužím 
sám mám dojem, že je to nespravedlivé a nepřeji
si to - cítím se šťastný. Chci Ti říci ne to, co
jsem četl, nebo to, co jsem se dověděl nebo sly
šel, ale to, o čem sám přemýšlím, co jsem sám
nalezl nebo vycitil: takto cítím a tak jsem pevný
ve svém zkoumání, že ďůvěřuji v jednající Pro
zřetelnost.

Pomalu docházím k témuž pojetí života, které
jest žáďoucí bytosti trpící, opuštěné, strádající,
aby ti, kteří ještě nejsou zralí pro utrpení, mohli
prostě žíti a býti šťastni a neztroskotali v sobec
tví a neřesti. To, co Ti píši, není snaď nové, ale
věz, že je to pravda. Zapomíná se na základ ná
boženství: obcování svatých, a na zásluhy, které
se splácejí. A je to také jediná pravda, která
nám dovoluje nezoufati a nalézati opět radost
i v utrpení. Řekneš si, že vypadám jako hříšník,
velmi klidný, hříšník, radiící jakémusi únavou
sklíčenému ubožáku něco nedělati, a přece to
je to nejďůvěrnější v mé duši, co Ti tady píši,
co jsem ještě nikomu neřekl,poněvaďž sám mám
hrůzu ze světobolu, který jest skryt v těch slo
vech. Řekneš si, že pro mne utrpení, které pro
kohokoliv jiného jest obětí, jejíž přeďstavitelem
je Kristus, bylo jeďiným prostředkem, jak vyjíti
z pragmatismu a z naduté prostřednosti, proti
nimž beze zdaru bojuji již po ďobu dvou let.
Kdybych Ti mělříci, že se považuji za špatného,
znamenalo by to,že se hrozně bojím, že klesnu.
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Bůh byl dosti dobrý, že dovolil, aby toto utt
pení nemělo pokračování a bylo svlažováno ta
dosti v okamžiku, v němž se utrpení stalo příliš
krutým. Přijímám tuto radost, když se dostaví,
jako odpočinek po práci, jako jídlo po hlaďu
k zapuzení a obětování utrpení.

Ty myslíš, že jsi připoután k svému štěstí,
můj ubohý, velký hochu, jak dobrý to žert.
Vzhledem k obsahu utrpení jsi nekonečně vní
mavější, než myslíš. Nechybí Ti nic, než abys
věřil v užitečnost tohoto utrpení. V základě ne
jsi jist, zda slouží něčemu, či ne. Představ si
okamžik, že ono slouží, že utrpení není bláto,
jak Ty říkáš, nýbrž že jest penězi výkupného;
nebudeš vyskakovati radostí, když konečně víš,
že můžeš dělati něco svého, něco užitečného?
Neboťto jest to, o čem nemohujiž pochybovati.
Jeďiná otázka, kterou si nyní kladu, jest, jak
přinášeti tuto oběť. Ó, jak krásný je ten pocit
bohatství, ten pocit naprosté závislosti na Bohu
a na těch, které milujeme, a nesmírná radost
z toho, že se dáváme jiným!

Namlouváš si, že nemáš víry. Víra není vše
chno. Není základní. Základní je láska.

Drahý staroušku, chtěl bych trpěti vše, co Ty
trpíš, abych se mohl dávati. Je to snad pro mne
dobré, neboť přeceňuji své úsilí, Bůh mi ho ješ
tě neďá, ale neztrácím naděje. Můj život mohl
býti úplně utrpením obětovaným za ty, kteří
ještě nezpozorovali, že svět visí na kříži, to jest
na dobrovolném utrpení. Toto utrpení jest vel
mi zvláštní, neboť jest doprovázeno nadějí a ra
dostí vnitřní - stříďavou, to je pravda. Nemohu
zapomenout, na slovo Pascalovo: „Ježíš bude v a
gonii až dďo konce světa, po tu dobu netřeba
spáti.“

Nelze věřiti, že se necítí cena odříkání. Ho
vořil jsem kdysi s Jindřichem a ten mi pravil:
„Čeho se odříkáš, to ti Bůh vrací pod jinou fot
mou." Jestliže toužím po tomto stolu, a zřeknu
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se ho, aby se mi dostalo jiného krásnějšího
stolu, to není totéž, to není stůl individuelní a
časný, který jsem si přál. Považuji se za okra
deného. Jestliže se odříkám, není to proto, abych
měl něco lepšího a aby to, čeho bych se vzdal,
bylo ztraceno, aniž by se to vrátilo, ale tímto
odříkáním buďu moci stvořiti štěstí a zničiti tro
chu zla v těch, které miluji. Nekolísám.

Žertuji, když vidím, jaké Ti ďávám rady; je
fo opravdu příliš směšné. Ale to také nejsou ta
dy. Říkám Ti,co se týká mne. Ty potřebuješ jen
klid. To, co se koná s radostí, i když se také
trpí, není utrpení zoufajícího. Potřebuješ vzduch.
Vyjdeme si nejbližší neděli. Přeď odjezdem pů
jdeme o půl druhé na noční adoraci k Sacré
Coeur. Můžeš nás vyhleďati v devět hodin ve
skautském ďomově. Jestliže nemůžeš přijíti, sta
novím Ti nejbližší schůzku. Píšeš o dopisování.
Ano, psáti je třeba, ale není třeba listu neosob
ního nebo zoufalého. Piš. Není však třeba křičet
bolestí, poněvadž jsou věci pravdivé a jediná
pravda má cenu. Můžeš psáti, když nalezneš
trochu klidu, aby Tvůj dopis byl vytrysknutím
všeho toho, co chceš říci, třebas by to i bylo
smutné; to se mně zdá nevyhnutelné.

Modlím se za Tebe z celého srdce; to není nic
velkého, ale snaď Bůh bude chtiti učiniti něco
většího. V sobotu na shleďanou.

Clo."

Vedle tohoto dopisu zanechal nám Clotaire
na útržku papíru chvatně psané poselství tohoto
znění:

„Pane! Moji bratři Tě již mnohokráte prosili,
ale my jsme ještě odvážnější.

Jejich jménem přicházíme Tě prositi ještě ví
ce: chtěli bychom Tě znáti.

V zásaďě se domnívám, že Tě již průměrně
známe, takže nám to stačí.
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Čeho si přeješ? Není možno, aby duch byl
vždy trápen a týrán - a Ty to také jistě nežádďáš.

Chtěli jsme již častokráte znáti Tvoji vůli, co
máme činiti - a není to snadné vědět. Často nás
trápí myšlenka, jsi-li spokojen a zdali jsme uči
nili dost, abychom byli lepší.

A totéž nám brání slyšeti Tě, tak jsme za
městnáni svou ubohou činností a všemi svými
starostmi, z nichž budeme konečně účtovati.

A Ty? Přiznejme to, neznámé Tě vůbec.
A přece je to naše chyba, právě tak, jako chy

bujeme ve všem ostatním.
V Písmě svatém se mluví o Tobě a tam Tě

slyšíme mluviti. Ano, ale to není to.
Alespoň to není ještě to - to může přijíti.
Paříž nebyla postavena v jednom dni.
Apoštolé šťastnou náhodou Tě znali na zemi,

ale v zásadě Tě snad neznali lépe, než my vši
chni, alespoň z počátku.

Ty víš ostatně, že máme okamžiky, v nichž
musíme pracovati a zápasiti pro sebe i pro jiné.

Jsou hoďiny, v nichž ti, které milujeme, ne
rozumějí ničemu, a v nichž my jediní jsme s ne
návistí posíláni pracovati.

Chtěli bychom míti nějakého přítele a k ně
mu mluviti.

Ty jsi dobrý Přítel a Přítel velmi bezpečný.
Ty se nám dáváš za pokrm každou neděli a Ty
nás každého ďne chráníš pečlivě proti nebezpečí.

Ale máme znáti svého přítele a máme s ním
rozmlouvati.

Mluví k nám a je to tak krásné naslouchati
mu a znáti ho.

Tebe, který jsi také člověk, chtěli bychom po
znati a Tobě naslouchati, jak k nám hovoříš dů
věrně o věcech ďůvěrných.

Proč se tolik skrýváš? Snad proto, jak říká
Hello: Slávou Syna jest, že jest skryt, a slávou
Ducha, že ho zjevuje.
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Nám je vždy znesnadněno uhodnouti, co
chceš pomocí Ducha.

A jak jsme ještě šťastni, že jest zde.
Ale snaď právě proto jsme také příliš nutkáni

a přicházíme Tě poznati ve snaze, že Tě odha
líme, že odhalíme to, co je v Tobě lidského, a ve
snaze žíti podle Tvých slov.

Proto snaď nejsme dosti přesní v následování
Tvé vůle jako Svatí tři králové, kteří vše opus
tili, aby Tě šli hleďati, nebo že nejsme dosti
prostí, jako byli pastýři.

V zásadě jsme opuštěni, sklíčeni a změkčilí.
A snaď tam přijdeme všichni, „jeden pomoci

druhého, jak říká Peguy, mluvě o obcování
svatých.

Tedy aspoň, když Tě nenalezneme ihneď, do
vol nám, abychom pokračovali v hleďání Tebe.

Také to má větší cenu hleďati Tě s pevnou ví
rou, že Tě nalezneme.

Opatruji se lépe pro hodinu, v kterou přijdeš.
Neboť Ty přijdeš.
Ty jsi to slíbil.
Dovol nám proto, abychom se připravili.
Tak se staň.“
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Šupetiotum petmissu.



ÚVODEM

„Spravedliv jsi, Pane,
a soud tvůj jest poctivý.
Nalož se služebníkem svým
podle milosrdenství svého."
(Introitus 17. neděle po Sv. Duchu.)

Tato slova žalmisty Páně nám dávají správné
měřítko pro zhodnocení tragiky a velikosti osob
nosti kardinála Newmana.

Těžkou chvílí lidského života bývá okamžik,
kdy člověka stihne neúspěch v jeho podnikání;

člověk myslí, že je dobré v zájmu nikoliv vlast
mím, ale v zájmu jiných, a hlavně v zájmu nej
větších ideálů, jako národa, lidstva a Církve.
Vidíme-li však tento neúspěch u velikých lidí,
od kterých bychom očekávali veliká díla pro
dobro lidstva i pro Církev samotnou, pak není
často divu, když lidé nechtějí rozumět božské
Prozřetelnosti, která dopouští zkoušky tam, kde
bychom naopak očekávali její plnou podporu a
odstranění všech překážek.

Uvedeným slovům žalmu nerozuměli ti, kteří
diskutovali dlouhou dobu o tom, co by býval
mohl tvořiti krásného a velikého kardinál New
man, kdyby se byl dostal včas na jiná a lepší
místa. Dnes, kdy máme nutný odstup od života
a díla kardinála Newmana, vidíme, že přes vše
chno podezřívání a očerňování na rozhodujících
místech a přes nezdar různých jeho podniků
právě následkem lidských intrik a neporozumě
mí, byl kardinál Newman vedle kardinála Man
ninga hlavním tvůrcem anglického katolicismu
v 19. století.



Všichni očekávali, že Newman mohl uplatniti
své geniální duševní schopnosti v katolické Cír
Kvi, jak je skutečně jevil v anglikánské církvi
před konversí, a to tím více, že katolická uni
versitní mládež volala právě po muži jeho rázu.
Tím bolestnější bylo pro Newmana vyloučení
z akademické činnosti. Jeho dopisy a deníky
jsou plny žalu nad tímto neočekávaným nezda
rem a nad úplnou nečinností, ke které byl od
souzen vlivem nežádoucích kruhů, které dlužno
hledat spíše doma než v Římě. Ale právě z těch
to jeho dopisů vysvítá, jak Newman dovedl silou
své víry přijmouti všecko jako dopuštění Pro
zřetelnosti, jako vůli Boží.

Dnes se všichni kritikové shodují v tom, že
to bylo řízení Prozřetelnosti, že Newman nemohl
vykonati na místě kardinálském to, co dokázal
kardinál Manning, neboť Newman nebyl na
prosto mužem činu, ale mužem meditace. To
byla jeho lví síla, a v tom musel vykonati své
poslání vedle kardinála Manninga, a vykonal je,
poněvadž měl odvahu poznati meze své vlastní
přirozenosti a nepředbíhal kroků Prozřetelnosti.
Činnost Newmanova byla docela jiného rázu,
duchovního rázu, který naprosto+si nezadá se
skvělou činnostíkardinála Manninga. Jestli Man
ning prospěl vnější organisaci anglického ka
tolicismu, pak bylo Newmana nezbytně třeba
pro vnitřní vytváření katolicismu a pro získání
vzdělaných kruhů anglických pro katolickou
Církev. Oba dva vytvořili nádhernou stavbu
katolické Církve v Anglii 19. stol. Bez Mannin
ga, který dovedl svými slovy nadchnouti stáv
kující masy londýnských doků, nemohla by ka
tolická Církev v Anglii dosáhnouti rozvoje, který
následoval, poněvadž masa potřebuje i vnějších
projevů a vzpružení. Ale také bez Newmana by
nebyla Církev v Anglii dosáhla onoho uznání a
věhlasu, jakému se těšila u největších anglických
kruhů. Jak krásně píše francouzský spisovatel
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Bremond, Newman by nebyl napsal ani o jedi
nou knihu více a nezískal většího vlivu, kdyby
byl jmenován o dvacet let dříve kardinálem.
Rovněž by nebyl způsobil o jednoho konvertitu
více; mohly býti ostatně krásnější konverse než
obrácení Manningovo na začátku a Chesterto
novo nakonec? Newman sice trpěl těžce nepo
rozuměním i povolaných kruhů, ale vykonal
celé svoje veliké dílo, které nebylo závislé na
ničem, ani na kard. Manningovi. Muž, který si
neustále říkal: Pro mne existují jen dvě bytos
ti: Bůh a moje duše,““ten byl ťaké schopen žíti
a zemříti osamocen.

*k

Pro nás Čechy, katolíky i nekatolíky, má ži
vot a dílo Newmanovo dvojnásobný význam:
může iu nás napraviti náboženské škody, kte
ré působil v našich zemích před 500 lety jeho
krajan Wiklef; za druhé může býti velmi po
učným vzorem pro katolický apoštolát, hlavně
vědecký, v českých zemích, které v nábožen
ském ohledu nejsou tak nepodobné poměrům
anglickým. Kéž by i u nás povstali muži rázu
Newmanova.



CESTA K PRAVDĚ
(1801—1845)

John Henry Newman se narodil v Londýně
dme 21. února 1801. Byl nejstarší ze šesti dětí,
z nichž byli tři hoši a tři dívky. Jeho otec byl
londýnským bankéřem a pocházel z venkovské
rodiny, která vlastnila malý pozemek v Cam
bridgeshire. Jeho matka, roz. Fourdriniers, po
cházela ze staré francouzské protestantské ro
diny, která po útěku z Francie se uchýlila na
kratší dobu do Holandska a odtud přišla do
Anglie. Podle některých dohadů, které se nako
nec projevily jako neodůvodněné, pocházel prý
Newman ze židovské rodiny. Někteří se dovo
lávali vedle jména také jeho výrazného nosu,
který byl nakonec pokládán spíše za římský;
proto také vznikla tradovaná analogie mezi New
manem a Caesarem. Jistojest, že jeho tvář pů
sobila na všechny svou výraznou plastičností.
Ostatně celá jeho povaha svěděila o všem opač
ném než o židovském původu, tak zvláště jeho
až živelný odpor proti pozemským věcem, proti
penězům, proti slávě, a konečně jeho hluboce
náboženská mysl.

O jeho dětské povaze podává jeho sestra Tiho
mas Mozleyová v knížce „Family Adventures“
(Rodinné události) tyto zajímavé rysy: už ve
věku 11 let ho popisuje jako „velmi filosoficky
založeného mladého člověka““;byl velmi posluš
ný a rozumný. Byl zcela oddán své matce, a
stále jí píše, jakmile jest mimo dům, a rád ji
překvapuje malým dárkem. Rád čítával služeb
nictvu z knih s patřičným výkladem obsahu. Byl
jemný a ohleduplný k sestrám. Měl však jednu
vadu, kterou pokládal sám za Achilovu patu: až
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nesmírně citlivě reagoval ma výtky a nelibost.
Byl však umírněný v názorech, odměřenýv úsud
cích a až úzkostlivý ke skutečnostem. Hlavně
odmítal nemožné dětské fantasie.

1. května 1808 začal navštěvovati soukromou
školu v Ealingu, kde strávil půl devátého roku.
Neúčastnil se dětských her, ale často byl spo
lužáky volen za soudce v jejich diskusích, které
dovedl vždy rozřešit. Už ve věku 11 let psával
prosu i verše bez obtíží. Jeho náboženská vý
chova, která začala už před školní návštěvou,
ho obeznámila zevrubně s biblí. V deníku ze
14. roku napsal, že chce býti ctnostným, ale ne
náboženským. Nechápal smysl lásky k Bohu, a
teprve, když se dostal do Trinity College v Ox
fordu, vštípil mu Walter Maxer, jeho profesor
kněz, hluboké náboženské cítění, v podstatě kal
vinistického rázu, které však pro něho zname
nalo začátek nového života. Tím nastal v něm
úplný obrat, který prohloubil náboženskou strán
ku jeho povahy. Tento obrat nebyl provázen
prudkým citovým hnutím, nýbrž „byl návratem
k zásadám pod vlivem Ducha svatého, kterého
jsem cítil už tehdy, když jsem byl mlád... Vě
řil jsem, že moje vnitřní obrácení, kterého jsem
si byl vědom, by trvalo až do příštího života a
že jsem byl vyvolen pro věčnou slávu... Toto
přesvědčení mi pomohlo nevěřiti ve skutečnost
hmotných zjevů a ukolébalo mne v myšlence
dvou jediných, absolutních a jasně samozřej
mých bytostí — mne samého a mého Stvořitele.““

Pro tento poměr mezi svým Já a Bohemnašel
později tato krásná slova: „Ptá-li se mne někdo,
proč věřím v Boha, pak odpovídám: proto, že
věřím v sebe, poněvadž cítím to jako nemožné,
abych věřil ve svou existenci (a o této skuteč
nosti jsem plně přesvědčen),a nevěřil v existen
ci Toho, který žije jako Osobní, Vševědoucí, Vše
soudící Bytost v mém vědomí.“
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Třebaže pevně věřil, byl si vědom také svého
silného rozumového sklonu k všeobecnému po
chybování, který mu však umožnil vniknouti do
agnostického nazírání jiných s plným pochope
ním, což bylo nejenom vzácné, ale i velmi uži
tečné. Jeho nová kalvinistická přísnost přivedla
ho k duchovní osamělosti a k určité přísnosti
k sobě a k vlastní povaze.

