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Předslovo.

Účnstenství, jakého první ročnik postních

kazaní pod názvem Pilát vloni tiskem na světlo

vydaných u obecenstva nalezl, pohnulo spiso

vatele 1 tento druhý ročnik u veřejnost podati.

Od přízně, s jakou se dilek tento potka, budeť

to zaviseti, zdali 1 třeti nasledovati bude; kte

rýmž by se pak celý třiroční kruh těchto

svatopostnich řečí uzavřel.

V Karlíně na den Všech Svatých 1858.



K.Kázaní postni.

„Ii pojali Ješíse a vyvedli. A nesa sobé kříš, vyšel na lo máslo,
kteréš slove popravné a židovsky Golgotha.“

Jan 19, 16. 17.

» Vezmi syna svého jednorozeného, kteréhož
miluješ, Isaka, a jdi do země Moria: a tam ho bu
deš obětovati v obět zápalnou, na jedné hoře, kte
rouž ukáži tobě““ (1. Mojž. 22, 2.). Tak pravil druh
dy Hospodin k Abrahamovi. A vstav Abraham
v noci, osedlal osla svého a vzal s sebou dva slu
žebníky a Isaka syna svého, a ubíral se k místu,
kteréž Bůh byl přikázal jemu. Po tridenní cestě po
zdvihl Abraham oči a uzřel to místo zdaleka. —

Nechav služebníky nazpět vzal dříví k zápalné oběti
nasekané a vložil je na Isaka syna svého; sám však
nesl v rukou oheň a meč. Když tak otec s syná
čkem dále se ubírali, řekl Isak k otci svému: „Otče
můj! ej oheň a dříví: Kdež jest zápalná obět?““ Na
čež mu Abraham odpověděl: „„Bůh opatří sobě zá
palnou obět, synu můj.““ — Konečně přišli na místo,
kteréž byl Abrahamovi ukázal Hospodin. Zde vzdě

lal Abraham oltář, srovnal dříví svrchu, svázal



4

Isaka, položil ho na oltář na hranici dřev a ucho
piv meč, vztáhl ruku, aby obětoval syna svého.
A však právě v tom okamžení zvolal anjel Hospo
dinův s nebe řka: „„Abrahame, nevztahuj ruky své
na pachole, aniž mu co čiň: nyníť jsem poznal, že
se bojiš Boha, a neodpustil jsi jednorozenému svému
pro mne.“

Co druhdy na hoře Moria před pouhým obliče
jem Páně se dálo, nebyloť nic jiného leč předobra
zení toho, co se po dvou tisíci letech na témž mistě
u přítomnosti mnoha tisíc lidí díti a Vykonati mělo.
Tak to dokazuje starý spisovatel církevní Tertullian
rka: „Když Isak, jsa veden od otce svého k oběto
vání sám dříví nesl, představoval již tehdáž smrt
Vykupitelovu, kterýž dřevo svého od Otce k oběti
určeného utrpení nesl.““ — A v skutku na témž mí
stě, kde Abraham Isaka podle vůle Boží zabiti měl,
vydal Bůh Otec svého jednorozeného Syna na kříži;
na tentýž vrch Moria, kamž Isak dříví vzhůru nesl,
nesl i druhy Isak, Ježíš Kristus, po dvou tisíci le
tech dřevo kříže svého, aby na něm pro nás oběto
van byl. Neboť věděti sluší, že Moria bylo pohoří
daleko roztažené a pozůstávající ze dvou vysoko
vzhůru čnějících vyšin. Na jedné z nich byl v po
zdnějších časích vystaven chrám Jerusalemský, druhá
však z těchto vyšin sloužila za popraviště zločinců,
a nazývala se odtud Golgotha čili místolebčí od le
bek odpravenců porůznu zde se koůlejících. A zde
to bylo, kde se dálo, co napsal sv. evangelista Jan:
„A nesa sobě kříž, vyšel na to místo, kteréž slove po
pravné a židovsky Golgotha.““
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Než, jaký to rozdil, m. N., mezi tím, co se pli
obětování Isaka a při umučení Páně na tomto mistě
dělo ! — Když Isak dříví obětní na horu Moria nesl,
nebylo tu jiných svědků kromě dvou a to opodál
stojících služebníků Abrahamových. O jak jim bylo
ouzko okolo srdce, jak je to bolelo v duši, když jim
Abraham přikázal rka: „Počkejte tuto; až já a pa
chole tamto pospíšíce poklonu učiníme, návrátíme sekvám.“© Jakrádibylibytitověrníslužebníci
břímě dříví místo outlého pacholete nesli!