14. prosince 1816 vstoupil na universitní pů
du v Trinity College v Oxfordu. Roku 1820 mu
sel však pro fysickou vyčerpanost, působenou
přepracovaností, přerušiti právnická studia; to
přimělo jeho otce k tomu, že ho poslal na bo
hovědné studium. Rokpo tomtoztroskotání pře
Kvapil všechny tím, že získal těžce dobytné
členství v Oriel Fellowship na bohovědné fa
kultě, které mu zajistilo nejenom životní exis
tenci, nýbrž otevřelo mu také všechny brány
k bohovědné kariéře, postavivše ho na vysokou
a širokou úroveň universitních a vzdělaných
kruhů.

Je to příznačné pro Newmana, jak se tvářil
při zprávě o své volbě. Dne 22.dubna 1822,když
Newman hrál právě na housle, přinesl mu je
den kolega tuto radostnou zprávu, na kterou
odpověděl jen slovy „„Velmidobře“ a pokračo
val ve hře. Teprve, když posel odešel, odložil
housle a odběhl s velkým chvatem do Oriel
College, kde se před všemi gratulanty styděl za
to, že se mu dostalo takové cti.

V Oriel College měl stráviti tři veliká období,
která skončila jeho obrácením ke katolicismu.

První období od 1822 do 1827 znamenalo zá
sadní obrat nejen vnější, ale i vnitřní osobnosti
Newmanovy. Především se vymanil z ostýcha
vosti před cizími lidmi, zvláště při rozhovorech.
Bylo to pravým opakem jeho chování mezi zná
mými a přáteli, kde se rozplýval celou svou při
rozeností. Jeho druzi nemohli ho na začátku vů
bec přiměti k diskusi. Tomu odpovídal i jeho
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myšlenkový kalvinistický svět, který působil
jen myšlenkovou isolaci a duševní osamocenost.
Jako se změnil jeho vnějšek větší otevřeností ve
společnosti, tak nastal i vnitřní obrat jeho kalvi
nistického nazírání k liberálnějšímu a shovíva
vějšímu stanovisku, zvláště v posuzování nábo
ženských otázek. Byl to jeho druh Whately,
který přeměnil „„hrubéhoostýchavého mladíka“
z roku 1821 ve „skvělého Newmana“ z roku
1825. Byl to on, který vedl Newmana k základ
nímu poznatku pojmu Církve a tradice jako
uchovateli pravdy.

16. května 1824 Newman přijal farní úřad sv.
Klimenta a ve stejném roce byl vysvěcen na
kněze - bylo mu 23 roků. Celá jeho mysl byla
skutečně oddána náboženství, měl však různé
záliby, které svědčilyo jeho různorodých schop
nostech. Miloval především matematiku a cír
kevní dějiny. Vybíral vždy vína pro kolejní skle
Py, vyznal se v tom znamenitě, ač sám pil málo.
Hrál také výborně na housle. Nade vše miloval
přírodu a její bohatství.

Roku 1826 se vzdal farního úřadu sv. Klimen
ta a byl jmenován prefektem (tutor) Orielské
koleje, a roku 1828 byl jmenován vikářem kos
tela Panny Marie. Nastává druhé období od r.
1828 do 1832,ve kterém se definitivně odpoutal
od kalvinistické úzkoprsosti a zaujal liberálnější
stanovisko v náboženském nazírání, což ho mělo
právě vésti ke katolicismu.

Už vnější události, těžká nemoc v roce 1827
a úmrtí sestry Marie v lednu 1828, naznačily
jaksi význam tohoto nového období. Zvláště smrt
sestry, kterou miloval až vášnivě, prohloubila
ještě více duši Newmanovu. Newman složil na
ni báseň. Dopisy z těchto dob obsahují krásné
myšlenky. „Nikdy jsem tak nepocítil přechod
nost tohoto světa, jako když jsem obdivoval nád
herné krajiny“, píše své sestře Jemimě v květ
nu 1828 o jednom výletě. „Drahá Marie zdá se
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býti ztělesněna v každém stromě a za každým
pahorkem. Jaký je to závoj a záclona tento
smyslový svět! Nádherný, ale přece jen závoj!“

Také jeho náboženský postoj se postupně vy
jasňuje, přecházíz citové základny spíše doroz
umové části. Samo sebou jeho počáteční libe
ralismus vedl k eklekticismu, k uznání prvků
pravdy ve všech náboženských myšlenkových
proudech. Další prohloubení jeho náboženského
života bylo však dobrým opravným prostředkem
a bylo mu výstrahou, aby snad nepřeceňoval
rozumové prvky. Byl přesvědčen, že lidský roz
um, ponechán sobě samému, může vésti ve sla
bých lidech k nevěře.Konec v nevěře však zna
menal popříti vše, co pro něho bylo nejjistějším
na tomto světě, totiž „řetěz úplný v každém
článku““mezi ním a Bohem, který byl pro New
mana od začátku nejnepochybnější skutečností.
Styky s Hurrellem Froudem utvrdily ho ještě
více proti liberalismu, který podrýval Církev
podle jeho názoru právě tím, že neuznal svaté
Otce, jejichž život a spisy ho právě nejvíce na
dchly. Tak spolu s Froudem a Johnem Keblem
přešel do High Churchu jako zastánce Církve.
Roku 1828 začal svá pamětihodná farní kázání
v kostele Panny Mfarie,kde, jak píše Principal
Shairp, „působil na Oxford dojmem, jakoby se
vrátil jeden ze svatých Otců“. Od té doby začal
také soustavně čísti svaté Otce.

Vliberalismu a intelektualismu oxfordské no
etické školy viděl největší nebezpečí pro angli
kánskou církev. Bylo třeba založit hnutí, které
by Cínkev,strážkyni těch pravd, které stojí nad
rozumem, chránilo před útoky intelektualismu.
Apeloval na moudrost věků proti intelektualis
mu okamžiku. Pravdy, které byly božsky zje
veny,promyšleny a vykládány geniálními lidmi
minulosti, byly uchovány Církví, kterou před
stavuje v Anglii anglikánská církev.
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Tyto názory nezůstaly bez vlivu na jeho po
stavení jako prefekta koleje, a převor Dr Haw
kin mu odnímal čím dále tím více žáků. Tovšak
Newmanovi umožnilo věnovati více času pa
tristickému studiu, které ho povzbuzovalo ještě
více k oposici proti liberalistické škole. Církev
vyrůstala čím dále tím zřetelněji v jeho mysli.
Byl přesvědčen, že bohosloví bylo cenným in
telektuálním mandátem, že však představuje
1stálý protest proti jen čistému intelektualismu.

V létě 1830 napsal na vyzvání Jenkynse jed
nu kapitolu pro Církevní dějiny, pod názvem
„Ariani ve 4. stoleti“. Vybral tento námět, jeli
kož připomínal současnou dobu. „Má-li býti Cír
kev silná a vlivná, musí býti rozhodná a jasná
ve své nauce. Jinak by jemný bludařský rozum,
tak činný v Ariových dnech, mohl uplatniti ještě
nárok na apoštolské, a dokonce papežské sankce
pro svou nauku.“

Práce byla ukončena v červnu 1831, vyčer
pala ho však tolik, že často omdléval. Tak při
jal v prosinci pozvání Froudovo na cestu po
Středozemním moři. Tato přestávka v myšlen
kové práci vedla ho k hlubokým úvahám, roz
hodujícím pro jeho budoucí život. Při jeho ze
vrubných znalostech svatých Otců patristické
doby, cesta mu oživla, a to tím více, že sou
časný nebezpečný vývoj anglikánské církve vo
lal po lidech, kteří by ji hájili proti liberálům.
Na této cestě napsal báseň o Athanáši, kde opě
vuje také díla Cyprianova, Chrysostomova a
Ambrožova. Středozemní moře mu oživilo vzpo
mínky na ztroskotání sv. Pavla na lodi anebo
cestu sv. Athanáše do Říma. Pohled na africké
pobřeží mu připomněl scény z pohanských a
křesťanských dějin. „Myslel jsem na Feničany,
Asyřany, na punské války, na Cypriana a na
slavné a kvetoucí církve, které už nejsou.“

Jak působil na něho Řím, jako na Anglikána?
„Je to nádherné místo, první město, které jsem
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kdy vychvaloval,“ napsal prvního dne po pří
jezdu. „Nejnádhernější místo na světě!“ Dále:
„Co mám říci o Římě, než že je první z měst, a
že všecko, co jsem viděl dosud (včetně našeho
drahého Oxfordu), je jen prach v porovnání
s jeho mohutností a slávou? Je to možné, aby
tak jasné a vznešené místo mohlo býti klecí ne
čistých tvorů? Nechci tomu věřiti, dokud ne
mám o tom jasný důkaz. Včera v chrámě sv.
Petra, dnes v lateránské basilice sv. Jana jsem
secítil tak poníženým,hlavně pro jejich ohrom
né rozměry, a mimoto pro největší přesnost a
půvab jejich proporcí, což zesiluje jen dojem
malosti a opovržení.“ Přesto však píše, že nábo
ženství, které dlí mezi římskými zdmi, „je bíd
nou zvrhlostí pravdy“. Byly „velké výjevy ná
boženskosti v kostelích, ale to město je stále
pod tíhou kletby““.Jeho závěrečný úsudek o Ří
mu byl tento: „Pokud se týče systému římské
ho katolicismu, vždycky jsem jím tolik opovr
hoval, že více už nemohu. Ale více než kdy
jmdy se cítím připoután ke katolicismu, (ni
koliv římskému), a mám docela rád „malé mni
chy““(seminaristy) v Římě... Viděl jsem také
zajímavé irské a anglické kněze. Škoda, že jsem
se nemohl dostati s nimi do styku. Jsou těžké
škandály mezi italským duchovenstvem, nicmé
ně však lze tu zjistit aspoň podklad křesťanství.“
- Jeho poslední dopis z Říma ze dne 7. dubna
vykazuje úplné zhroucení původního nadšení
pro Řím. ,„To,co jsem tam viděl, vzalo polovinu
mého srdce. Ó,ten Řím nebyl Římem! Ale mys
lím, že to vidím tak jasně jak vidím den, že
sjednocení s Římem není možné!“ Jak to vše
chno, dříve než si myslel, vyvrátil jeho budoucí
život!

Na Sicilii ležel celé tři týdny s těžkou horeč
kou, dal už příslušné příkazy svému sluhovi pro
případ smrti; ale byl přesvědčen, že nezemře,
poněvadž myslel, že Bůh ho vyvolil pro veliké
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věci. Podle jeho tehdejších záznamů se při této
myšlence obával, že by toto přesvědčení mohlo
vésti k nebezpečnému názoru, že se pokládá za
velikého člověka. Hlavní myšlenkou jeho zá
znamů jsou slova: „Pane, nejsem hoden“. Je
zajímavé, že někteří moderní spisovatelé viděli
v tom spíše Newmanovu slabost než vysokou
úroveň duševní. Myšlenka lidské slabosti a hříš
nosti byla však doprovázena oddanou důvěrou
v Boha. Cítil, že musí vykonati svou povinnost
a že Bůh se postará o ostatní.

V básni, kterou napsal při zpáteční cestě do
Marseille v úžině sv. Bonifácia 16. června 1832,
začíná slovy „Veď mě, milé světlo“, krásně líčí
svou myšlenku, že Bůh ho vede zpátky do Ang
he, aby splnil úkol; nevěděl jaký, ale věřil tomu
pevně.

Dojel do Anglie v červnu 1833 ve velmi kri
tickém okamžiku: Anglikánská církev byla ve
zřejmém rozkladu nejenom v Irsku, kde bylo
zrušeno deset irských biskupství, nýbrž i v sa
motné Anglii, kde liberalismu se povedlo pora
ziti anglikánskou církev, prosáklou protestan
tismem a odkázanou na sebe samu bez pevné
naukové základny. Roku 1933 zahájil Newman
se svými přáteli hnutí „Traktarianismus“', na
zvané i „Newmanitismus“, které si vytklo za
úkol chrániti anglikánskou církev, ale skončilo
konversí Newmanovou ke katolicismu v r. 1845.

Froude, Keble a Palmer, spolu s Newmanem
probírali těžkou situaci církve a rozhodli se
psáti a spojiti se k ochraně církve. Založili se
šity „The Tracts for the Times“ (Časové otáz
ky), které začaly vycházeti v září a vykládaly
v traktátech v pořadovém čísle hlavní církevní
a bohovědné otázky současné doby, ovšem v boji
proti protestantismua beralismu. Protosehnutí
nazvalo „Tractarianismus““. Vyslovili se otevře
ně pro apoštolské nástupnictví Církve a pro ce
listvost a nedotknutelnost „Prayer-Booku“. Že

16



anglikánská církev byla částí katolické Církve
(ne římsko-katolické!), to hlásali prý už angli
kánští bohovědci 16. a 17. století. Tato these
však byla opuštěna v 18. stol., a pisatelé ,„Trak
tátů““vytkli si za úkol obnoviti tuto thesi. Hlav
ní úsilí věnovali zásadě duchovní nezávislosti
církve.

Ve stejném roce začal Newman vydávat ,„Kni
hovnu svatých Otců“,první úplné anglické zně
ní děl sv. Otců. Roku 1836 vydával časopis „The
British Critic““ jako orgán hnutí. Nepřestával
poukazovati na pravé nebezpečí, které hrozilo
tehdy anglikánské církvi, totižna racionalismus,
který podle něho musel skončiti v naprosté ne
věře. Předvídal vůbec výbuch nevěry po celém
světě a pokládal za hlavní úkol bojovati proti
tomu. Viděl nedostatky běžné křesťanské apo
logetiky a neschopnost odpovídati obratnějším
odpůrcům racionalistickým. Ve středověku nej
hlubší myslitelé byli křesťané, dnes byla pře
vážná filosofie dne, „rozum dne“, jak výrazně
řekl Newman, proti křesťanství. Žádal proti to
mu dva protijedy: za prvé vybudování silnější
rozumové obhajoby křesťanství, za druhé posí
lení církve, která jest normální strážkyní člán
ků víry. Byl přesvědčen, že definitivní dogma
tické věty byly hlavní ochranou zjevené pravdy.

Hlavní Newmanovou zbraní v tomto očistném
boji v anglikánské církvi byly jeho přednášky,
a hlavně kázání v kostele Panny Marie. Zde do
sáhl největší slávy, kterou mu záviděla celá
Anglie. Byly to nejůspěšnější roky jeho života,
které se neměly vrátiti ani po jeho konversi.
Poslouchejme svědka tehdejší Newmanovy slá
vy v Oxfordu, J. A. Froude, který nám zacho
val tento podrobný a krásný portrét Newma
nův:

„Když jsem zahájil studie v Oxfordu, John
Henry Newman začal býti slavným. Odpověd
né kruhy se dívaly na něho ne bez starosti; věd
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ci se dívali se zájmem a zvědavostí na tento
zjev nepopíratelného genia, který určitě musel
zanechati stopy v dějinách. Také jeho osobní
zjev byl pozoruhodný. Byl trochu vyšší postavy,
vyzáblý a hubený. Měl širokou tvář, nápadně
podobnou Caesarovi. Čelo, tvar uší a nosu byly
pravidelné. Také rysy úst byly stejnoměrné .
Byla v něm původní síla charakteru, který šel
svou vlastní cestou a stal se silou ve světě. Jas
nost rozumového vnímání, nenávist proti kon
vencionalismu, vůdcovská a rázná povaha, spoje
ná však s laskavostí, upřímností srdce a úmyslu.
Byl od přírody k tomu stvořen,vládnouti jiným,
a schopen, přivábiti k sobě vášnivou oddanost
přátel a následovatelů... Říkává se, že spiso
vatelé jsou buď mnohem menší anebo mnohem
větší než jejich díla. Chytrost, spojení s obrat
ným využíváním myšlenek jiných lidí, vyrábí
díla, která nás mohou snad získat jen dokud
nepoznáme autora; potom jsme však zklamáni.
Naproti tomu genius jest jako pramen, v němž
jest vždy více než z něho vytryská. Obraz ane
bo báseň jest jen částí jeho osobnosti. Jeho při
rozenost se projevuje s větší anebo menší do
komalostí, teprve v jeho životě, v rozhovoru a
osobní přítomnosti. To platilo nade vše o New
mamnovi.“

Nejlepší svědectvíoněm dal sám Keble: Ne
bylo v Oxfordu čtoucího člověka, který by ne
byl ovlivňován Newmanem. Oxford dosáhl tím
nadprůměrné duševní úrovně, jakou dosud ne
viděl... Kde byl střed a duše, z které vychá
zela tak velká moc? Byl, a byl po mnoho let,
hlavně v jednom člověku,který byl nejvýznam
nější osobou,kterou kdy viděla Anglie, snad nej
významnější osobou, kterou měla vůbec od po
čátku anglická církev - v Newmanovi...“

Rok 1838 byl vrcholným rokem celého jeho
života, na který Newman vždy rád vzpomínal.
Byla to doba nadějí, důvěry, vlivu, když jeho
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ideál, pracovati pro Boha a církev, byl uspoko
jen, a každého dne se množily úspěchy. Tanula
mu na mysli vise budoucnosti anglické církve,
očištěné ode všech bludů a opět dýchající du
chem sv. Ambrože a sv. Augustina.

Z té doby byly nám zachovány postřehy Au
brey de Vere: „Newman byl bledý a hubený,
měl lehkou chůzi, hlas sladký a pathetický, tak
jasný, že jste mohl slyšeti každou samohlásku a
souhlásku zvlášť v každém slově. Když se dotkl
otázek, které ho zajímaly, pak užil rychlých
posuňků a stal se rázným, ale ne divokým.“

Po tomto vrcholu začal v dubnu roku 19839
náběh ke kritickému bodu s konečným pádem
jeho slávy. Ve svých patristických studiích se
pohroužil do otázky monofysitského sporu. Po
prvé v jeho životě nastaly pochybnosti ohledně
anglikánské církve, pochybnosti ne větší než
mráček, ale věštící bouři a ztroskotání. Mono
fysité, stejně jako tehdy anglikáni, se dovolá
vali starověku. Viděl, že jejich požadavky byly
Církví odmítnuty, Církví, která na popud pa
peže Lva našla novou formuli v článku o dvou
přirozenostech v Kristu, prohlášeném mnasně
mu v Chalcedonu; na základě tohoto článku byli
vyloučeni z Církve momofysité, učící, že v Kris
tu je toliko jedna přirozenost. Co Newmana za
ráželo nejvíce, to byla - jak sám píše příteliRogersovi| „velkámocpapežova,takvelká,
jakou má papež dnes““.Stanovisko a dějiny mo
nofysitů nedovedl Newman už včleniti do své
známé zásady „střední cesty“, kterou se vy
značovala jeho dosavadní činnost, střední cesty
anglikánské bohovědy, která na jedné straně se
staví proti liberalismu a protestantismu, a na
druhé straně proti papežství. Tento první do
jem byl prohlouben studií budoucího kardinála
Wisemana „O rozkolu donatistů“, která vyšla
v „The Dublin Review“.