Docela jinak vyhlíželo to na vrchu Moria, když
Ježíš, tento druhý Isak, dřevo obětné na něj nesl.
Ač všecky stezky nepřehlednými davy zevlujícího
lidu obsazeny byly, nebylo mezi ním téměř nikoho,
ješto by s Ježíšem, kříž svůj nesoucím, byl outrpnost
měl. Jen několik málo věrných duší nalezalo se tu,
jenž srdečný podíl na utrpení Božského Pána braly,
ač 1 u těch hluboké tajemství cesty kříže nepoznal
tehdáž ouplně téměr ani jeden.

K tomuto skrovničkému počtu s Ježíšem outr
pnost majících duší chceme se, m. N., připojiti a Spa
sitele svého na jeho poslední bolestné cestě dopro
vázeti. JK tomu nás vede netoliko známost toho, co

tehdejším lidem téměř všem ještě nepovědoméě bylo,
známost tótiž tajemství utrpení a smrti Páně, ale
1 pořádek svatopostních rozjímání našich. —

Předešlého roku totiž obírali jsme se v posvá
tném čase postním odsouzením Půna Ježíše k smrti,
letos budeme tedy rozvažovati vyvedeníjeho na místopopravní.— Lonskéhorokupozorovalijsmezvětší
částky jednání obojetného Piláta Ajizhvých nepřátel
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Páně ; letošního roku seznámíme se blíže s osobami,
kteréž upřímnou lásku k Spasiteli našemu v srdci
svém chovaly a jemu skutkem dokázaly.

Pro dnešní den však pozastavíme se toliko pří
vložení kříže na Pána Ježíše, a presvědčime se, že

1. potupné,
2. bolestné bylo.
Jsemť, m. N., srdečně z toho potěšen, že vás

opět letos v hojném počtu před sebou shromážděné
spatřuji, raduji se, že nalezám mnohé od lonska mi
známé přívětivé tváře v nábožném shromáždění tomto
a tudíž se naději, že minetoliko dnes, ale 1 budouci
neděle při mém prednášení povědomou mi laskavou
pozorností nápomocni budete.

Ty však, křížem obtížený Ježíši! dovol, bych
Tebe s nábožnými poslouchači svými na Tvé bo
lestné cestě doprovázeti směl. Dej nám všem tu
milost, bychom poznali ona svatá tajemství, kteráž
by nás ve víře upevnila, v naději posilnila a lásku
k Tobě v nás roznitila, kteráž by nás naučila, jak
bychom sebe zapříti a Tebe následovati měli. Já po
činám v Tvém nejsvětějším jmenu.

Game

1. Sotva byl Pilát ortel nad Ježíšem vyrknul,
činily se 1 hned přípravy k vykonání ho — k ukři
žování Pána, Ježíše. Než dďábelská zlost, anaž ne
vinného Ježíše v ruce nespravedlivého soudce vy
dala, nebyla nasicena jednoduchým odpravením, ný
brž chtěla bolestem smrti co nejvíce možno i potupy
přidati. K tomu cíli použili nepřátelé Kristovi dvo
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jího prostředku, a sice: že Ježíše opět vlastním rou
chem přiodíli, a pak že jej v společnosti dvou lotrů na
místo popravní vyvedl.

Jak známo, zmocnili se po pronešení ortele smrti
nad Ježíšem žoldnéři s ostatní celou rotou nevinného
Pána, vedli jej do radního domu, svlekli ho z vla
stního roucha, přiodilijej pláštěm šarlatovým, bili jej,
plili na jeho tvář a natropili s ním rozličných roz
pustilostí až do sita. Když však měl Ježíš na místo
popravní vyveden býti, tu jak praví sv. ev. Matouš
(27, 31.), svlekli s ného plášť a oblekli jej opět v roucho
jeho vlastní.

Proč asi to učinili? k čemu mělo převlečení toto
sloužiti? — Mimo jiné příčiny 1 proto, aby, jak praví
sv. učitel církevní Ambrož, Ježíš při svém vyvedení
ode všech poznán býti mohl. — Neboť jeho sv. obličej
byl tak krví zbarvený, tak od obdržených poličků
opuchlý, zsinalý a zmodralý, že se vyplnilo, co Isaiáš
předpověděl o Pánu Ježíši, řka: A viděli jsme ho
a nemá podoby ani krásy (53, 2.). Kdyby tedy Je
žiš vlastní roucho své na sobě nebyl měl, nebyl by
ho ani žádný poznal. To však bylo proti ohledu
Židů, kteří chtěli, aby, jak se domýšleli, k větší po
tupě ode všech poznán byl. Že to v jejich ohledu
leželo, aby Ježíš co nejvíce možno potupen a zahan
ben byl, vysvítádále i ze společnosti, v jaké ne
vinný Pán poslední cestu svou nastupuje.

Spolu s křížem přivlekli popravní holomci dva
zločince, dva v celé zemi židovské pověstné lupiče
a lotry, postavivše je s obou stran Páně. Oni byli
sice již delší čas k smrti odsouzeni, ale jako zůmy
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slně bylo s odpravou jejich odkládáno, aby jen ne
vinný Ježíš u prostred jich na smrt kráčeti musel.
Nepřátelé jeho chtěli co nejvíce možno hanby a po
tupy na něj nakydati a tudíž lid přemluviti, jakoby
těm nejhorším bezbožníkům roven byl. — Považte,
m. N., jaká to urážka jest pro nevinného a poče
stného člověka, pakli na potupu k špatným, zlopově
stným osobám jen přirovnán bývá! A co teprv jest
to za muku a bolest pro spravedlivého a nábožného
člověka, když buď náhodou neb okolnostmi donucen
v společnosti bezbožných, zpustlých lidí dlíti musí!
V životopisu mnohých sv. služebníků a služeb nic
Páně nalezáme nejeden příklad, že je přítomnost bez
božných hroznou mukou naplnila, ba i nezřídka oškli
vost až k dávení jim spůsobila.

A hle, Ježíš snáší tuto potupu docela tiše a po
korně, vida v hanebném s sebou nakládáním vůl
Otce svého nebeského, věda, že se na něm vyplniti
musí předpovědění Isalaše proroka: a s Aříšnýmise
čtenjest (52, 12.) On se vzdává dobrovolně sám
všcho ušetření, všeho vzhledu a vší přednosti, ano
těší se z toho, že za nejposlednějšího z lidi pova
žován jest.

O jak jsme, křesťanští bratří a sestry, nepo
dobní v tom ohledu Spasiteli svému? Jak hned
v nás vře a kypí nevole a zlost, pakli se nám ne
prokazuje ta čest, © které se domníváme, že nám
od jiných patří; jak se hned rozpálíme hněvem,
pakli nám někdo menší titul a přednost dává, nežli
kterou od jiných očekáváme a dostávati navykli jsme.
Jak sc hned durdíme, pakli a to právem dosti malé
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zahanbení, pohanění neb pokáraní snésti musíme, jak
nás to hned urazí, když si nás jiní nevšímají, nám,
že nižší jsme nežli oni, k poznání dávají, neb v ně
jaké společnosti nižší místo poukazují! —

O kýž bychom, m. N., v uvažování pokory, s kte
rou Pán náš všeliké pohanění při vyvedení svém na
místo popravní snášel, připustili k srdci slova sv.
apoštola Pavla: Nee nečiňte pro marnou chválu; ale
v pokoře, jední druhé za vyšší nežli sami sebe držte
(Fil. 2, 3.). A protož nechť se nám, m. N., budoucně
od kohokoliv, kterým koli spůsobem, na kterém koli
místě nějaká urážka, nějaké pokoření aneb dokonce
pohanění stane, nestěžujme sobě, nehněvejme se,
nýbrž volejme s korunovaným prorokem : Dobréť jest
om, Pane, že jst ponížil mne; abych se naučil spravedl
nostem tvým (118, 71.). Než slyšim tu někoho na
mitnouti: Čo, já bych to měl tiše snášeti, když mně
lhdé vážnost, anaž mi a stavu mému přináleží, od
píraji, neměl bych se ozvati, když mne nepřítel můj
snižuje, tupí, za horšího, nežli jsem, vyhlašuje? —
I zdaliž bych touto shovivajicnosti, tímto mlčením
sam nedokázal, že kus cti v těle nemám?