Všechny tyto dojmy se mu hrnuly v době,
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kdy nastal mezi anglikány celkový obrat smě
rem k Římu, a do jeho hnutí „traktarianistů“
vstoupili W. G.Ward a Frederick Oakeley, ihned
s velkým nadšením pro Řím. Mimo to i kniha
Manzoniho „Promessi Sposi“ působila na něho
hlubokým dojmem, zvláště postava kapucína.
Tak píše Rogersovi: „Kapucín se vryl do mého
srdce jako šíp. Nemohl jsem se ho už zbavitť.“

V říjnu 1839 se svěřil příteli Henry Wilber
forcovi s podezřením, že koneckonců bude po
kládati za svou povinnost přistoupiti k římsko
katolické Církvi. Vokamžiku, kdy byl na vrcho
lu naděje, dostal nejhlubší ránu; že rána byla
smrtelná, ještě nevěděl, ale zničila jeho slávu a
důvěru v sebe samého. Odloučení anglikánské
církve od ostatní katolické Církve přesvědčo
valo ho čím dále tím více. Už nebyl s to odpoví
dati a vysvětlovati svým přátelům. Brzy si toho
všimli, naléhali stále více a více na římskou
otázku, nedostali však už odpovědi,a tak vzniká
mezi traktarianisty pocit neshody a zklamání.
Ráz hnutí se změnil a jeho vyhlídky se postup
ně zatemňovaly. Newman viděl zhroucenou svou
bývalou protiřímskou posici, neviděl už jasně
cestu, a proto nemohl mluviti s důvěrou a jis
totou. Teď už uznal, že angličtí římští katolíci
mebyli bludaři, nýbrž patřili k obecné katolické
Církvi.

Z korespondence z roku 1840 jest pozorovati
už rozhodný obrat k římskému katolicismu: ,„Za
čínám míti velké starosti, poněvadž není nábo
ženské obce, která by byla dost silná zdolati
nápory zla, vyjma římskou Církev. Koncem
prvního tisíciletí překonala 1 zuřivost satanskou,
a nyní koncem druhého tisíciletí pokračuje na
svém postupu,““ píše své sestře 25. února 1840.

V blízké vesnici Littlemore, která patří do
okruhu farnosti Panny Marie, vyučoval od roku
1829každou neděli večer katechismu. Roku 1836
dal tam vystavěti kapli a teď po posledních
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osudných událostech svého duchovního života
věnoval čím dále větší péči kapli v Littlemore;
tušil asi, že bude jeho budoucím domovem.

Je zřejmé, že tak velký obrat v hlavním před
staviteli ,Tractarianismu““nemohl býti bez účin
ku na samotné hnutí. Zatím co od roku 1833 do
roku 1838ústředním předmětem hnutí byla ang
likánská církev, a „římská Církev“ vzbudila
jeho pozornost jen mimochodem jako zjev his
torické kontroverse, od roku 1840 se tyto po
měry obrátily. Studium hnutí se soustředilo už
jen na římskou Církev. Tak vyšlo roku 19841
„Pojednání“ č. 90, které ve 39 článcích chtělo
dokázati „katolicitu“ anglikánské církve, že ne
měla nic společného s protestantskou sektou a
že sleduje naopak zásady přejaté od katolické
Církve v 16. století. Zde Newman nevystupuje
rozhodně; poukazuje ještě na zlořády mezi ka
tolickým kněžstvem, uznává však nauku a dou
fá stále v kompromis, který by sloučil anglikán
skou církev s římskou. Toto „Pojednání“ vyvo
lalo veliké rozhořčení a Newmanovi se vytý
kala hlavně nerozhodnost a neupřímnost, kterou
klamal po celá léta anglikánskou inteligenci.
Toto podezření mělo lpěti na něm ještě dlouhá
léta. Zakročily církevní úřady, a oxfordský bis
kup zakázal další vydání „Pojednání“. Členové
hnutí byli podezřívání z „římanství“ a z ne
čestnosti, že drží ještě církevní funkce angli
kánské církve. Hnutí, jehož vůdcové byli po
kládáni dosud za vzory anglikánské pravověr
nosti, bylo obklopeno mraky jak na universitě,
tak i v církevních kruzích.

Biskupové se však nespokojili jen zákazem
„Pojednámí“.Vydali soubor obvinění proti New
manovi a zdůraznili v něm protestantský ráz
anglikánské církve.

Za těchto událostí pochybnosti Newmanovy
znovu jen zesílily. Jeho postavení v Oxfordu
stalo se už neudržitelné a jeho zacházky do Lit
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tlemore byly častější. Už neměl síly kázati. Ce
lá léta vedl věřící s vědomím, že posiluje ang
likánskou církev proti Římu. Obviňoval Řím
celou řadou spisů. Nyní ve svých pochybnostech
nemohl už působiti na posluchače, aby postu
povali proti Římu, a nemohl zadržeti ty, kteří
následkem jeho názorů se blížili čím dále tím
více k Římu. On sám byl vnějšími událostmi
hnán kupředu. Zdálo se mu nesmyslné, zůstati
ještě anglikánem.

19.dubna 1842opustil Oxford a přestěhoval se
do Littlemore, a návštěvy Oxfordu byly jen na
hodilé. Nicméně při tomto ústupu žádné číslo
traktátů nebylo prodáno v tak velikém nákladu
jako č. 90, a nikdy vliv hnutí nebyl tak silný
jako tehdy. Když bylo prodáno 12.500 exem
plářů, chystalo se už třetí vydání.

Roku 1843 napsal jednomu svému příteli, že
věří definitivně, že římsko-katolická Církev je
Církví apoštolskou. Vzdal se vikariátu Panny
Marie 18. září 1843. V čísle „The Conservative
Journal“ odvolal současně všechny útoky proti
římsko-katolické Církvi. 25. září měl poslední
kázání ke svým přátelům v Littlemore. Byl to
poslední jeho veřejný výstup v tragedii, která
nastávala, a úchvatně se s nimi loučil řka, že
nemůže už k nim mluviti s kazatelny, že je mů
že jen svěřiti Bohu a vyzval je, aby konali Je
ho vůli. Hlas se mu při tom zlomil a po celém
kostele bylo slyšeti vzlykání.

Od té doby se uzavřel úplně v Littlemore
s malou skupinou mladších žáků, s nimiž žil
skoro mnišský život.
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NOVÝ ŽIVOT
(1846—1847)

Od roku 1845 do roku 1846 uzavřel se New
man a žil odloučeněv Littlemore, kde vykvasila
jeho konverse ke katolicismu. Zajímavé je, že
většina jeho žáků a přátel se obrátila ke katoli
cismu, zatím co on sám stále ještě otálel. Jeho
nejbližší druh z „„Tractarianismu““ W. G. Ward
svým spisem „Ideál křesťanské církve“ prohlá
sil už otevřeně nejřímštější ráz hnutí a tvrdil,
že zůstane anglikánským duchovním, vyznávaje
přitom celý cyklus „římské nauky“. Vedlo to
Kkjeho suspensi dne 13. února 1845. Tím bylo
hnutí smrtelně raněno; jeho vůdce Newman se
už neozval. Všichni hlavní zastánci postupně
opustili bitevní pole, funkce, kariéru; převážná
většina se stala katolíky; jde o celé desítky ldí.
Newman se nemohl ještě rozhodnouti. Co ho
zdržovalo?

Byl to nešťastný osud jeho nejdražšího příte
le z mládí a ze studií, s nímž hrával na housle,
Blanco Whiteho. Zemřel jako pantheista, odvo
lávaje všecko, co bylo ještě křesťanské. Newman
četl jeho životopis, který na něho působil hlu
bokým dojmem a naplnil obavami o vlastní
osud. Jeden dopis ze dne 27. dubna 1845 líčí
skvěle jeho tehdejší duševní stav a jest nejlep
ším důkazem, s jakou upřímností hledal cestu
k pravdě. Některé úryvky jsou i pro nás pouče
ním podle slov sv. Pavla o tom, že dokud stojí
me, máme hleděti, abychom nepadli.

„Vidím, jak Blanco White chybuje, ale upřím
ně; i Arnold jde špatně, ale upřímně. Nejsou
pro mne záhadou; mohu ohmatťávatitu neb onu
chybu v jejich povaze a říci, kde je chyba. Ale
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oni neznali svou chybu, a tak mne napadá, jak
mohu věděti, že nemám slabiny, které mně dají
mysleti tak, jak myslím. Jak si mohu býti jist,
že jsem nespáchal hříchy, které mne odsoudí
k tomuto nevyrovnanému duševnímu stavu.“

„„Jak je to strašné rozhodnouti o důležitých
věcech uprostřed takové tmy... a přece já, kte
který jsem kázal tolik o povinnosti sledovati
v noci, kamkoliv Bůh zavolá, jsem poslední oso
bou, která má právo si naříkati.“

Celý svět očekával s napětím další vývoj
u Newmana, ale on... mlčel.

V létě 1845 nastalo opět obrácení celé skupi
my „tractarionistů“, ale musely ještě uplynouti
tři měsíce, než se hnul jejich velký vůdce.

V Littlemore žil zatím se svými čtyřmi dru
hy, Ambrose St. Johnem, J. B. Dalgairnsem,
Richardem Stantonem a E. S. Bowlesem, nej
prostší život. Byl to život největšího odříkání
a prostoty. Denně měli jen dvě jídla: snídani,
sestávající z čaje a chleba s máslem - což jedli
stojíce - a oběd.Dodržovali mlčení půl dne. Rá
mose zabývali čeťbou, psaním a modlitbou. Občas
šli na procházku.

V této době Newman pracoval pilně o svém
díle o „Vývoji křesťanské nauky“, které mu da
lo však velkou práci. Tímto dílem chtěl doká
zati, že to,co bylo pokládáno za římskou korupci
a za dodatek k původní křesťanské víře, bylo
jen plně, a to jak bohovědně, tak i filosoficky
odůvodněným vývojem. Ve skutečně žijícím těle
jsou změny, které naprosto nejsou kazy, nýbrž
jen přirozenou odpovědí žijícího organismu na
měnící se podmínky. Vyskytují se nové otázky,
a na ně jsou dávány nové odpovědi. Tyto -nové
odpovědi jsou však jen plnějším výrazem pů
vodního ducha v soustavě. Tak Newman doka
zuje hrdý nárok katolické Církve, že ona jest
vždy stejná, „semper eadem“. Proto také Cír
kev nazývala bludaře právem „novotáři“, kteří
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obviňujíce ji z novot a odchylek, prohřešili se
právě největšími odchylkami odpůvodní pravdy.

Zatím Newman přikročil k prvním činům od
luky od anglikánské církve. 5. října 1845 napsal
převorovi Orielovy koleje, že se vzdává členství
v této nejvyšší intelektuální společnosti angli
kánských bohovědců. 8. října měl ho navštíviti
italský pasiomista P. Dominik. Do tohoto dne
Newman nepromluvil s nikým ani slovo. Dal
gairns a St. John vyšli P. Dominikovi naproti.
Před odchodem řekl Newman prvnímu: „Uvi
díš-li přítele P. Dominika, řekni mu, že si přeji,
aby mne přijal do Církve Kristovy.“ Když to
slyšel P. Dominik, zvolal: „Díky Bohu!“ V noci
se Newman vyzpovídal a klečel na modlitbách
celou noc. Druhý den přijal první svaté přijí
mání v kapli v Littlemore, kde byla sloužena
po prvé mše svatá, při níž P. Dominik přijal do
katolické Církve ještě manžely Woodmasonovy
se dvěma dcerami. Tak se odehrála prostě a bez
lesku největší událost jeho života.

Neofyté zachovávali pak jednoduchý životní
řád, předepsaný P. Dominikem. V neděli 12. říj
na kostelíček sv. Klimenta v Oxfordu viděl po
prvé, jak malá skupina z Littlemore doprová
zela Newmana na mši svatou. Následovala celá
řada kontroversí jeho nejdůvěrnějších přátel
v Oxfordu. 1. stopadu byl Newman biřmován
biskupem Dr Wisemanem, velkým anglickým
kardinálem, se kterým se sešel po prvé 31.října.
Setkání bylo beze slov, teprve následujícího dne
ve svátek Všech svatých, po biřmování se roz
vinul mezi oběma rozhovor, jako když tají ledy.
Po prvé od „reformace“ se stalo, že se sešlo de
set anglikánských duchovních v katolické kapli.

Ve stejném měsíci vyšlo dílo o „Vývoji křes
ťanské nauky“ bez církevní revise, jelikož New
man měl zato, že dílo mohlo býti takto účin
nější obhajobou katolické Církve.

Zatím působila konverse Newmanova snad
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největší rozruch mezi samými katolíky, kteří se
po léta smáli domněnce, že by se oxfordská ško
la mohla podrobiti svaté Stolici. Jejich „katoli
cismus““byl pokládán za nepraktický antikva
riatismus. Tak neočekávaný zázrak konverse
Newmana a jeho druhů působil silnou reakci,
a katolíci očekávali ještě další zázraky. Zatím
Newman neměl plánů pro budoucnost; soustře
dil se jen na vykonávání svých povinností, po
nechávaje výsledek Bohu. V každém případě
pokládal návštěvu Říma za podstatnou přede
hru dalšího. Chtěl poznati blíže anglické kato
líky. Ač sám Newman měl úplnou znalost o ka
tolickém bohovědném světě a znal některé jed
notlivce, neměl nejmenší znalosti o anglických
katolících jako obci. Od jeho mládí do roku
1845 ukázali angličtí katolíci veliké pokroky,
zvláště na poli škol a kolejí, jejichž kvetoucí
ústavy měl nyní poznat Newman zblízka. Těm
to návštěvám věnoval Newman celé vánoční
svátky; a konečně přijal návrh Dr Wisemana,
aby se usadil se svými druhy v koleji v Old
Oscott, kam přestěhoval celý svůj majetek, vel
kou knihovnu z Littlemore, jejž opustil v únoru
1846 ne bez hlubokého dojetí. Byly to přece
nejšťastnější dny jeho duševního života.

Jak Dr Wiseman, tak i rektor Spencer North
cote naléhali na Newmana, aby napsal vývoj
své konverse, hlavně důvody, proč se stal kato
líkem. Také čtenáři jeho díla „Vývoj katolické
nauky“žádali vysvětlení. I zde se projevila sku
tečná duševní velikost Newmanova, který se
zdráhal napsati dějiny své konverse. Jeho dopis
z února 1846 k Northcotovi jest o tom dojem
ným dokladem: „Kdybych mohl vyjádřiti dů
vody své konverse jednou formulí, nebylo by to
pochopitelnější ani srozumitelnější... Katoli
cism jest hlubokým předmětem, který nemůže
te zachytiti čajovou lžičkou... Nevím, jak bych
mohl sebelepšími slovy tlumočiti důvody, pro
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které jsem se stal katolíkem - a kdybych to uči
nil stručně - vystavil bych sebe a svou věc po
vrchní a zaujaté kritice odpůrců. To neučiním.
Lidé nesmějí říci: ,/Teď známe jeho důvody, teď
známe jejich váhu.“ Ne, nepochopili jste je, ne
můžete je pochopiti, leda za cenu části těch
Strastí, které jsem prožil já. Nemůžete je kou
piti za korunu, nemůžete je vzíti do rukou po
dle libosti a házet s nimi. Musíte mysleti - a
musíte se tak vzdávati Božské ruce, která vás
vede, že ji sledujete kamkoli.“

V květnu mu bylo uděleno nižší svěcení. Dne
8. června došla zpráva o smrti papeže Řehoře
XVI., a počátkem července byl zvolen papež
Pius IX., který zaslal Newmanovi zvláštní po
žehnání.

V další době se zabýval otázkou, zdali se má
státi dominikánem, podle rady Dra Wisemana,
který by byl rád viděl Newmana a jeho druhy
jako kazatele v boji proti moderní nevěře, za
tím co pasionista Pater Dominik chtěl je míti
jako „kazatele, misionáře a mučedníky“. Na
skytla se také myšlenka, státi se jesuity. Koneč
ně se Newman rozhodl jíti se svými druhy do
Říma a navštíviti kolej „Propaganda Fide“.

Léta 1846 až 1847ztrávil Newman v Italii. Na
podzim pobyl šest neděl v Miláně, kde nabyl
silných dojmů pro svůj nový katolický život.

V Miláně byl zvláště šťasten, vždyť už jako
chlapec četl mnoho o světcích, kteří mají k to
muto městu vztah; jako o sv. Ambrožovi, jehož
pozůstatky uctil v Miláně. Právě uplynulo tři
cet let, co se stal duchovním, a sv. Ambrož byl
jedním z prvních světců, které Newman ctil,
nemluvě o sv. Augustinu, který se obrátil v Mi
láně, kde ho navštívila sv. Monika. Zde se se
tkal veliký Athanáš s císařem, který žil ve vy
hnanství. „V žádném městě nebyl jsem tak po
hnut, jako zde. - Ani v Římě ne.“

Nejvíce ho však lákal Milán se svým velikým
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Karlem Boromejským, který jako mladý biskup
zachránil svou vlast před protestantismem a
zemřel uprostřed nejpilnější práce a reformy.
Sv. Karel ožil v mysli Newmanově, jenž ho
vroucně prosil, aby v nebi vyprosil něco podob
ného pro Anglii, která podléhala bouři protes
tantismu. ,„Věřím,že tam nahoře, kde sv. Karel
je mocný, podnikne i pro nás něco, i když jsme
na druhé straně Alp. Tak věřím; a moje mysl
byla tím tak naplněna, že se mi dokonce o něm
zdálo -“

Měl se sejíti s Manzonim, ale ten se, bohužel,
vrátil do Milána až po jeho odjezdu do Říma.
Autor „Promessi Sposi“ měl tehdy velký vliv
na celou současnou Evropu, zvláště v Anglii,
kde velký anglický dějepisec Macauly sám do
znává, že dočetl „Promessi Sposi“ v slzách.
„Kdyby římská Církev,“ píše Macauly, „byla
skutečně takovou, jakou nám ji představuje
Manzoni, byl bych v pokušení následovati pří
kladu Newmana.

Konečně v polovině října přibyl Newman se
svými druhy do Říma, kde po návštěvě u sv.
Otce nastoupili ihned v „Propagandě víry“.

Newman přišel do Říma s přesvědčením, že
dostane úřední pověření založiti filosofickou
školu v Anglii na ochranu katolicismu a v boji
proti moderní nevěře. Římský pobyt toto jeho
očekávání nesplnil. Došlo k jeho prvnímu zkla
mání v novém katolickém životě. Věc ztrosko
tala, protože jeho dílo „O vývoji dogmat“, kte
ré napsal ještě jako anglikán, tedy v úplně od
lišné terminologii od oné obvyklé u římsko-ka
tolických bohovědců,nebylo správně vykládáno.
Došlo k různým nedorozuměním, která vzrostla
zvláště zprávou. že ve Spojených státech ame
rických se jeho díla chopili unitáři, kteří viděli
v jeho výkladu, ovšem nesprávně, důkaz toho,
že nauka o Nejsv. Trojici nebyla původní nau
Kou katolické Církve, nýbrž výsledek vývoje
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třetího století. Je zřejmé, že tato zpráva z Ame
riky měla nepříznivou odezvu v Římě, kde pro
neznalost angličtiny ještě vůbec dílo Newmano
vo nečetli. Francouzský překlad nebyl ostatně
dokonalý, jak sám Newman přiznal.

Newman toužil tolik po jakési úřední sankci
pro svou budoucí vědeckou činnost v Anglii,
kde také angličtí katolíci se dívali na něho s ne
důvěrou a nebýt velkého kardinála Wisemana,
byli by nemálo ztížili další činnost Newmanovu.

Pro jazykové potíže nemohl si Newman zís
kati celou důvěru, hlavně italských bohovědců,
a vysvětliti jim odlišnost terminologií. Rozhodl
se s klidnou myslí, kterou se vyznačuje jeho
duševní i duchovní velikost, upustit od plánu
založení bohovědné a filosofické koleje v Anglii,
který pokládal nejméně za předčasný a pone
chati své knihy dalšímu osudu. Původně chtěl
vyložiti své názory sv. Otci. Pak upustil od této
myšlenky: „Nechci působiti rozpory v Církvi, a
bylo by to špatné pro nového katolíka, aby za
váděl své názory. Rád nechám věci v klidu po
několik let, než začnu opět psáti. Nejhorší je
však to, že se tak vylučuji z kontroverse i proti
nevěře.“

Tehdy napsal jenom pojednání o sv. Athanáši,
a to latinsky, aby zase předešel nedorozuměním,
a vydal své universitní přednášky z Oxfordu.
Svému příteli Dalgairnsovi píše tehdy tyto nád
herné věty o oddanosti do vůle Boží: „/Teď, co
jsem četl své „Řeči“, musím říci, že je to nej
lepší, co jsem dosud napsal, a nemohu věřiti, že
by nebyly katolické a že nebudou užitečné. Ně
kdy mám okamžiky, kdy mě napadá, že se rni
křivdí - ale musím všecko ponechati Tomu, kte
rý ví; co má se mnou dělati. Lidé mne neznají
a někdy mmenapolo obcházejí. Ale bylo to osu
dem i světců, a může býti i mým osudem. On,
který rozdává dary, jest nejlepším soudcem, jak
mám užívati svého nadání, které je vlastně jeho.
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On má jediné právo činiti svou vůli, a On VÍ,
co činí.“

Nemůže snad býti krásnějšího důkazu jeho
duchové velikosti, ale také jeho pokory. Nespl
nilo se to, po čem nejvíce toužil, a to v nejzra
lejším věku života. Rozhodl se, že se věnuje
praktické pastorální činnosti. Proto vstoupil do
řádu oratoriánů, aby mohl v Anglii založiti je
jich kongregaci. Oratoriánský řád se mu zdál
nejvhodnějším pro anglické poměry.

Oratoriáni byli pro Newmana nejideálnější
obcí kněží pro velkoměstskou práci. Pius IX.
vítal názor Newmanův a navrhl ihned, aby
angličtí konvertité měli svůj vlastní oratorián
ský noviciát v Římě. Přes bouřlivé události té
doby věnoval jim Pius IX. veškerou péči, určil
jim kostel sv. Kříže za sídlo noviciátu. Tam se
Newman odebral, opustiv palác „Propagandy
víry“ na jaře roku 1847.

22. května složil zkoušky a 26. byl vysvěcen
na podjáhna kardinálem Propagandy Franzonim
v jeho soukromé kapli; 29. května posvěcen na
jáhna a 30. května na kněze. Na svátek Božího
Těla sloužil první mši svatou.

Během noviciátu navštívil i ostatní města Ita
Jie, hlavně pak Neapol, kde zázrak sv. Januaria
na něho působil nejvíce. Ve své veliké tehdejší
korespondenci se rozepisuje s nadšením, jsa
plně přesvědčen o zázraku zvlhčení krve.

Před vánočními svátky Newman ukončiv ora
toriánský noviciát, opustil Řím a odebral se se
svými přáteli přes Německo do Anglie a vrátil
se do Londýna přesně na Štědrý večer. Na No
vý rok sloužil mši svatou v Maryvale, kde ztrá
vil nejkrásnější okamžik svého života, dobu svékonverse.
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RÁNY NEÚSPĚCHŮ
(1848—1858)

Roku 1848 zahájil Newman ihned přípravy
k založení anglického oratoria v Birminghamu,
které bylo zřízeno papežským breve. Bylo slav
nostně otevřeno 2. února pod ochranou „Naší
Panny Marie a sv. Filipa““.Podle svědectví věr
ného spolupracovníka začal Newman takto své
první dílo jako katolík, v duchu víry a v duchu
oddanosti, který byl tak důrazný v jeho osob
nosti. Byl ochoten podstoupiti neúspěchy před
očima světa, i neúspěchy v tom, co pokládal sám
za hlavní cíl své práce. Bůh požehná podle své
ho způsobu celému dílu, které pro něho vykoná,
a proto skutečný neúspěch není možný. New
man nezapomněl nikdy, že neuznání světa bylo
odměnou, kterou si vymodlil sv. Filip. Tak ká
zal Newman: „„Neuznáníbylo znamením, které
si sv. Filip přál pro sebe a pro své lidi, aby opo
vrhovali sami sebou, aby opovrhovali tím, že
jsou opovrženi.“

Další vývoj této jeho činnosti - po založení
odbočky, hlavní v Londýně - nesl se v tomto
duchu, který ukazuje celou velikost Newmano
vy duše: potkával ho neúspěch za neúspěchem.
Jeho bývalí souvěrci přímo začali mysleti, že
Newman bude ještě litovati, že nenašel v kato
hcké Církvi to, co očekával a hledal, že nena
šel alespoň náhradu za to, co ztratil výstupem
z anglikánské církve. Na tuto výtku, kterou
slyšel ještě v roce 1868, to jest dvacet let po
otevření anglického oratoria, napsal Newman
tato krásná slova: „Byl jsem hluboce zraněn už
předtím, než jsem je (anglkány) opustil, ano
i v okamžiku, když jsem je opouštěl; ale ta rána
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byla zahojena, když dílo bylo uskutečněno (pře
stup do katolické Církve)... Našel jsem sice
v katolické Církvi přemíru zdvořilosti, ale vel
mi málo sympatie mezi lidmi vyššího postavení,
vyjma několika lidí - ale v této Církvi je taková
hloubka a taková síla a plnost uspokojení v jeho
Credu, v jeho bohovědě, v jeho obřadech, svá
tostech, v jeho kázni, a také svoboda a opora,
že neuznání nebo neporozumění se strany jed
notlivých žijících osob, ať jsou sebevýše posta
veny, je toliko jako prach, který je na váze. To
je skutečné tajemství síly Církve, zásada její
nehynoucnosti a svazek její nerozkladné jedno
ty. Je to předzvěst a začátek odpočinku v nebi.“

Více než neporozumění se strany katolíků,
kteří se stále dívali na konvertity z Maryvale
s podezřením, tlačila ho myšlenka jeho pokro
čilého věku: že ve stáří 47 let má začíti nové
dílo, když už všechny své nejlepší síly vyčerpal
v Oxfordu, v Oriel College. V četných dopisech
želí ztráty síly: „Je to hrozné,“ píše, „začínat
tak nový život na sklonku svých dnů. Jak bych
si přál míti v sobě onu sílu, kterou jsem měl,
když jsem začal psáti „traktáty“ pro „Times“!
Nyní si připadám, podle toho co cítím, jen jako
inutile lignum, tak nehybný, tak dřevěný.“

Amikázání jehoa jeho spolubratrů nešla k du
hu zvláště londýnským katolíkům: kostely byly
prázdné. Starosti představeného, osobní nedo
rozumění s mladšími spolubratry, vyplývající
z věkového rozdílu, doléhaly silně na jeho du
ševní i tělesné síly.

Jen náboženská činnost anglického oratoria
vykazuje několik úspěchů, a to četné konverse
mezi chudými i bohatšími; pozoruhodná jest
KkonverseLady Arundel and Surrey, budoucí to
vévodkyně z Norfolku. Konečně se začaly plnit
kostely anglikány a protestanty. Newman ká
zal před naplněným kostelem v Birminghamu.
Kázání byla uveřejněna a působila blahodárně
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i mimo okruh kostela a přiblížila se svým slo
hem francouzskému kazatelskému umění Bos
sueta, Bourdaloue, Massillona.

8. května r. 1850 nastala historická událost
v anglikánské církvi: ministerská rada zamítla
odpor biskupa z Exeteru vysvětiti G. C. Gorha
ma na biskupa - událost známá pod jménem
„Gorham case“ - poněvadž Gorham popíral na
uku o křestním znovuzrození. Tento zásah svět
ské moci do církve měl za výsledek, že četní
přivrženci Newmanoviz hnutí „Tractarianismu“,
kteří ještě váhali ho následovati, chystali se
přestoupit definitivně ke katolické Církvi. Před
tím podepsali protest k ministerské radě. Byla
z toho veřejná aféra v tisku a mezi anglikány
vůbec, a všichni očekávali slovo Newmanovo
k této události. Newman však se zdržoval zásahu.

Avšak jeho kazatelské úspěchy ho přiměly
k tomu, aby vyhověl přání londýnské odbočky
oratoria, a konal přednášky o situaci v angli
kánské církvi, v kostele v King William Street,
Které byly uveřejněny v prvním díle jeho díla
„Potíže Anglikánů“.

Stojí za zmínku, že v dopise k spolubratrovi
Faberovi píše: „Obávám se, že bych mohl býti
satirický před Nejsvětější svátostí. Bylo by mož
no dáti tam oponu?“ Není nic lepšího, coby moh
lo ukazovati jeho jemnocit a zvláště jeho oprav
dový vnitřní život. Newman se pustil do těchto
přednášek s nechutí, jsa jsi vědom choulosti
vosti námětu. Tak po prvé od roku 1845 se
Newman objevil zase jako kazatel. Pokládal
vždy tu dobu za začátky svého katolického ži
vota. Tyto přednášky projevují takovou dávku
optimismu, jakou u něho nikdy nenacházíme,
ani jako u anglikána, ani jako u katolíka. Byly
to skutečně výbojné přednášky, zatím co pozdě
ji jeho díla byla všechna obranná. Jeho skvělá
ironie v těchto přednáškách přímo bavila nej
širší vzdělané kruhy a - to je zajímavé - zvláš
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tě anglikány. Známý anglický kritik Hutton si
jich velice vážil, rozený řečník Dr Wiseman je
poslouchal napjatě. Výsleďkem přednášek byla
bohatá řada obrácení ke katolické Církvi. New
manovi se dostalo z Říma za to uznání tím, že
mu byl udělen doktorát bohovědy.

Tehdy se zdálo mnohým, že přišla hodina ve
likého vítězství katolické Církve, když anglikán
ská církev byla v rozkladu vnitřním a vnějším.
Arcibiskup Dr Wiseman měl veliké plány do
budoucnosti...

Starší kněží však varovali Řím před klamem
a před sebevědomou politikou arcibiskupa Dr
Wisemana; žádali, aby byl přeložen do Říma.
Skutečně v červenci 1850 Wiseman byl povolán
do Říma a tam mu bylo sdělero, že tam má
zůstati s... kardinálským kloboukem, jako od
měnou za minulé zásluhy. Jiní opatrnější a mé
ně podnikaví měli se ujmouti řízení Církve
v Anglii. Mezitím však nabyly v Římě vrchu
jiné vlivy.

V Anglii byla přijata zpráva o povýšení Wi
semana na kardinála s velikým zadostiučiněním
v celém tisku, i nekatolickém. Bylo to poklá
dáno za poctu, prokázanou Angličanovi. Když
však přišel pastýřský dopis kardinála Wisema
na ze dne 7. října z Říma, jako by hrom udeřil
do Johna Bulla. Jeho okružní list, který měl
povzbuditi anglické katolíky a byl určen jen
do katolických kostelů, se četl v novinách, ve
všech klubech, v biskupských palácích. Vítězo
slavný tón okružního listu byl příliš silný ma
průměrného Anglikána. Mluvilo se tam totiž
o tom, že Řím se zase ujímá „vlády“ nad celým
anglickým územím, že tento kardinalát jest
vlastně vítězstvím Říma. Byla to sice jen slova
a žádný čin, ale na tato slova nebyly anglické
uši zvyklé.

Vypukla bouře od projevů anglikánských bis
kupů až k veřejným manifestacím, obrazy kar
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dinála Wisemana a obrazy papežovy byly ve
řejně páleny. Všude se objevovala hesla „Pryč
s papežstvím, pryč s tyranií“.

Neměl-li Wiseman ve svém pastoračním listě
dosti taktického porozumění pro anglické pro
středí, dokázal však tím větší odvahu a odhod
lanost při likvidaci této aféry po svém návratu
do Londýna 11. listopadu. Dovedl uklidnit roz
bouřené ovzduší argumentací a skvělou výřeč
ností: nebyl spáchán žádný útok na výsady stá
tu a anglikánské církve, byla to jen mluva ob
vyklá mezi katolíky a určena také jen do Kos
telů; uveřejněná v tisku musela vésti k mylné
mu výkladu. 20. listopadu vyšlo Wisemanovo
provolání „K anglickému lidu““ v plném znění
v hlavních pěti anglických novinách. Jen v „Ti
mes““s ohromným formátem zabralo půl sedmé
strany; tehdy prodaly „Times“ denně čtyřicet
tisíc výtisků. Odpoledne už nebyla čísla k do
stání. Bouře byla naráz zlomena.

Newman byl nadšen tímto projevem síly Wi
semanovy; napsal, „že je stvořen pro svět“. Byla
řada na Newmanovi, aby nápravu dokončil. Z je
ho tehdejších dopisů, zvláště k Faberovi, se do
víme leccos cenmého. Newman pokládal usta
novení kardinála spíše za věchodnosti, než prak
tické užitečnosti. Byl proti každému chvástání.
Žádal „více práce a méně okázalosti“. Na přání
Wisemanovo i v přednáškách poukázal na to,
že situace anglikánské církve byla už tak zrani
telná, že nebylo radno jíti s kritikou dále.

Tak vznikly jeho přednášky, známé ve spi
sech pod názvem „O katolicismu v Angli“, kte
ré pokládal za nejlepší své dílo. Zase nastal
příliv konvertitů, s nimiž měl Newman plné
ruce práce; mezi nimi byl i Manning, budoucí
kardinál.

Jak bylo řečeno, přednášky byly už obranné,
nechyběl jim však důvtip a humor, takže často
z přednáškové síně doléhal ven smích poslu
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chačů; tak skvěle dovedl Newman obnažiti ma
licherné argumentace proti papežství a proti
katolíkům, zvláště v církevních dějinách. Při
léhavě dovedl naznačiti ubohost předsudků, a
s touto hydrou musí katolíci bojovati, aby je
Anglikáni poznali. Některé části jeho předná
šek by se velmi dobře hodily i do českého pro
středí, kde bují stále podobná hydra předsud
ků a neznalostí proti katolické Církvi a papež
ství. Nikdo snad nedovedl tak lapidárně od
zbrojovati tuto hydru jako Newman.

Jakmile zanikla bouřka „papežského útoku“,
čekala na Newmana nová, horší bouře, která
ho měla vysíliti a skoro mu znemožniti jinou
kladnou práci. Byl to známý Achilli Trial, ,„Pro
ces s Achillem“ v letech 1951 až 1955.

Vtédobě přednášelv Anglii odpadlý kněz,ital
ský dominikán Dr Hyacint Achilli, který po od
pykání trestu za přečiny proti mravopočestnosti
byl propuštěn z Vatikánského státu a v Anglii
byl uvítán tiskem i lidem. Byly složeny i zvlášt
ní oslavné básně - jako o osvobozeném z „pa
pežského jařma““.Jeho přednášky proti „papež
ské tyranii“ byly hojně navštěvovány.

Tehdy napsal kardinál Wiseman článek do
„Dublin Review“ v červenci 1850, v němž na
základě dokladů, které měl po ruce, upozornil
na minulý život Achillův. Článek zůstal nepo
všimnut. Činnost Achillova začala působit ni
čivě na katolíky, bylo třeba tento zákeřný útok
odpadlého kněze zničiti v zárodku. Newman po
užil materiálu z článku Wisemanova a předná
šel svým obvyklým sarkasmem o Achillovi dne
29. července. Nelze se diviti Newmamovu roz
hořčení, uvažujeme-li, že tehdy byly wlivem
Achilových přednášek nejhnusnější pomluvy
proti Církvi a kněžím na denním pořádku. Věc
Achillovu rozvířil Newman v další serii před
nášek. Zde bylo vidět, že Newman znamenal
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více než Wiseman: Achili podal žalobu proti
Newmanovi.

Newman se spoléhal na Wisemana, požádal
ho o vydání materiálu a dokladů, aby mohl tvr
zení doložiti před soudem. Bohužel však kardi
nál tyto doklady nemohl už najíti. Co dělat?
Newman byl chudý člověk, byl si vědom, že
opatřiti si tyto doklady přišlo by velmi draho,
a na druhé straně, ustoupiti od tvrzení, zna
menalo porážku.