Než táži se tebe, kresť. bratře, kterýž takto mluvíš,
zdali Spasitel tvůj proto horším se stal a čest svou
ztratil, že nepřátelé jeho hanbou a potupením takměrř
jej prikrylh? aneb jak Jeremiáš prorok pověděl, po
haněními masitili? (Pláč. 3, 30.). Čili myslíš míti
právo, aby s tebou svět šetrněji nakládal, nežli s Bož
ským Pánem tvým? O slyš, co praví tento Božský
Pán rka: Neníf učedlník nad mistra, ani služebník nadpánasvého.| JestližehospodářeBelzebubemnazývali,
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čím více domácí jeho? (Mat. 10, 24.) Nuže nedivme
se tomu, m. N., když nám svět zasloužené vážnosti
nevzdává, neb dokonce pro víru a cnost nás poha
ňuje a tupí. Co hlava naše, Kristus Pán, trpěl, musí
se 1 na jeho duchovním těle, církvi, a tudíž téměř
na jednom každém z nás opakovati. — Pravdať, že
jest velká bolest pro citelného člověka, když nenalezá
u lidí toho uznání a té spravedlnosti, anaž mu při
sluší, aneb když dokonce od svých spolubližních
aneb aspoň od nepřátel za toho nejhoršího považován
a vyhlašován bývá: ale i naproti tomu nemůže býti
pro nás, když od jiných beze vší viny opovrhováni
a zlehčováni býváme, útěchy sladší, jako která leží
v slovích potupeného Pána: Pro tebe snesljsem poha
nění, a přikrylo zardění tvář mou (Žalm 68, 8.).

A konečně byť by ona potupa, kterou na světě
snášíme', byla sebe větší, přec aspoň nebývá s žá
dnými tělesnými a citelnýmIibolestmi, jako u BožskéhoSpasitelenašehospojena.© Neboťvloženínaněj
kříže nebylo toliko potupné, ale jak v dile 2hém
uslyšíme, i trapné a bolestné. (Obnovte, prosím, la
skavou pozornost svou.

2. Svatý evangelista Matouš praví sice v krát
kosti: Svlekli s ného plášť, a obleklijej v roucho jeha
(27, 31.). Ale povážime-li hrubost a surovost po
pravních holomků, kteří hnusné toto dílo vykonávali,
můžeme se, m. N., snadno domysliti, s jakými ne
vyslovnými bolestmi již toto převlečení spojeno býti
muselo. Ježíš měl již za nějaký čas šarlatový plášť
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na svém nahém, od bičování rozsekaném a zedraném
těle. [ jaký div, že plášť tento krvavými ranami tak
řka na těle připečen byl. A nyní sobě představme
onu kvapnost a bezohlednou hrubost, s jakou se Je
žíšovi plášť s plecí strhnul. O kdož jest v stavu,
popsati tu palčivou bolest, s kterou se všecky na
polo zamřené rány obnoviti a z nova krváceti mu
sily. Můj jazyk, m. N., omdlévá při popisování
těchto nesmírných bolestí, vaše citelné srdce mohou
s1 je predstaviti samy. — A nyní ke všemu tomu
predstavte sobě těžký kříž, tento předmět všeobecné
hrůzy, jejž ztrýzněný Pán na sebe vzíti měl. —