Pro Newmana začala doba trampot a staros
ti, zvýšených jemným, až úzkostlivým smys
lem pro odpovědnost: rád by se nechal i za
hanbiti, kdyby tím bylo možno zachrániti věc
katolické Církve. Ale to právě stálo a padalo
s jeho osobou; musel dokázati, že měl pravdu.
Při nedostatku dokladů musel alespoň přivésti
osobní svědky přímo z Italie. Jeho spolubratři
jeli do Neapole, ale ani doporučení kardinálovo
nestačilo na to, aby jim otevřeli přístup k po
licejním záznamům. Věc se zdála ztracenou tím
více, že proces měl býti projednán před lor
dem Campbellem, mejvytrvalejším šiřitelem
protikatolické agitace. Newman byl v rukou ne
přátel. Jeho kompromisní návrh byl zamítnut.

Prozřetelnost však zde napomáhala. Dávná
přítelkyně Newmanovy rodiny Miss Maria Rosi
na Giberne se nabídla osobně dojeti do Italie
a přivézti alespoň některé z těch, které byly
obětmi Achillovými. Skutečně po namáhavé ces
tě a s obětavostí, která nemá rovné - s jednou
svědkyní musel jeti i její manžel, který se rád
napil a stále dělal potíže - dojeli do Londýna,
a to při tehdejších cestovních dopravních pro
středcích!

Zatím se podařilo proces odložiti. Konečně
byl zahájen 21.června 1852.Achilli popíral vše
chna obvinění a tvrdil, že byl odsouzen vati
kánskou inkvisicí na základě katolické nauky.
Ani poukaz na celou řadu obětí Achillových
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v Italii nestačil. K tomu všemu Newmam podal
všechny doklady, které kardinál Wiseman na
šel v poslední chvíli. Ani svědectví přítomných
obětí, vesměs provdaných žen, zneužívaných
Achillim, nedovedlo přesvědčiti soudce, dovedlo
však přesvědčitiveřejnost. Přes to všecko... byl
Newman odsouzen pro pomluvu: ze 23 obvi
nění, které vznesl, soudci uznali jen jedno: že
Achilli byl zbaven profesorství a že mu bylo
zapověděno kázati.

Že však tento rozsudek nebyl správný, o tom
svědčí komentář ,„Timesů“, které napsaly, že
proces „málo přispěl k zvýšení vážnosti práva
před lidem, a zvláště k váze anglického jména
a charakteru před cizími národy“. Článek kon
čil těmito slovy: „Máme za to, že římští kato
líci budou míti jen větší důvod k tvrzení, že
pro ně není spravedlnosti.“ To byl i všeobecný
názor vzdělaných kruhů. Tím přestal býti Achilli
1 přes úspěch procesu v očích veřejnosti nevin
ným mučedníkem proti Římu. K tomu se při
družila okolnost, že Achilli se zatím provinil
1 v Anglii přestupky proti mravopočestnosti.

V listopadu byl proces obnoven se závěrem
v lednu; Newman byl odsouzen k pokutě 100
angl. Liber a k vězení do zaplacení pokuty, což
znamenalo, že nebyl vůbec uvězněn. Rozsudek
však pobouřil nejen anglické, nýbrž i světové
mínění. Přispěním anglických 1 zahraničních
katolíků byly zaplaceny všechny výlohy soudu:
12.000 agl. Liber.

Newman proces prohrál, ale vyšel z něho úpl
ně ospravedlněn předmíněním nejen Anglie, ný
brž i celého světa. Achilli byl zneškodněn a více
Newman nechtěl, v zájmu pravdy, ale i v zájmu
Církve a duší.

Ve zralém věku Newman napjal všechny své
síly pro počin, který se nepodařil nikoliv jeho
vinou, ale kterého se podjal, poněvadž chtěl
splniti svou povinnost a viděl v něm jen vůli
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Boží.Z podnětu irského arcibiskupa z Armaghu
Dr Cullena vznikl plán vytvořiti samostatnou
katolickou universitu v Irsku; plán byl schválen
Římem a musel býti proveden. Přes to však se
ozývaly odmítavé hlasy, zvláště se strany vzdě
laného irského duchovenstva, vedeného Dr Mur
rayem a Dr Russelem, kteří dávali přednost
„modu wivendi“ s existující Gueen's College
vzhledem k tomu, že irským katolíkům chybě
la jakákoli tradice universitního vzdělání a vy
učování.

Naproti tomu zastánci katolické university
právem poukazovali na nebezpečí smíšeného
vyučování, které nemohlo býti uchráněno bez
božeckého liberalismu. Z toho vznikla potřeba
obrany Církve. Právem zdůraznil katolický epis
kopát přechod oxfordské umiversity od nábo
ženského a bohovědného myšlení do volnomyš
lenkářského vědeckého myšlení.

Přesto byl učiněn pokus o smír. Biskupové
navrhli, aby na universitě byla alespoň zajiš
těna poměrná účast katolických profesorů v pro
fesorském sboru s odpovídajícím vlivem bisku
pů na jmenování; za druhé, aby byly zřízeny
dvojí stolice pro dějiny, logiku, metafysiku,
morální filosofii, geologii a anatomii; za třetí,
aby byla zajištěna suspense každého profesora,
který by se pokusil podvraceti víru studentovu;
za čtvrté, aby byl ustanoven placený děkan ane
bo kaplan pro každou kolej. I oficielní původní
plán Peelův o novém uspořádání universitních
studií souhlasil s těmito požadavky. Bohužel
ani Peelův návrh nebyl vůbec proveden.

Přípravnými pracemi a vedením budoucí ka
tolické university byl pověřen Newman. V čer
venci 1851 požádal Dr Cullen Newmana, aby
přijal funkci rektora nové university. Newman
váhal, chtěl se omeziti jen na prefekta studií.
Nakonec však to přijal a 12. listopadu irští bis
kupové formálně rozhodli o jmenování New
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mana rektorem budoucí university. Newman to
přijal s přesvědčením, že je to vůle Boží, a tak
se vrhl do práce s plným ohněm. Byl si vědom
odvážnosti podniku, proti kterému se stavěli
jmak nejvzdělanější duchovní Irska, jako du
blinský arcibiskup Murray, v jehož diecési měla
míti universita své sídlo. Dílo bylo mu však
svěřeno celou hierarchií jako takovou, a kromě
toho bylo to výslovné přání svatého Otce. Při

„jal to tedy s nadějí, že snad Prozřetelnost i přes
obtížnost díla ho přivede opět na bitevní pole,
podobné onomu z nejvýkonnějších jeho let za
dob jeho oxfordské působnosti. Viděl na aka
demické půdě své vlastní pole. Už myslel, že
Bůh nemínil použíti jeho schopností, a teď ko
nečně se zdálo, že ho přece povolal, aby to, co
dříve Konal jako nekatolík, mohl plnou měrou
a s plným úspěchem postaviti do služeb kato
lické obnovy.

Přitom si uvědomoval nové proudění a vzkří
šení katolické vědy a vzdělanosti na pevnině.
Kdyby se mu povedl tento úkol, mohl vytvořiti
sbor vzdělaných a myslících laiků, kteří by se
mohli vyrovnati v nové tvorbě katolicismu na
pevnině. Vycítil, že irští laikové byli považo
žováni irským duchovenstvem za „malé chlap
ce“ - jak to sám řekl. Chtěl je vybaviti pro
odpovědnější práci, přál si vytvořiti katolické
laiky, kteří by byli hluboce a solidně vzděláni
v katolické nauce a byli si vědomi všech vědec
kých otázek, týkajících se katolicismu, jejich
nloubek a potíží, a uměli s nimi vědecky za
cházeti. Za hlavní úkol university vytkl si fi
losofickou obranu katolictví a zjevení a vytvo
ření katolické literatury.

Skutečný vývoj přípravných prací však ho
zklamal. Přes úspěchy jeho přednášek zdráhal
se H. E. Manning, budoucí kardinál, který se
vrátil nedávno do lůna katolické Církve, při
jmouti nabídku Newmanovu, aby se stal vice
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rektorem. Také zřízení výboru, o který žádal,
se stále odkládalo, i jeho instalace za rektora by
la ignorována. To znepokojovalo tím více New
mana, který byl přesvědčen,že se nedožije dlou
hého věku a chtěl něco vykonati, než bude
„náhle vyrván ze světa“. Avšak i tyto potíže
přijal jako vítězství kříže.Důvody odkladu dlou
ho vůbec neznal; pocházely z oposice celé řady
vzdělaných mužů a hlavně z lhostejnosti nejšir
ších katolických kruhů k tomuto podniku.

Kardinál Wisemanv Římě informoval Pia IX.
o nutnosti, aby byly podniknuty rozhodné kro
ky v otázce katolické university. A skutečně
papežské breve ustanovilo výslovně Newmana
rektorem a zabezpečilo mu hodnost biskupa,
aby měl nutné duchovní postavení.

Konečně v červnu 1854 došlo k jeho instalaci.
Stolice pro filosofii a literaturu byla otevřena
3. listopadu a při té příležitosti přednášel 0 ,,Křes
ťanství a literatuře“, kde zdůraznil nutnost stu
dia klasiků jako nástroje pro vzdělání ducha.

Jako další úkoly university si vytkl založení
kostela při universitě, který by se stal středis
kem, ovlivňujícím vzdělané kruhy Dublina, ja
kož i studenty tam bydlící. Po všelijakých útra
pách a nepochopení konečně se rozhodl sám ten
kostel vybudovati z peněz, které se pro něho
sešly na zaplacení pře s Achillim. Tak vznikl
nový kostel v Stephen's Green. Při tom věno
val zvláštní péči obřadům i hudbě. Sloh 1 de
korace kostela byly zde podle jeho vlastních
návrhů, podle vzoru starých římských kostelů,
které tak miloval. V tomto kostele měl celou
řadu kázání, která vyšla později pod názvem
„Příležitostná kázání“.

Dále založil časopis „University Gazette“, kte
rý měl oživiti styky mezi vedoucím a osobami,
které se zajímaly o katolickou universitu. Sám
redigoval časopis jeden rok; pak časopis zanikl.

Snad nejskvělejším dílem Newmanovým z té
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doby je zřízení lékařského domu, ke kterému
chtěl postupem doby připojiti vědecký ústav na
širším podkladě; dále astronomická observatoř
a chemická laboratoř.

Medical School House, jejž koupil Newman
roku 1856, stojí dodnes a stal se výbornou cvi
čebnou pro katolické lékaře; ba ústav dokonce
jim obstaral i práci a zaměstnání, nehledě k to
mu, že představoval největší atrakci a působi
vou reklamu pro katolickou universitu samot
nou. Ihned nato se povedlo zříditi 1 chemickou
laboratoř.

Významným úmyslem Newmanovým bylo,
aby universita věnovala zvláštní péči keltické
řeči.

Nejvážnější otázkou bylo státní uznání uni
versity. Neuskutečnilo se; a tomu připisuje New
man hlavní vinu, že celé dílo ztroskotalo.

Newman to předvídal, ale přece doufal, že
Irsko se svým katolickým obyvatelstvem, ke
kterému sám velmi Inul, by se mohlo státi pro
katolíky v Anglii tím, čím je pro belgické ka
tolíky Lovaň. Bohužel Newman byl jen tři ro
ky rektorem university; této funkce se vzdal
právě v roce, kdy v ní vykonal nejvíce, t. j.
roku 1857.

Vnější příčinou jeho resignace byla okolnost,
že se mu nedostalo postavení, které pokládal za
nutné, aby mohl dílo katolické university vésti
ke konci a aby mohl jednati s irským episko
pátem jako rovný s rovným. Kardinál Wiseman
přinesl sice z Říma příslib sv. Otce, že bude
Newman jmenován biskupem, ale irský episko
pát protestoval. Irský episkopát byl dotčen tím,
že návrh na jmenování Newmana biskupem ne
byl předložen v Římě, nýbrž anglickým kardi
nálem Wisemanem.Řím pak tuto námitku uznal,
byl však stále ochoten vysvětit Newmana na
biskupa. Newman sám o to nežádal, vždyť při
jal návrh kardinála Wisemana jen jako vhodný
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příspěvek ve prospěch university. Jen z toho
hlediska litoval, že k uskutečnění daného slova
nedošlo pro nedorozumění s irským episkopá
tem, který mu zazlíval kromě toho, že přibral
i anglické profesory do universitního profesor
ského sboru, zatím co ve skutečnosti Irčané tam
tvořili většinu. K tomu přistoupil Newmanův
rozpor s Dr Cullenem o tom, že trval na při
brání laických profesorů. Dr Cullen nechtěl ta
ké schváliti jmenování několika kandidátů-pro
Ťesorů, navržených Newmanem.

Další příčinu ztroskotání plánu viděl New
man v neúčasti anglického episkopátu na zřízení
university, a konečně v novém přílivu anglic
kých katolíků na oxfordskou universitu, která
jim vyšla opět vstříc. Universita v Lovani exis
tovala a kvetla právě proto, poněvadž belgičtí
katolíci se zdráhali navštěvovati státní univer
situ.

Hlavní příčinou neúspěchu byl však zásadní
rozpor mezi Dr Cullenem a Newmanem o tom,
jak měla vypadati universita. Dr Cullen chtěl
vytvořiti čistě církevní universitu, jakýsi laický
seminář; byl zásadně proti „smíšené výchově“,
proto také jeho odporproti laickému vlivu, proti
návštěvě státní university.

Naproti tomu Newman si přál podstatného
vlivu laiků; nechtěl míti z university ani kláš
ter ani seminář, chtěl míti skutečnou universitu
podle typu v Lovani, na kterou byly přibrány
největší vědecké laické síly. Vnikáním i do laic
kého vědeckého živlu chtěl právě vydobýti nej
Krásnějších vítězství pro víru a Církev. Krátce
řečeno, Dr Cullen mířil na vyloučení všeho to
ho, co bylo nebezpečné v moderním myšlení,
Newman zase mířil na takovou rozumovou a
mravní výchovu a vzdělání,která by uschopnila
katolíky právě čeliti tomuto nebezpečí, které
mu stejně na dlouhou dobu nebylo možno se
vyhnouti. Žádal tudíž nejlepší a nejmodernější
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výzbroj, ovšem ve světle katolické víry. Samo
zřejmězde nemohli míti jediné slovo bohovědci.

Při takovémrozporu názorů Newman nemohl
zůstati déle na místě, a proto v dubnu 1856
oznámil, že se vzdá funkce v červenci; defini
tivně však se jí vzdal teprve v březnu 1857
s platností od 14. listopadu stejného roku.

Ztroskotal-li celý plán katolické university,
neztroskotal však Newman jako katolický mys
Jitel... Právě tento neúspěch byl nejcennější
příležitostí pro Newmana, aby se zabýval složi
tým problémem katolického vzdělání své doby.
Šlo totiž o to, jak zachovati bohovědu při úpl
ném sledování nových cest vědeckého pokroku.

Pro Newmana bohověda znamenala vědu
o Bohu, která není jen nahodilým výmyslem
několika myslitelů, není ani výbuchem krise
jako luteránská a Wesleyova nauka, není ani
skvělou filosofickou soustavou jako filosofie
kartesiánská anebo Platonova, není ani módním
artiklem nějakého období, nýbrž má své vlád
noucí místo ve vědeckém světě pro všechny
časy. Proto největší pokrok vědy může býti jen
největší obranou katolické víry. Proto, jako je
nezbytná věda o Bohu, tak je i nezbytno znáti
největší vědecké pokroky. Právě v tom viděl
nejlepší obranu katolické víry po dobu jejího
největšího nebezpečí. Tak napsal v jedné ze
svých prvních přednášek na universitě:

„Někdo by mohl říci, že bych chtěl omezovat,
pokřivit a ztěžovat růst rozumu církevním do
zorem. Nemám fo v úmyslu. Nechci v tom ani
kompromis, aby náboženství nemuselo v ničem
ustoupit, ani věda. Naopak přeji si, aby rozum
se vyvíjel s největší svobodou, a náboženství
aby se uplatnilo také s největší svobodou. Ale
přeji si, aby se to sešlo v jedné osobě, na stej
ném místě. Chci odstaviti různá střediska, kte
rá působí největší škody růzností vlivů. Chci,
aby tytéž osobybyly orakly filosofie a nádoba
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mi pobožnosti. Chci, aby laičtí intelektuálové
byli i zbožní a aby duchovní byli intelektuály.“

Přitom si byl vědom, že přílišná volnost,
zvláště volná diskuse, mezi neučenými a ne
vzdělanci je velmi nebezpečná. Zvláště v době,
když už růst periodického tisku a všeobecného
čtení v nevzdělané veřejnosti nejvíce přispíval
nikoliv k opravdové svobodě pravdy, nýbrž k oné
„volnosti“ myšlenky, která byla ťak volná, že
mohla pošlapati i samotnou pravdu! Proto prá
vě volal po katolické universitě, která by tuto
skutečně svobodnou diskusi umožnila a kato
lické laiky k tomu vyzbrojila, a to na všech
vědeckých polích bez výjimky. Pro něho uni
versita, a především katolická universita, byla
místem, kde „badání se dostalo kupředu, kde
byly zdokonalovány a ověřovány vynálezy, kde
učiněn konec vědecké konfusi a chyby pozná
vány střetnutím mysli s myslí, znalosti se zna
lostí...“ Takovými byly university ve středo
věku, a to tanulo na mysli Newmanovi, který
viděl právě nebezpečí v tom, že takových uni
versit už nebylo.

V přednáškách o „Křesťanství a fysidké vě
dě“ a o „Křesťanství a vědeckém badání“ podal
mistrně a s velikou prozíravostí do budoucnosti
jakousi Magnu Chartu o svobodě, kterou žá
dá moderní věda na katolické universitě. Oprav
dový bohovědec, který zná meze své vědy, a
opravdový vědec, který si neplete spekulaci
s vlastním vědeckým badáním, nejsou v nebez
pečí utkati se. Proto věda právě na katolické
universitě může žádati veškerou svobodu, které
potřebuje pro svůj pokrok; a to pro pokrok prav
dy, aniž by se dostala do protikladu s bohově
dou.

Pokud jde o zdánlivé rozpory mezi vědou a
Písmem svatým, vyskytují se jen v několika
ojedinělých případech, které lze spočítati na
prstech, a to v případech,ve kterých Písmosva
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té opouští své vlastní pole neviditelného světa
a dotkne se světa viditelného (jde hlavně o chro
nologii Starého Zákona, o původ lidského po
kolení od jedněch předků, o všeobecnosti potopy
a jiných líčeních, jež se zdají odporovat nejno
vějším vědeckým badáním).