Podle popsání hodnověrných mužův byl to těžký,
12 1 15 střevíců dlouhý, dvě pidě široký a jednu
píd tlustý trám; příční dřevo, na něž měly ruce pri
bity býti, bylo též tak široké a tlusté, a 3 1 4 stře
více dlouhé. Hle, m. N., jaké to břemeno, jaká to
tiže. A tento těžký kříž měl ztrýzněný, až k omdlení
vysilený Ježíš na sebe vzíti, a na místo popravní
nésti! — O jak by neměl pouhý, slabý člověk v ta
kovém hrůzném okamžení zmálomyslněti a ouzkostí
pred nevyslovnou mukou bez sebe na zem klesnouti ?
A hle, Ježiš nehrozí se těžkosti kříže, nežaluje, ne
stýská sobě nad jeho břemenem, nýbrž pozdravuje
ho co znamení své slávy, co vítězství nad peklem,
co rukojemství lásky své k hříšnému lidstvu, co
pramen hojných milostí. — Čili by to nebylo stálo
v jeho moci, tohoto těžkého a hrozného nástroje své
smrti — ba 1 smrti samé se sprostiti? Ale nikoliv —
on, jak předpověděl Isaiáš prorok, obětovánjest proto,
že sám chtěl (53, 1.). On nepozoruje hrubost a ukru
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tnost těch, kteří jemu kříž k nohoum metají s tako
vou silou, až se od toho zem zatřásá, nýbrž myslí
jediné na Otce svého nebeského, od toho a nikoliv
od Židů přijímá těžký tento kříž, a jest hotov na
sebe jej složiti. — K tomu cíli shýbá se k němu,
objímá ho třesoucíma se rukama a snaží se, jej na pravé
rameno své položiti. Ale ach! poslední síla jeho jej
opouští, a jen s nelitostivou pomocí holomků klade
kříž na svou plec, vstává, zpřímí se a stojí tu, maje
kříž na ramenou.

O posvátné okamžení! Křesťané, bratří, sestry,
dítky, všickni přítomní! vrýte hluboko v srdce své
tento obraz, který jsem nyní duchovním zrakům va
šim představil. On jest poučitelný, povzbuzující
a utěšující v tak mnohých křížích, kteréž 1 na nás
"dolehají. Hle, kterak volně podrobuje se Božský Pán
náš těžkému břemenu kříže. On se shýbá, ano kleká
k tvrdému dřevu a nástroji svých nastávajících muk,
on k němu vztahuje s posledním namaháním síly své
zemdlené ruce, on je objiíma, tiskne k sobě a liba
opětně. I neměli bychom, m. N., s toutéž oddaností
do vůle Boží, s toutéž důvěrnosti, ano radostí križe na
nás od Boha složené přijímati? A však, jak se cho
váš obyčejně v kříži svém, ty kresť. bratře a sestro?
Ach, ty reptáš, ty viniš ze svého soužení jiné lidi,
ty sobě stěžuješ na celý svět, a rád bys, by možno
bylo, kříž svůj, co nezasloužený, s sebe svalil. Ale
jsi na velkém omylu, domníváš-li se, že na tebe jiní
hidé kríž tvůj uvalili. Tito nejsou nic jiného, nežli
nastroj v rukou Otce nebeského; onť jest to, jenž
na tebe tento neb onen kríž složil a tvou povinností
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jest, nejsvětější vůli jeho se podrobiti. — Ty sobě
stěžuješ, rka: Ach, můj kříž jest ten největší, žádný
snad na světě netrpí tolik co já, ach to přesahá již
všecku moji sílu. Ale táži se tebe: stěžoval sobě
tvůj Kristus také tak, jako ty? naříkal sobě: Ach,
těžký jest tento kříž, já nejsem v stavu jej na sebe
vzíti, já musím pod ním klesnouti? O nikoliv! On
se důvěřoval v svého Otce nebeského, že mu bře
meno kříže nésti pomůže, on se modlil: Ten, kterýž
mne poslal, se mnou jest a neopustil mne samého (Jan
8, 29.). Tak 1 ty, křesťanský bratře a sestro, dů
věřuj ve všelikém kříži a soužení svém v Boha, těše
se slovy sv. ap. Pavla: „„Věrnýtjest Bůh, kterýž
nedopustí mne pokoušeti nad to, což mohu snésti,
ale učiní s pokušením také prospěch, abych snésti
mohl“ (I. Kor. 10, 13.). — Ty konečně, křesťane,
nevidíš v kříži svém jen samou hořkost, a zapomínaje
na sladkou odměnu trpělivosti pravíš: Já jsem již
tolik na světě vystál, tolik křížů jsem měl a tu ještě
na mě připadla tato ouzkost, toto trápení, kteréhož
se snad již nikdy na světě nezhostím. — O jak do
cela jinak smýšlel, mluvil a choval se Spasitel tvůj.
Hle, on s radostí přijal svůj kříž, on jej objal, on
jej políbil jako dávno hledaný a šťastně nalezený
klenot. Nezanecháš, tak volal v duchu slovy koru
novaného proroka svého, duše mé v hrobě, aniž dáš
Svatému svému viděti porušení (Žalm 15, 10.). Ty
svíháš a uzdravuješ, uváďdíš do hrobu a zase vyvádíš
(Job 13, 2.). — Tím vším ale, m. N., nechci říci,
jako bychom při trápeních s kříži našimi spojených
zcela necitelni býti měl. Nikoliv. I Pán Ježíš cí
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til celou hořkost kříže svého, neboť vzdychal: Zko
rmoucena jest duše má až k smrti, ale on přemohl
tento zármutek těla svého hotovostí ducha. Tak i ty,
križem sklíčený a obtížený bratře, raduj se; byť 1 tvé
tělo sebe více truchlilo, duch tvůj nechť se ustavičně
raduje, aby se 1 na tobě vyplnilo, co o sobě napsal
sv. ap. Pavel, řka: Naplnén jsem potěšením, mám hoj
nou radost ve všelikém soužení „našem (2. Kor. 7, 4.).
Aneb co píše sv. Jakub: Za největší radost mějte,
bratří moji, když v rozličná soužení upadnete (1, 2.).