Nesmíme zapomínati, že jsme v roce 1855,
kdy největší vědecké autority se pustily do nad
přirozeného zjevení, při čemž ovšem překročili
hranici svého vlastního vědeckého pole. Písmo
svaté je však rozhodujícím, jen pokud jde o ne
viditelný svět, nikoliv však v řádu viditelného
světa, který není jeho vlastním polem a Kde
muselo promluviti mluvou své doby. Největší
chybou bývá i ve vědeckém řádu, aplikovati
věci minulosti na dnešek, jak to bývá často
i v dějepise! S druhé strany však bylo chybou
mnoha katolíků Newmanovy doby, že chtěli vě
decké pokroky odmítnouti jakoby odporovaly
víře. Proti tomu bojoval Newman, pro něhož
bohovědec 17. století mohl se s Baconem a Ty
chonem de Brahe stavěti proti Kopernikovu
zjištění (aniž by tím ublížil zjevené pravdě a
víře), nemohl se však proti tomu stavěti boho
vědec dneška, aniž by byl podezříván z tmář
ství. Tak na příklad Newman uvádí sv. Bonifá
ce,který veliký svou svatostí, nikoliv však svět
skou vědou, stěžoval si v Římě na pisatele, kte
rý tvrdil existenci protinožců; načež sv. Stolice
odmítla odsouditi tento názor čistěvědecký, kte
rý neměl co činiti s vírou. Naproti tomu uvedl
příklad sv. Tomáše Aguinského na důkaz, že
největšího rozkvětu se dožila Církev v době,
kdy připustila největší svobodu diskuse o no
vých naukách doby a takto byla Církev s to,
uznáním všeho, co bylo dobré v tak opovrženém
aristotelismu, zabrániti rozšíření bludů panthe
istických a racionalistických novo-aristotelovců.
Jinými slovy, jak píše Newman, vítězství bylo
získáno katolickými bohovědci, nikoliv odmí
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táním a nesnášenlivostí, nýbrž největším úsilím
vědecké práce. Jen omylem se někteří dovolá
vali názorů třebas velikých bohovědců anebo
bohovědných závěrů jako důkazů proti vědec
kým výsledkům; nešlo však v podobných vě
cech nikdy o vyjádření svaté Stolice jako o ne
omylných článcích víry. Ostatně věda sama bě
hem doby převrátila tolik vědeckých zjištění,
zvláště taková „věda““,která chtěla svědčiti proti
víře. Proto Newman šel tak daleko, že dokonce
v takových případech doporučoval, aby se vě
decké rozpory s vírou trpělivě snášely a aby se
vyčkalo dalších výsledků vědeckých badání, než
by se přikročilo k předčasnému synthetisování
anebo k definitivnímu shrnování posic, a to
právě vzhledem k nedokonalosti lidského roz
umu.
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BOJ O„STŘEDNÍ CESTU“
(1857—1867)

V letech 1857 a 1858 zůstal Newman už jen
formálně rektorem dublinské university a občas
tam dojížděl. Roku 1858 složil úřad definitivně.
V této době Newman nezůstal nečinným. Na
šel příležitost uskutečniti své úvahy o „Víře
a rozumu““. Věnoval tomu všechny své síly, je
likož angličtí katolíci pod přívalem liberalismu,
zvláště vlivem J. S. Milla, potřebovali nutně
vedení v obraně víry.

Bohužel i v této době se musel dožíti veli
kých zklamání. Roku 1858 byl pověřen anglic
kým episkopátem, aby vydal Písmo svaté s vý
kladem. Už měl kolem sebe sbor odborníků,
kteří pracovali o nových překladech. Myslel
opět, že splní vůli Boží, avšak už za rok se mu
sel dověděti, že hierarchie o jeho dílo, které
stálo námahu celého roku a mnoho peněz, ne
měla už zájmu. Tak musel zanechat slibně za
počaté dílo a nikdy sek němu už nevrátil, i když
byl snad nejvíce povolán k tomu, aby vytvořil
nejmohutnější obranu Písma sv. proti útokům
nové doby.

Začátkem r. 1858 založil nový časopis ,„Atlan
tis“, který se měl nestranně zabývati vědou a
literaturou, a především měl informovati kato
lické vzdělané kruhy o všeobecném vývoji vědy
a badání. Předtím však udržoval Newman stá
lou korespondenci s vydavatelem „The Rambler““
Mr. John Moore Capesem. V době vycházení
„Atlantis“ si Newman všiml, že „/The Rambler““
se nachází už na scestí. Skutečně brzy nato Ca
pes pro věroučné potíže opustil katolickou Cír
Kev; a že ho nenásledovali ostatní spolupracov
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nici, to bylo zásluhou Newmanovou. Newman
připsal tento kritický vývoj tomu, že episkopát
měl veliké starosti organisační a neměl čas vě
movati pozornost novým proudům doby a Za
nedbával takto vzdělané katolické kruhy, které
byly ponechány úplně samy sobě. Proto se vě
noval Newman intensivněji publikační činnosti.

Přes uznání, které měl Newman pro vydava
tele „The Rambler““, musel už v polovině roku
1858 odsouditi jako věroučně vadné některé
články, které mu Capes předložil ke schválení.

V roce 1858 Capes se vzdal redakce „The
Rambler“, kterou převzal Sir John Acton. Spo
lupracoval s ním Sir Simpson. Avšak časopis
zůstával i nadále ve stopách katolického libe
ralismu a svými novotami narážel na celé kru
hy katolíků a hierarchie, takže mu hrozil cír
kevní zákaz. Přes opovážlivé přestřelky New
man v něm viděl poctivé úsilí získati katolicis
mu půdu právě ve vědeckých kruzích u neka
tolíků. Proto, aby Newman časopis zachránil,
přijal koncem roku 1858 jeho redakci. Brzy na
to, v květnu 1859, se vzdal redaktorství, když
viděl, že ani jeho jméno a snaha vyloučiti z ča
sopisu všecko, co mohlo působit pohoršení, ne
bylo s to uklidniti veřejné katolické mínění.

Ve všem viděl Newman vůli Boží. V každém
úkolu, který mu byl svěřen, i když nebyl o něm
úplně přesvědčen anebo neměl zvláštní chuti
dáti se do něho. Viděl vůli Boží i v neúspěchu.
Právě z této doby, plné zklamání, pochází ten
to krásný výklad vůle Boží:

„Učinil jsem všecko, co jsem mohl, abych
zjistil vůli Boží, a poněvadž je tomu tak, jsem
přesvědčen, že z toho vzejde jen dobro. Mám
zato, že biskupové vidí jen jednu stránku věci,
zatím co já mám poslání proti zlu, které vidím
zase já. Na druhé straně vždycky jsem kázal, že
věci, které jsou skutečně užitečné, provádějí se
podle vůle Boží jen v jedné době a nikoli v ji
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né, a jestliže se pokusíš učiniti v nepravém čase
to, co samo o sobě je správné, můžeš se také
státi bludařem aneborozkolníkem. Je možné, že
to, nač mířím, je skutečně dobré; ale může býti
vůle Boží, že to má býti vykonáno teprve za
sto let.“

Vydavatelé časopisu „The Rambler“ byli po
staveni před rozhodnutí, buď zastaviti vydávání
časopisu, anebo se změněným názvem zahájiti
novou činnost. Rozhodli se pro druhou možnost.
Časopis dostal nový název „Home and Foreign
Review“ a začal nový ročník v roce 1962, s Ac
tonem jako vedoucím redaktorem a se starým
sborem přispívatelů.

Okružním listem biskupů byl odsouzen i no
vý časopis a prohlášeno, že hierarchie nečiní
rozdílu mezi „Rambler“ a novým časopisem.
Newman se úplně připojil k odsouzení časopi
su se strany hierarchie. V roce 1864 pak Acton
úplně zastavil vydávání časopisu.

Doba od 1858—1864patřila k nejsmutnějším
v životě Newmanově. Vědomí, že došel vlastně
před brány stáří, zhoršovalo ještě účinky ne
úspěchů.

Z této doby pochází nejcennější stránky jeho
deníku, který je psán s velkou upřímností a
jednoduchostí a dává nahlédnouti i do hlubin
Newmanovy duše a utrpení, snášeného s plnou
odevzdaností do vůle Boží. Největší utrpení po
cházelo z nepochopení. ,„Knihám a pracím, kte
rým nerozuměli katolíci, rozuměl protestanti.“
Dále píše: „Náhodou věci, které jsem napsal
před lety jako protestant, nebyly tehdy pro
testanty chápány, přinášejí však mezi protes
tanty ovoce právě teď.“ Jaký div, že když se
Newman odmlčel a věnoval se ve svém „Ora
toriu“ jen vyučování mladých chlapců, vznikly
pověsti o tom, že by se chtěl vrátiti do angl
'kánské církve. Toho byl dalek. I když byl zkla
mán, i když cítil, že byl neužitečný právě v do
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bě, kdy chtěl vykonati veliké dílo, nezmenšo
valo to naprosto jeho příchylnosti ke katolické
Církvi. Jeho zklamání se nevztahovalo na Cír
kev jako takovou, nýbrž jenom na okolnosti,
podmíněné časem a místem. V „Globu““, patří
cím ke stejnému časopisu, uveřejnil rozhořčené
vyvrácení těchto pověstí. Vyvrátil, že není už
představeným Oratoria v Birminghamu. Ve 3.
bodě pak píše: „Ani chvíli nezakolísala moje
víra v katolickou Církev od okamžiku, co jsem
byl přijat do jejího lůna. Věřím,a vždycky jsem
věřil, že papež je středem jednoty a Kristovým
pastýřem; měl jsem a mám vždy stále pevnou
víru ve všechny články víry; největší spoko
jenost v její důstojnosti, kázni a nauce, a stále
toužím po tom a doufám proti každé naději, že
mnohým mým přátelům, které jsem zanechal
v protestantismu, se dostane podobného štěstí.“

Z této doby pochází čilá výměna dopisů s přá
teli i se starými známými z dob oxfordských,
které mu připomněly šťastné dny oxfordské. To
mu nemáloulehčilo jeno utrpení, plynoucí z ne
pochopení myšlenek a snah; vznikla alespoň
vnitřní naděje, že jeho dílo pronikne v budouc
nosti. Věnoval se plně jen sobě samému, mod
litbě a svým chlapcům ve škole. Právě v této
době zazněla trubka, volající do boje. Když vy
šel veřejný útok Charles Kingsley a přímo vy
rval Newmana z idylickéhoživota a vyvolal je
bo protiútok, který upoutal pozornost celé vzdě
lané Anglie.

O vánocích 1863 vyšel v „Macmillan's Ma
gazine“ článek Charlese Kingsleye o J. A. Frou
dových „Dějinách Anglie“ Přitom pisatel po
užil těchto vět: „Pravda k vůli pravdě nebyla
nikdy ctností římského katolického duchoven
stva. Otec Newman nám říká, že jí není třeba
anebo alespoň, že by jí nemělo býti třeba;
tato moudrost jest štítem, který propůjčilo nebe
svatým, kterým by mohli čeliti hrubé síle zka
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ženého světa, který se žení a jest v manželství.
ATje tato vědomost naukově správná čili niko
liv, jistě je tomu tak historicky.“

Na písemný protest Newmanův se Kingsley
dovolával jeho přednášky, vyšlé v knize „Vě
dom'ost a nevinnost“ z roku 19844.Nehledě k to
mu, že tehdejší názor Newmanův nebyl podán
správně; šlo ostatně o výrok z roku 1844, kdy
Newman byl ještě Anglikánem! Na toto upo
zornění Kingsley uveřejnil opravu, která byla
sice velmi zdvořilá, ale nedostatečná a pro jem
né cítění a logickou přesnost Newmanovu před
stavovala vlastně další obžalobu. Především se
Kingsley neodvážil citovati vlastní jeho slova
z přednášky. Hlavní křivdu viděl Newman v pro
hlášení Kingsleyově, že Newman nemínil to, co
vyřkl, místo aby prohlásil, jak o to žádal New
man, že mu připsal názory, kterých nikdy ne
pronesl! Kingsley odmítl každou další žádost
Newmanovu.

Nato uveřejnil Newman skvělou sarkastic
kou karikaturu Kingsleyova způsobu myšlení,
která sice upoutala pozornosí širší veřejnosti,
avšak pro protikatolické smýšlení neprorazila a
spíše vedla k obvinění Newmana, že je příliš citli
vý. V této situaci dostalo se Newmanovi pomoci
se strany, odkud jí nejméně očekával. Včasopise
„Spectator“, který vydával Richard Hoid Hut
ton, jako politik liberál, náboženstvím unitarián,
jinak obdivovatel Kingsleye, vyšel článek G. L.
Craika, který jako vzácný znajec Newmanových
spisů zhodnotil celý spor a ospravedlnil New
mana a odsoudil jasně Kingsleye pro překru
cování vět. Nato však Kingsley vydal další
pamflet proti Newmanovi, ve kterém se zvláště
otíral o víru Newmanovu v zázraky (zbytky kří
že v Římě, o betlemských jestlích, zázrak krve
v Neapoli atd.). Pamílet měl název „Co vlastně
Newman myslí?“ (když nemyslí tak, jak to
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říká). Avšak ani tento pamflet nenašel milost
u Huttona.

Ať tomu bylo jakkoliv, Newman si všiml ros
toucí pozornosti a také sympatií veřejnosti pro
jeho obhajobu. Viděl v tom vzácnou možnost

se uchopil této příležitosti a napsal svou histo
ricky známou obhajobu „„Apologii“(jako auto
biografii), která se stala mocnou obranou kato
lického kněžství vůbec, tím působivější, že za
městnala tehdy celou Anglii. Četli ji lidé lite
rárního a bohovědného světa, ale i vědeckého
světa nejen doma, ale i na cestách, nádražích
atd.

Newman pracoval ve dne v noci o své„Apo
logii““,která podle přání vydavatele Longmana
musela vycházeti pravidelně týdně bez přeru
šení (od 21. dubna do25. června 1864), aby ne
ztratila na působivosti před veřejností, která ji
přímo hltala. Byla to nadlidská práce nejen po
fysické, ale zvláště po duševní stránce. Někdy
přistihli spolubratří Newmana, jak plakal, pří
mo ho trýznilo veřejné přiznání. Jednou psal
plných šestnáct hodin bez přerušení. Pátou část
napsal dokonce za 22 hodin jednoho dne.

V první části se věnoval „Kingsleyově meto
dě diskuse“, ve druhé části psal o „pravé me
todě, jak čeliti Kingsleyovi“, ve třetí až sedmé
části podal svůj životopis, aby veřejnost, která
znala Newmana podle Kingsleye, poznala toho
pravého Newmana.

Po vítězství vynechal Newman v pozdějších
vydáních sarkastickou přílohu, ve které napo
čítal 39 chyb Kingsleyových.

Vydání Apologie představuje jeden z vrchol
ných bodů v životě Newmanově. Jak jsme už
řekli, soustředilo na sebe pozornost celé Ang
lie. Newman měl totiž zvláštní zbraň, totiž pří
mo skvělý literární sloh a nezdolatelný sarkas

wo. WI,
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řejnosti. Léta už Newman takto nepsal, ukryl
tyto své ostré zbraně a věnoval se denní práci.
Bylo tomu už třináct let, čo rozrušil veřejnost
svými přednáškami o „Přítomné situaci kato
Jíků““.Jeho mlčení vycházeloze skromnosti, ale
i z toho, že si byl vědom, jak nebezpečné zbra
ně měl v rukou. Teď však, co Kingsley obvinil
celé katolické kněžstvo jako takové, pokládal
za povinnost celou svou literární i rozumovou
sílu uplatniti proti tomuto zákeřnému útoku.
Vynalezl v Apologii skvělý dialog s Kingsleyem,
který svým vtipem a svou krátkostí (v týden
ních intervalech) nalezl místo v celém anglic
kém tisku. Oči všech se obrátily na oba boju
jící. S počátku se zájem soustředil spíše na ori
ginální, nezvyklý boj, než na obsah. Stále však
více lidí se kupilo kolem bojujících se zvěda
vostí, kdo z obou bude „otcem lží“. Celá Apo
logie se stala přímo veřejnou událostí prvého
řádu pro celou Anglii od nejnižších vrstev až
k nejvyšším. Zvláště zhodnotil Apologii „Spec
tator“, „Saturday Review“ a „Times“, které do
sud věnovaly Newmanovým spisům jen malou
pozornost. Kritika uznala, že Apologie se stala
nejzajímavějším dílem přítomného literárního
období a byla přímo postavena na roveň „Vy
znání sv. Augustina“', které byly čistě nábožen
skou retrospektivou, a Rousseauově autobiogra
fii, která byla spíše jen filosofickým dílem, za
tím co Newmanovo dílo je dílo psychologické,
které nemá rovného.

Tato jeho obhajoba katolického kněžství mě
la ohlas po celém katolickém světě. Úspěch do
dal Newmanovi nové síly, novou odvahu a na
děje pro budoucnost.

Z této doby pochází nejslavnější báseň New
manova „Sen Gerontiův“, ve které líčí posmrt
ný život křesťanské duše s obrazotvorností, kte
rá je tím původnější a obdivuhodnější, že New
man nečetl nikdy Danteho „Peklo“.
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Po úspěchu „Apologie“ pustil se Newman
s novými silami do práce. Bohatý katolík v Ox
fordu Mr. Ambros Smith dal svůj pozemek k dis
posici Otci Newmanovi. První myšlenkou bylo
použít pozemku ke stavbě katolické koleje pro
katolické studující, navštěvující oxfordskou uni
versitu. Bohužel i tento jeho plán ztroskotal.
Hierarchie, hlavně pak vatikánské kruhy, za
ujaly rozhodně zamítavé stanovisko proti smí
šené výchově, totiž proii návštěvě světské uni
versity katolickými studenty. Zamítavé stano
visko vycházelo z předpokladu, že poměry v Ang
lii jsou stejné jako v ostatních zemích, v Italii,
Francii, Belgii atd. Tam totiž liberální duch
universit skutečně zasáhl i katolické studenty.
Newman však zdůraznil, že Anglie není katolic
kou, nýbrž převážně protestantskou zemí, takže
zde není jiné cesty, než smíšená výchova, při
které ovšem katolíci by měli vytvořiti co mož
ná příznivé podmínky pro katolické studující.
Ani delegace katolických laiků do Říma k Pro
pagandě víry, které Anglie podléhala jako mi
sionářská země, neměla úspěchu, poněvadž vá
ha kardinála Wisemana a kardinála Manninga
a Waughana byla příliš veliká a půda příliš
příznivá pro zamítavé stanovisko. Newman měl
však při tomto neúspěchu alespoň tu radost, že
viděl svůj rostoucí vliv mezi katolickými inte
lektuály. Sám však neúspěch této jinak slíbné
akce přijal poslušně a trpělivě a těšil se v jed
nom dopise tím, že co nebylo možno provésti
teď, bude možné později, a že příští mladé po
kolení vstoupí na anglickou oxfordskou univer
sitní půdu. A skutečně tři roky po smrti New
manově Lev XIII. splnil jeho naději a odvolal
zamítavé stanovisko Pia IX. V této době nové
ho neúspěchu vidíme Newmana hráti na housle,
kterých se po dlouhé době opět chopil, i přes
svůj pokročilý věk. Tak píše o hudbě v jednom
dopise, adresovaném příteli, který mu ty housie
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věnoval: „Skutečně myslím, že hudba mi do
dává síly k práci a prodlužuje mi život. Nikdy
jsem nepsal více, než když jsem hrával na hou
slích. Vždycky spím lépe po hudbě. Musí býti
v hudbě jakýsi elektrický proud, který vychází
ze strun přes prsty až k mozku a prochází pá
teří až dolů. Snad myšlenka je hudbou.“

Opět byl Newman vyburcován a stal se zno
vu středem pozornosti všech náboženských kru
hů. Byl to nový pamflet jeho bývalého přítele
z Oxfordu Pusey, který prudce útočil na kato
lickou Církev pro domnělou její zaostalost a vi
mil ji z primitivismu, při čemž vydával za ofi
cielní církevní učení názory a zvyky, které byly
jinak jen nábožnými zálibami některých věří
cícn, anebo přeháněl význam papežovy neomyl
mosti přes meze určené samým budoucím ka
tolickým dogmatem. Tím si ovšem ulehčil útok,
podstatu katolického učení ím však nezasáhl.

Samo sebou tento extremní a nespravedlivý
útok vyvolal i s katolické strany extremní pro
tiútoky; to Newmana nemálo rozmrzelo, neboť
byl vždy pro „střední cestu“, i když si byl vě
dom, že sotva bude myslitelno sjednocení s od
trženými bratry. Na pamílet odpověděl New
man uveřejňováním dopisů,které vyměnil s Pu
seyem a které měly vysokou apologetickou hod
notu, jelikož předvedly anglikánům katolické
učení v pravé míře a v pravé podstatě. Obha
joba Newmanova byla uznána také novým arci
biskupem kard. Manningem, nástupcem kard.
Wisemana, zvláště pro její vnitřní sílu a pře
svědčivost důkazů.

I v tomto boji se projevily ještě účinky jeho
„Apologie“, jelikož celý anglický tisk zazname
nal jeno nový bohovědný souboj, který byl sle
dován s největším zájmem a velmi přispíval
k šíření nových apologetických úvah Newma
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Tato pozornost vyvrcholila sedmisloupcovým
článkem „„Timesu“' ze dne 31. března 1866, což
znamenalo veřejnou událost prvého řádu.

Úspěch s „Apologií“ a teď „Dopisem Puseyo
vl“ šířil jeho postavení mezi katolíky, a když
byl pověřen svým biskupem posláním v Oxfor
du, začal opět doufat i v uskutečnění koleje pro
katolické studující v Oxfordu. Přátelé naléhali
na Newmana, aby se odebral do Říma a před
ložil sv. Otci Piu IX. celý svůj posudek o si
tuaci. Newman však odmítl tyto rady a spoko
jil se tím, že bude působiti tak dlouho doma na
anglické katolíky, až je sám přesvědčí o správ
nosti svého názoru. Skutečně jeho vliv rostl den
ze dne a také četní biskupové se přidali k jeho
názorům o náboženské situaci v Anglii.

Newman se připravoval do Oxfordu, kde mě
la býti založena odbočka jeho Oratoria. Stále
však trvala nedůvěra v příchod Newmanův do
Oxfordu, jelikož to znamenalo pro mnohé novou
propagandu pro „smíšenou výchovu“. Přesopač
nou akci Warndovua Waughanovu dostalo se New
manovi konečně povolení od Propagandy, aby
měl „misi“ v Oxfordu. Vydal oběžník, ve kterém
ohlásil stavbu Oratoria a kostela. (V Oxfordu
nebylo ještě vůbec katolického kostela.) Oběž
ník vyvolal největší nadšení mezi katolickými
laiky, kteří spontánně přispívali svou hřivnou
k podniku Otce Newmana. Rodiče uvítali pod
nik v přesvědčení, že jejich děti při návštěvě
oxfordské university by našly ochranu své víry
u Newmana. Uprostřed této radostné jistoty 
den co den mluvil o svých plánech do budouc
mosti - stihla ho nová rána: z příkazu Propa
gandy byl vyrozuměn, že nesmí do Oxfordu.
Vyhráli toodpůrci „smíšené výchovy“',kteří měli
zato, že přítomnost Newmanova v Oxfordu by
tam přitáhla veškerou katolickou mládež z celé
Anglie, a tím vedla k návštěvě oxfordské uni
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versity. Bohužel vyšel v téže době anonymní
útok na Newmana ve „Weekly Register“, ve
kterém bylo naznačeno, že sám svatý Otec a
Propaganda zakázala příchod Newmana do Ox
fordu pro nedůvěru k jeho pravověrnosti. Věci
se měly ovšem trochu jinak. Nešlo o nedůvěru
k Newmanovi, nýbrž spíše o rozdílnost v názo
rech o výchově katolických vysokoškoláků v oné
době, při čemž ovšem Newman přihlížel k ang
lickým náboženským poměrům, které nebyly
v Římě tak známy. Tato událost dala příležitost
k velmi vřelému projevu k Newmanově osob
nosti. 200 čelných katolických laiků, mezi nimi
také lord Howard, Earl of Denbigh, poslanec
Earl of Marshal, vychovatel mladého vévody
z Norfolku (katolické větve královské anglické
rodiny) adresovali Newmanovi projev sympatie
dne 6. dubna 1867, ve kterém se ohradili ener
gicky proti anonymním útokům. Projev vyšel
ve známém katolickém časopise „The Tableť“.

Tento projev byl velikou sensací, která měla
svou ozvěnu i v Římě, kde byl vykládán jako
vzpoura katolických laiků. Newman naprosto
nebyl pro to, přímo nabádati katolické studující
ke studiu v Oxfordu - jak bylo nesprávně. refe
rováno do Říma. Měl pouze zato, že není radno
zakazovati návštěvu oxfordské university (každý
zákaz láká k neuposlechnutí) - ale že naopak je
třeba katolickou mládež na oxfordské půdě chrá
niti co nejvíce. Newman byl pro katolickou uni
versitu - ostatně jeho pokus v Dublině mluví
jasně - neviděl však možnosti jejího uskutečně
ní v Anglii a pokládal za nutné si vypomáhati
tak, že se zabrání šíření zla alespoň zřízením
katolické koleje.

Newman by byl snesl všechno, nesnesl však
pochyby o své pravověrnosti. Došlo k dvěma
krokům z kruhu jeho přátel. Father I. Ryder
vytýkal extremistům, že ztotožňují extremnost
s pravověrostí. Na druhé straně Father Am
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bros St. John a Father Bistleton z Newmanova
Oratoria se odebrali do Říma a nesli písemné
stanovisko Newmanovo ke všem otázkám, hlav
ně k otázce „smíšené výchovy““. Oba dva našli
v Římě mnohem příznivější přijetí než v cír
kevních kruzích. Sv. Otec je přijal s největší
přívětivostí a projevil zájem 'o Newmana. Obě
ma přátelům se povedlo rehabilitovat Newmana
u nejvyšších církevních úřadů,které se přesvěd
čily, že zprávy o něm, podané do Říma, nebyly
přesné.

Ovšem Newman přistoupil na thesi, že je nut
no upustiti od plánu na zřízení studentské Ko
leje v Oxfordu; to však znamenalo úplné vítěz
ství odpůrců „„smíšené výchovy“ v Amglii.

Ze zpráv svých přátel z Říma se přesvědčil,
že se tam vůbec nepochybuje o jeho pravověr
nosti. A když ho navštívil Msgre Nardi z Vati
kánu, dověděl se Newman, že největší odpůrce
proti svým bohovědným thesím a názorům ne
má v Římě, nýbrž v Anglii.
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VÍTĚZSTVÍ PRAVDYA VĚRNOSTI
(1967—19879)

Upuštěním od oxfordského plánu z roku 1867
pokládal Newman svou životní činnost za skon
čenou. Bylo mu už 66 let. I když byl zdráv, pře
ce necítil v sobě už sílu dřívějších let. Věci se
však vyvíjely jinak.

Celá římská akce ve prospěch Newmana mě
la totiž jeden veliký výsledek. Církevní kruhy
římské na pokyn papežův daly přezkoumati
povolanými znalci bohovědné studie Newmano
vy, hlavně Dr Cullenem, který znal podrobně
Newmanovy spisy. Výsledek toho bylo potyrze
ní dokonalé pravověrnosti Newmanových bo
hovědných názorů, načež s papežovým svolením
Newman pozván, aby se zúčastnil prací příštího
vatikánského sněmu jako oficielní bohovědný
znalec. Kromě tohoto uznání Newman se dožil
druhého úspěchu, že viděl růsti čím dále tím
více svůj vliv, takže mohl bez obav probírati
1 nejožehavější otázky, které tehdy hýbaly ka
tolickým laickým i bohovědným světem. Byla
to otázka neomylnosti papežské, kterou bylo
třeba hájiti na jedné straně proti vnějším od
půrcům a na druhé straně i proti neodpověd
ným a často škodlivým výstředním názorům
několika přehorlivých jednotlivců. Po dvaceti
letech nespravedlivého zacházení Newman ale
spoň viděl, jak jeho názory se osvědčily a razi
ly si cestu. Tehdy, roku 1868, uveřejnil svá far
ní kázání; během půl roku jich bylo prodáno
na 3.500 výtisků, a to převážnou většinou mezi
anglikány.

Před vatikánským sněmem uveřejnil také své
stěžejní životní dílo, které shrnovalo filosofické
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nazírání z celého života a o kterém pracoval
zvláště pilně v letech 1867—1869.Je to „Návod
k mluvnici souhlasu (přisvědčení)““,který vyšel
v únoru 1870. Přes ojedinělé kritiky našel nej
širší souhlas celé vědecké katolické veřejnosti
a byl pilně čten ve všech duchovních a laických
kruzích. Hlavním předmětem studie bylo pře
konati zdánlivé rozpory mezi vírou a rozumem.
Kniha vyplnila některé velmi důležité mezery
v katolické apologetice. Především Newman do
kázal, jak prostý a nevzdělaný rozum má své
rozumné podklady pro křesťanskou víru. Za
druhé podal filosoficky i literárně skvělou stu
dii rozdílu mezi věřícím a nevěřícím, při čemž
zdůraznil zvláště, jak často věřící nezná psy
chologii nevěřícího, u kterého nelze vždycky jen
tak mluvit o neupřímnosti. Na druhé straně
ukazuje, jak nevěřící dochází k falešným závě
rům. Uznává jeho odpovědnost, připouští však
za určitých okolností jeho upřímnost.

Newman se bál zvláště těch lidí, „kteří vě
děli mnoho a rozuměli málo“ a kteří proto ne
byli schopni rozlišovat mezi zdánlivými, jaksi
slovními rozpory a skutečnými rozpory. Jinak
kniha byla cennou studií celéhorozumného pro
cesu člověka ve zvláštním poměru k víře. Je to
čistě empirická, nikoliv teoretická studie, boha
tá na příklady, silná, až básnicky krásná, občas
s velmi jizlivým humorem. Knihu přijal nadše
ně dokonce i starý odpůrce Newmanův W. G.
Ward, který v otázce oxfordské university a
neomylnosti papežské po léta Newmanovi od
poroval.

Tak zahájil Newman svou účast na vatikán
ském sněmu v letech 1869—1870.-Jeho názory
se lišily od mnoha jiných církevních hodnostářů
a bohovědců. Nicméně však, na příkaz papežův,
měl své názory otevřeně projeviti, ovšem S vý
hradou, že se podrobí, kdyby Církev později
měla rozhodnouti jinak. Pius IX. chtěl slyšet
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názory všech biskupů a bohovědců. Newman
hájil slavnostně stanovisko vědecké bohovědy
proti horlivosti zbožných sice, ale vědecky má
lo zakotvených lidí.

Newman odmítl pozvání zůčastniti se sněmu,
ačkoliv se nezdráhal býti rádcem biskupů. Sněm
se měl totiž zabývati dvěma velmi choulostivý
mi otázkami, totiž inspirací Písma svatého a
papežovou neomylností. Zvláště druhý bod zne
pokojoval Newmana velice, poněvadž extrémní
stanovisko několika bohovědců mu nesouhlasilo
s historickými skutečnostmi (viz papež Hono
rius). Newman se obával definice, jaká byla při
pravena extrémními zastánci. Pracovali podle
něho přímo do rukou nepřátel Církve, kteří si
tohopřáli, právě aby mohli dokazovati „ad ab
surdum““ práva papežova. Situace se zhoršila
tím, že do tak ožehavé otázky, a to ještě před
rozhodnutím sněmu, zasáhli i katoličtí žurna
hsté, tedy úplně laický živel,který nemohl míti
ani zdání osložitosti a choulostivosti celého pro
blému. Definice o inspiraci Písma svatého, které
prošly sněmem koncem května 1870, byly při
jaty Newmanem s celým jeho vědeckým pře
svědčením a souhlasem. Pak přišla na řadu
choulostivá otázka papežovy neomylnosti. New
man, jak už naznačeno, nebyl proti definici sa
motné, nýbrž proti určité stylisaci definice, ja
kou navrhovali už zmínění extrémisté. Proto
radil prozatím, aby se s vyhlášením dogmatu,
které jinak uznával, zatím vyčkalo, aby byla
připravena půda, jak tomu bylo u dogmatu Ne
poskvrněného Početí Panny Marie.

Konečně vatikánský sněm přijal článek o ne
omylnosti papežské v definici, která naprosto
uspokojila názor Newmanův, a to tím více, že
se nedal unésti stanoviskem extrémních zastán
ců, nýbrž vymezil pojem přesně v duchu cír
kevní tradice a dějin. I v tom viděl Newman
zásah božské Prozřetelnosti a působnost Ducha
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sv.,který oproti jeho lidsky pocnopitelným oba
vám chránil Církev očividně před přestřelky.
Skutečně, podle této definice se papežova neo
mylnost vztahuje jediné na prohlášení, které
činí papež „ex catedra“, to jest pouze tehdy,
když papež ve své funkci jako pastýř a učitel
všech křesťanů a jako nejvyšší autorita definuje
nauku o víře anebo o mravech pro celou CČír
kev, a to na základě příslibu Krista samotného
a podle vývoje církevních dějin. Touto definicí
byly fakticky právě zamítnuty přestřelky M.
Veuillota ve Francii a G. W. Warda v Anglii,
před kterým Newman nejvíce varoval.

V letech 1871—1874Newman revidoval celé
své dílo i spisy z dob, kdy byl ještě v angli
kánské církvi. V únoru 1871ztratil svou matku,
když mu bylo už 70 let. V tom věku ho stihl
osud všech stárnoucích, to jest úmrtí jeho nej
lepších přátel a známých. Jakoby ztratil posled
ní styčné body s minulostí, se svým vlastním
životem.

Celou dobu od 1868—1874 žil Newman přes
vnější bouře v klidném prostředí svého Orato
ria v Birminghamu. Vedle modlitby a danních
povinností k Oratoriu a ke svým bratřím byla
hlavním jeho zaměstnáním četná koresponden
ce, která představuje takřka polovinu jeho ži
votního díla a měla neobyčejný okruh působ
nosti. Psát dopisy bylo nejdůležitější prací New
manovou. Podle jeho názoru také bylo to upřím
nější a významnější, než napsat autobiografii,
jak mu někdo radil. Byl k tomu přímo veden
přečetnými dotazy a prosbami o radu, které mu
přicházely se všech stran Anglie i z ciziny.
Proto věnoval zvláštní péči a práci svým dopi
sům, které jsou často mistrnými kusy literární
nodnoty. Vyvíjel přímo virtuositu v odstiňování
svých odpovědí, které přes stejný předmět byly
různě stylisovány, podle toho, které osobě byly
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adresovány. Sám si řekl, že každá: osoba má
jiné myšlenky, jako každá má jiný obličej.

Zvláštěohleduplný byl k těm, jejichž:víra
v křesťanství ahébo dokonce v Boha byla v ne
bezpečí. Sám si byl vědom, že'i nejlepší logika
by byla bez účinku, kdyby užívaný rozumový
a mravní nástroj něpřihlížel k působění jem
ných psychologických sil v lidské důši,

Newmáň nérad opouštěl domov.,Odmítl dva
krát pozvání Mětafýsické společnosti, aby se
stál jejím čleňem. V této společnosti bylizá
sťupči všech filosofických a náboženských smě
rů, kteří jednouměsíčnědiskutovali hlavně o ná
boženských problémech.Jejími kafolickýmičle
nybyli i kardinál Mantiing,W. G. Warda J. D.
Dalgairns. Newman to odmítl s tímto odůvod
něním: V dopiše jého přědsedovi R. H. Hutto
novi píše: „Pro některé věci mám "dobrou pá
měť-ale pro knihy, nauky; pro názorya argu
menty nikoliv. To měl kardinál Wiseman. Já
nejsem takový. Nejsempohotový člověk a mohl
bých poškoditi dobrou věc. A ostatně jsem: tak
ostýchavý... nehledě -k tomu; že je“mi už '70
let.““ Ve skůtečnosti však nesouhlasil s účely
této společnosti, která podle jeho názorů pře
Kkročilaměze své působnosti a také svýchsčhop
ností, pojednávajíce o námětech bonhovědných,
přímo nedostupných laikům, třebas to byli vy
šoce vzdělaní lidě. Neuzavřel se však před jed
notlivcem, i když to byl nevěřící a žádal o jeho
názor. V Německu sestalo běžným slovo „New
man's Subjektivitát“. Něcobylo na tom pravdy
potud, že Newman měl svůj zvláštní způsob
při probírání nějakého vědeckého sporu. Tento
jeho způsob je nejlépe naznačen heslem, které
si vybral později jako kardinál „Cor ad cor lo
auitur“ - „Srdce mluví k srdci“. Místo-aby své
čtenáře knih anebo dopisu postavil před alter
nativu logikyslovy „přijmi mé stanovisko pod
trestem, že budeš převeden ad absurdum“ - pro
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kterýžto způsob Angličan v metafysickém obo
ru neměl dosti logického nervu, použil Newman
způsobu jakoby řekl: „„hleď porozuměti mé řeči,
stůj tam, kde stojím já a uvidíš, že budeš cítit
tak, jako cítím já“!