A však nejen pro křesťany jakýmkoli křížem
sklíčené poučitelný a utěšitelný jest obraz Ježíše
křížem obtíženého , ale pro všecky nás ostatní i pro
ty, jenž o kříži a soužení buď málo aneb docela ni
čeho nevědí. A protož pohledněme všickni bez roz
dílu k závěrce dnešního rozjímání na tento obraz,
pohledněme na Ježíše křížem obtíženého. Hle, toto
břemeno kříže jest břímě hříchů našich, které on na
sebe vzal; to jest onen trest, jejž on za hříchy naše
vytrpěl; to jest onen nástroj, na kterém dlužní upsání
provinění našich přibil, roztrhl a zničil. Dřevo kříže
ale jest spolu znamení vitězství jeho nad smrtí a pe
klem, jest to naděje naše a útěcha, jest to trůn,
s kterého Ježíš panuje, jest to zbraň, kterou sobě
všecko podrobil, jest to ono znamení, s kterým se
Syn člověka na konec věků v oblacích s slávou ve
likou a velebnosti objeví, aby soudil veškerý svět.
Blaze nám, budeme-li tento kříž, který Ježíš, při
svém vyvedení na místo popravní, na svá bedra
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vložil, důstojně nasledováním jeho pokory a trpěli
vosti ctíti. Tehdáž vyplní se na nás, co napsal kníže
ap. sv. Petr: „V čas poslední radovati se budete,
pakli zkušení víry vaší mnohem dražší nad zlato na
lezeno bude k chvále a slávě i ke cti při zjevení Je
žíše Krista (I. Petr 1, 6. 7.). Amen.

HI.Kázaní postní.

„Ť pojali Ježíše a vyvedli. — A nesa sobě kříš vyšel na lo
místo, kteréš slove popravné, židovsky pak Golgotha.“

Jan 19, 16. 17.