Kroměveršů, které byly uznány za velmi cen
né literární příspěvky,složil Newman také celou
řadu krásných modliteb, které nejlépe ukazují
celou jeho duši, hlavně jako skromnost a ode
vzdanost do vůle Boží a důslednou poddanost
Církvi a papeži. Proto se nelze divit, že mu ne
mohlo být více křivděno, než výtkou nebo po
dezřením o nedostatku oddanosti ke svaté Sto
lei. V tom projevoval obzvláštní smysl pro trpě
lvost, která čeká na ospravedlnění v pozděj
ších letech; to se u něho skutečně vždy, ovšem
velmi pozdě dostavilo.

Vydáním „Mluvnice souhlasu““ měl Newman
zato, že ukončil „své poslední dílo““.Myšlenka na
nějaký nový zásah do veřejnosti byla od něho
vzdálena. Ani pokus, zatáhnouti ho do veřejného
sporu při projednávání Gladstonova zákona, tý
kající se irské university z r. 1873, ztroskotal,
i když Newman v soukromé výměně dopisů na
bádal všechny své přátele, aby do této otázky
činně zasáhli a hlavně zajistili přiměřenouúčast
katolických laiků. Vždyť Newman viděl právě
v nepřirozeném odstupu mezi hierarchií a laiky
největší nebezpečí pro vzájemné odcizení, pro
vzrůstání extrému na obou stranách v důsledku
vzájemného nepochopení a z toho plynoucí ne
důvěry; a v tom také viděl hlavní kořeny odpa
du a rozkolu mezi katolickými laiky a moder
ními proudy, které tak vyznačily druhou polo
vinu 19. století. Pro něho universita při činné
účasti katolických laiků představovala jaksi
„mezistanici, kde by se sešloduchovenstvo s lai
ky k činné spolupráci“, v tom viděl nejlepší
hráz proti bludu a rozkolu, a hlavně proti po
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křivení katolické nauky ve vědě a v praxi ka
tolické.

Zatím se Newman věnoval revisi svých děl,
chtěl ukliditi dům, než ho opustí na věčnost.
Nicméně tato nečinnost ho netěšila, jak je zřej
mé z jeho dopisů z října 1874. A skutečně brzy
se mělo ozvati ono „volání“, onen projev vůle
Boží, která ho postavila znovu do veřejného
zápasiště přesto, že mu bylo už 73 roků.

Gladstone se roku 1874 vzdal předsednictví
své strany a věnoval se publikační činnosti,plné
opětovných útoků na katolickou Církev, a hlav
ně proti článku o neomylnosti papežově, vyhlá
šeném r. 1870. Ztotožňoval oficielní názor Cír
kve s extrémními stanovisky Manninga, Warda
a Luoisa Veuillota. Gladstone prohlásil, že „Řím
odmítl tímto stejně moderní myšlenku a staré
dějiny, -že nikdo se nemohl už státi konverti
tou a nezříci se své rozumové a mravní svobo
dy a nepostaviti svou občanskou loyalitu a po
vinnost na pospas jiného“. To ovšem byly úto
ky, které se přímo dotkly celého životního na
zírání a boje Otce Newmana. Viděl, že jeho ná
zor byl nejůčinnějším zamítnutím neoprávně
ných a neodůvodněných útoků Gladstonových.
Newman nejen přijal celé dogma, nýbrž viděl
v jeho definici jen to, čemu věřil už spontánně
od začátku svého obrácení a právě proto mohl
celou svou vahou se postaviti proti přemrště
ným stanoviskům extremních zastánců, kteří
dodali odpůrcům vědecky a psychologicky nej
účinnější zbraně proti dogmatu a tak i proti
Církvi. Nebylo tedy divu, že všichni katolíci,
kteří znali jeho stanovisko k dogmatu, naléhali
na něho, aby otevřeně čelil útokům Gladstono
vým, jehož pamflet byl rozšířen po celé Anglii
v nákladu 100.000 výtisků.

Tak připravil Newman svou odpověď Glad
stonovi pamfletem, který vyšel pod názvem „Do
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pis vévodovi z Norfolku“ v lédnu 1875. Úspěch
pamfletu překonal nejodvážnější očekávání.

Čeho se Newman nenadál, stalo se: našel sou
hlas i v „Dublin Review“ redigovaném G. W.
Wardem. Gladstone vydal v dubnu nový pám
flet, a na to Newmanpřipojil některé vysvět
lívky a připomínky k původnímu „Dopisu“, ve
ktěrém opět účinně odmítl další obvinění Glad
stonova, Úspěchpamfletů vedl ho k tomu; že
přiměl F. Ambrose, St. John, aby přeložil dílo
generál. tajemníka papežského koncilu Msgre
Fesslera o „Správné a nesprávné neomylnosti“,
aby bylo přístupno také anglickým čténářům.
Avšak Newmana a toto dílo stihla nová rána:
F. Ambros se zhroutil přepracováním,čímž New
maň ztratil svého nejvěrnějšího přítele.

Mezitím revidovál Newman pilně dále svá
díla, i z doby; kdy byl. ještě anglikánem a při
tomto odsťupu musel zjistiti, že mnoho jeho
tehdejších výtek bylo správných, jenomže se
nedotkly ani Církve samotné, ani katolického
náboženství jako ťakového, nýbrž vlastně jen
lidí 4 vedoucích, a to často jen za zvláštních
okolností. Všechny své anglikánské přednášky
po révisi a s přiměřenýmipřipomíňkamivýdal
pod názvem „Via media“ (Střední cesta).

Roku 1877,kdyse cítil už blízek smrti a kdy
už jeho ruka ochabovala při revisi jeho prací,
dostalo se mu konečně veřejného uznání jeho
života a díla, které se projevilo nejrůznějšími
způsobyze všech stran vysokýchi nízkýchcír
kevních kruhů; z četných farností ho docházely
projevy přízně a dokonce Gladstone sám v jed
nom věřejném projevu se zmínil o něm s veli
kými sympatiemi, což Newman očekával nej
méně. Tehdy Newman výdal také další svédí
lo (revidované „„Essayo vývoji“), ve kterém pro
jevil hlavní myšlenky bohovědné, které hoved
ly vlastně do Katolické Církve. Byl jmenován
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čestným členem universitní koleje v Oxfordu
(Trinity College).

Než i toto opožděné uznání, třebas mírnilo je
ho skleslost, nebylo s to odčiniti jeho smutný
pohled na minulý život, který po neobvyklých
začátečních úspěších vykazuje více zklamání a
neúspěchu právě v době, kdy myslel, že by
mohl pro Církev něco vykonati.
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POZDNÍ KORUNA ŽIVOTNÍHO
DÍLA
(1879—1890)

Newman netoužil nikdy po poctách, i když
samo sebou pocítil neuznání svého díla pro věc
katolickou,kterou pokládal za jedinou a stejnou
pro všechny věrné katolíky, i když mohly býti
rozpory v podrobnostech, nikdy však v pod
statě. Největší důkaz pro to je skutečnost, že ni
kdy nemluvil a nepsal jinak než jak byl pře
svědčen, i když často bylo nebezpečí, že nebude
pochopen nebo dokonce, že se jeho slova bu
dou vykládat nesprávně. Nikdy mu nešlo o to,
co jiní říkali anebo se domnívali; stačilo mu,
že řekl pravdu podle svého přesvědčení a za
choval věrnost víře a Církvi, a hlavně k svaté
mu Otci.

K Piu IX. měl vždy největší sympatie, jak k je
ho osobě,tak i k jeho vzornému kněžství. Avšak
nad Newmanem v Římě visel onen „mrak“ kte
rý bránil každému jeho vzestupu. Po nastou
pení Lva XIII. na trůn zdálo se přátelům New
manovým, že nadešel vhodný okamžik požá
dati Řím o udělení kardinálské hodnosti. Byl
získán i kardinál Manning a vévoda z Norfolku
tlumočil svatému Otci přání všech anglických
katolíků, aby Newmanovi byl propůjčen kar
dinalát, a to vzhledem k jeho životnímu dílu a
hlavně úspěšné literární činnosti na obranu Cír
kve a víry, ale také na obranu ryzíhokněžství,
nehledě k tomu, že Newmanova soukromá, te
dy neviditelná výměna dopisů vytvořila sta a
sta konvertitů z řad anglikánů.

Je zajímavé že muselo opět dojíti k nedo
rozumění, než došlo k udělení kardinálského
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klobouku. Nesmíme zapomínati, že Newmanovi
bylo už 78 let. Kromě toho byl právě churav,
když ho došlo psaní arcibiskupa Dr Ullathorne,
který mu zaslal přípis kardinála Niny z Říma,
že svatý Otec se rozhodl nabídnouútimu v nej
bližší době kardinálský klobouk. Newman, kte
rý měl už jednou smutnou zkušenosts jmeno
váním na biskupa, ke kterému pak nedošlo,
aniž mu bylo sděleno -proč,"obával se,že. Pro
zřetelnost ho chceopět tvrdě. zkoušet. Mimo to
skutečně. nepokládal se za tak zdravého, aby
mohl sídliti v Římě. Tuto námitku sdělil arci
biskupovi. Záhadnýmzpůsobem .se šířila ihned
pověst, že Dr Newman odmíti kardinálský klo
bouk. O tom přinesly dokonce zprávu „The Ti
mes“ Nato vévoda.z Norfolkuzjistiv, že tato
zpráva nebyla pravdivá, že Newmanze skrom
nosti a jinak odůvodněně vyslovil jen pochyb
nosti jeti do Říma, :a že není s to opustiti své
oratorium, napsal kardinálu Mianningovi s dů
razným upozorněním,že by to byla osudnáchý
ba pro postavení Církve v Anglii, kdyby na zá
kladě těchto falešných zpráv měla býti v po
sledním okamžiku nabídka odvolána. Kardinál
Manning. to vysvětlil svatému Otci, který oka
mžitě-telegraficky potvrdil -příští jmenování
Newmana. kardinálem ikatolické Církve. Mezi
tím však docházely Newmanovi nejrůznější do
pisy se všech stran, ve kterých buď přátelé
vyslovili lítost nad tím, že Newman odmítl
tuto čestnou nabídku, anebo jako Pusey a jiní
anglikáni mupřímo blahopřáli, že odmítl kar
dinálský klobouk. Newman:nemohl už mlčet a
měl velkou práci přesvěděitivšechny, že nabíd
ka ještě nedošla, že šlo jen o prozatímní sdě
lení arcibiskupa a že naopaknemělani v úmys
lu tuto nabídku zamítnouti,

Telegram papežův došel 2. března 1879 a
první slova Newmanova. byla: „Konečně.mrak
nade mnou zmizel“ 11. března došlo dokonce
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z Říma povolení,že Newman se nemusí odebrati
do Říma a že může i nadále sídliti ve svém ora
toriu. 15, března došlo formální a definitivní
sdělení kardinála Niny, že Newman bude jme
nován kardinálem.

Na Zelený čtvrtek opustil Dr Newman Anglii
a 27. dubna, na. Hod Boží.velikonoční, -byl přijat
ve zvláštní audienci papežem.Lvem XIII. VŘí
mězůstal až do kvěťna,kdy -se měla konati taj
ná konsistoř. Mezitím neopustil na radu lékařů
ani dům. Byl silně nachlazen a počasí bylo vel
mi nepříznivé. 12.května v Palazzo della Pigna,
kde sídlel kardinál Howard, přijal odpoledne
po konsistoři tak zvané „biglietto“ od kardinála
státního sekretáře, kterým mu bylo sděleno, že
svatý Otec ho: ráno v tajné konsistoři povýšil
na kardinála a že den nato.svatý Otec ho při
jme, aby mu vložil nahlavu kardinálský klo
bouk

Nový kardinál odpověděl přes své stáří a tě
lesnouindisposici v delším projevu, v němž po
dal. skvělý rozbor liberalismu a odsoudil. ho,
jelikož vede k velikému odpadlictví. Upozornil
však ná některé pravdivé stránky liberalismu,
které právě proto, že jsou pravdivé, představují
nejnebezpečnější zbraň tohoto vyhlášeného od
půrce každéhozjeveňéhonáboženství a vyžadují
ze. strany katolíků stejnou sílu a..pohotovost,
která musí stavěti na solidním vědění a velko
rysosti duše. Líčil pak náboženské a kulturní
poměry v Anglii, které vyžadují docelazvlášt
ního postupu v obhajobě katolické víry.a Církve.

Newman..doufal, že bude moci v Římě na
vštíviti svatá místa, seznámiti se s „ostatními
členy kardinálského sboru, chtěl vícekráte pro
mluviti se svatým Otcem, zvláště měl v úmyslu
předložiti své názory, pro. které bojoval po ce
lý život, hlavně v otázce katolické výchovy;
bohužel však zdravotní stav mu to nedovolil.
V červnu se vrátil doAnglie, přistál v Brigh
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tonu a byl slavnostně uvítán lidem i ducho
venstvem.

V sídle vévody z Norfolku bylo jmenování
oslaveno za přítomnosti nejčelnějších členů
anglické aristokracie, vládních kruhů a veřej
ného života. Z dalších veřejných projevů bylo
velmi významné pohoštění v oxfordské univer
sitní Trinity College, místa jeho mládí a nej
většíchživotních úspěchů.

Podivuhodným způsobem Newman, který už
před dvaceti lety myslil, že brzy zemře, měl
nositi kardinálský klobouk ještě 11 let až do
roku 1890.

Nejdůležitější bylo, že kardinál Newman na
byl opět úplného zdraví, takže se nemusel obá
vati „Zahálky s důstojenstvím“, jak sám říká
val. Měl v úmyslu upozorniti římské kruhy na
nutnost, aby se liberalismu čelilovědecky,hlav
ně pokud jde o historickou pravdu v církevních
dějinách. Zvláště mu leželo na srdci umožniti
katolickým studentům opět přístup na oxford
skou universitu. Chtěl se osobně odebrati do Ří
ma a vyložiti své stanovisko sv. Otci. Bohužel
však, po marném čekání na lepší zdravotní stav,
r. 1885musel definitivně tuto myšlenku opustiti,
a byl proto rád, když dva čelní a vlivní angličtí
katolíci se nabídli, že pojedou do Říma a vyloží
jeho názory mnapříslušných místech. Biskup
Hedley, lord Bray a Mr. Hartwell předložili
svatému Otci dopis kardinála Newmana, který
upozornil na to, že nynější náboženský stav
university by byl velmi příznivý pro vykoná
vání katolického vlivu na oxfordské akademic
ké půdě. Svatý Otec vyslechl velmi pozorně
výklad a slíbil, že předloží všecko kardinálu
Manningovi. I když nedošlo k odvolání zákazu
návštěvy oxfordské university, je faktem, že
zákrok kard. Newmana připravil už náklonnost
papeže Lva XIII. k odvolání tohoto zákazu.
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Věc uzrála až o deset let později, to jest tři roky
po smrti Newmanově.

Roku 1882 došlo ke smíření mezi kardinálem
Newmanem a W. F. Wardem, jehož syn Wil
frid Ward napsal veliký životopis Newmanův
v rozsahu 1300 stran.

Newman sledoval intensivně vědecký a nábo
ženský život. Měl zvláštní obavy z dvojího dru
hu lidí: z těch, kteří svým pátravým rozpolo
žením se odvrátili od náboženské myšlenky
k agnosticismu. Newman věděl, že jediné ka
tolická Církev jim mohla dáti onu plnou jis
totu při jejich upřímném hledání pravdy. Pak
měl obavy z těch lidí, kteří sice došli do lůna
katolické Církve, avšak přes svůj vzorný nábo
ženský život nebyli na výši doby, zvláště po
vědecké stránce, aby mohli čelit novým úto
kům liberalismu. Proto uvítal nový směr pon
tifikátu Lva XIII., zdůrazňující vědeckou strán
ku katolické apologie, uvítal zvláště jeho ency
kliku, která vyložila neochvějné základy filo
sofie sv. Tomáše Aguinského a vedla pak na
popud kardinála Merciera ke zřízení Ústavu
sv. Tomáše na lovaňské universitě. Tento ústav
mířil úplně v intencích kardinála Newmana ke
spojení bohovědy s vědou.

Mezitím kardinál Newman očividně zestárl a
musel postupně upustit od své rozsáhlé výměny
dopisů s přáteli a vzdálenými pisateli. Roku
1885 trvalo už několik minut, než se podepsal a
připojil datum. Stále se zabýval myšlenkou na
smrt, ale ta stále nepřicházela. Poslední své ká
zání měl 1. ledna 1888, když bylo výročí kněž
ského jubilea Lva XIII. Poslední veliká událost,
která se sběhla v posledních letech jeho života,
bylo mistrné urovnání stávky londýnských pří
stavních dělníků, jejichž spor se zaměstnava
teli byl kardinálem Manningem mistrně urov
nán. Kardinál Newman měl z této události ob
zvláštní radost, kterou projevil dopisem kardi
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nálu Manningovi a uvítal tento jeho počin, ne
boť Církev měla vždycky zájem oHdi sociálně
slabší..

V létě 1890bylo. už jasno, že se život velikého
kardinála chylí ke konci, Lékaři mu sice před
vídali ještě jeden, dva roky života, ale proti
tomu sám Newman.namítl; že jeho smrt je
otázkoujen několikaměsíců, ba týdnů.

Dne 9. srpna 1890pozorovali jehospolubratří
vzpružení tělesných sil; kráčel přímo, pevným
krokem, jako by mu bylopadesát let. Tato vzpru
ha. se zdála všem až nápadná, jakoby se tělo
vzpružilo k poslednímu vypětí sil. V noci se mu
udělalo nevolno, dostal komplikaci na plicích.
Ránouž nemohl vstáti. Svátosti umírajících při
jal 10. srpna a. 11. srpna 1890 zemřel po celo
denní agonii. - Byl pohřben na wlastní přání
v ihrobě svého. nejlepšího přítele Ambrose St.
Johna a na. jebo palliu bylo heslo „Cor ad cor
loguitur“ a na hrobě byla vytesána slova:

„B umbris et imaginibus in veritatem.“
„Ze stínů a obrazůdo Pravdy.“
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