Podivení hodno jest, m. N., co se nám od hodno
věrných spisovatelů vypravuje o nástroji spasení na
šeho — o dřevu kříže, na kterémž Spasitel náš pněl.
Přes dvě stě let nevěděl téměř nikdo, co se s krí
žem tímto po složení s něho těla Ježíšova bylo stalo,
aneb aspoň ztratila se v oněch bourlivých časech
pronásledování křesťanstva o tom všecka stopa; a to
tím více, jelikož pohanský císař Hadrian z nenávisti
proti křesťanskému náboženství posvátná pro kře
sťany místa smrti a hrobu Páně zneuctíti, rozmetati,
a tak přeměniti rozkázal, že více k poznání a k na
lezení nebyla. Ano aby tím spíše bezbožného ohledu
svého dosáhl, vystavěl jak na (Golgothě tak nad
hrobem Božím dva chrámy ke cti pohanských bohů
Jupitera a Venuše. A však sotva bylo křesťanské
náboženství za času velkého císařeKonstantina v roz
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lehlé říši Římské panujícím se stalo, byloť první
péčí nábožné matky císařové, svaté Heleny, aby se
chrámy v Jerusalemě pohanským modlám vystavené
rozmetaly, a na jejich místě chrámy Spasiteli zasvě
cené vystavěly. A hle, při této práci přišlo se sku
tečně na jeskyni hrobu Božího, a nedaleko této na
lezly se k největší radosti císařovny a veškerého pří
tomného lidu tii križe spolu s nápisy a hřeby. —
Než nová nesnáz, nová žalost! Nápis totiž odděleně
ležel od kříže a tudíž se nemohlo posouditi, který
z těchto tří krížů by to vlastně byl, na němž Sna
sitel přesvatý život svůj byl dokonal. I tu připadl
přítomný biskup Jerusalemský z vyššího vnuknuti
na tu myšlénku, aby se všecky tri kříže odnesly do
příbytku jisté vznešené na smrt nemocné matrony.
U přítomnosti císařovny a veškerého shromáždění
vybídl ji biskup, aby se jednoho kříže po druhém
dotkla. Při dotknutí prvních dvou křížů nepozoro
valo se ant toho nejmenšího oučinku, sotva však se
byla dotkla kříže třetího, v okamžení povstala s lůž
ka svého ouplně zdravá. I tu již nebylo ani té nej
menší pochybnosti, že jest to kříž onen , na němž
Kristus Pán trpěl a umřel. Kříž tento dala císa
řovna Helena rozděliti na tři dily, z nichžto jeden
poslala spolu s hreby císařskému synu svému Kon
stantinovi, druhý pak vzala s sebou do Říma, třetí
konečně dala zasadit do stříbra a odevzdala jej bi
skupovi Jerusalemskému s tím doložením, aby na
věčné časy uložen byl v chrámě hrobu Božího, který
se na rozkaz císaře IKonstantina právě byl stavěti
počal. — Zde chován bvl tento drahý klenot po ce
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lých téměř tři sta let, totiž až do roku 614. Když
ale v tomto roce Chosrocs, král Perský, Jerusalem
dobyl, vydrancoval a potoky krve křesťanské prolil,
odvezl mimo jinou kořist z Jerusalema i tento osta
tek sv. kříže. — A však po 14 letech dobyl císař
Heraklus vitězství nad Peršany, a první vymínka,
pod kterouž jim pokoj udělil, bylo vydání svatéhokriže.© Obdrževšťastně,čehotaktoužebněžádal,
umínil sobě, sám na svých vlastních plecech odnesti
kříž na ono místo, kamž jej Spasitel před šesti sty
lety na svých zkrvácených bedrách nesl (kde po
300 let pod rumem skryt ležel a opět téměř 300
roků predmětem té nejvřelejší úcty netoliko Jerusa
lemských ale všech křesťanůbyl). K tomu cili ozdo
bil se císař Heraklius celou nádherou svých císař
ských rouch, a nepřehledné davy lidstva shromáž
dily se v Jerusalemě, chtice býti očitými svědky této
velkolepé a srdce jímající slavnosti. A v skutku
sotva se průvod pohybovati počal, žásli jedni nad
krásou neobyčejné slavnosti, druzí rozplývali se
v slzích radosti a vroucnosti v upamatování na po
slední bolestnou cestu Páně, kterouž nyní císar He
raklus napodoboval. Než co to? — Průvod se na
jedenkráte zaráží, císař zůstává na místě jako pri
mrazený státi, on se cítí od nějaké neviditelné moci
zadržán, on není v stavu učiniti ani jediného kroku!
V tom přistoupí patriarcha Zachariáš k císaři a tuše
příčinu tohoto neočekávaného výjevu praví: „PomnI,
císaři, zdali v svém nádherném oděvu podoben jsi
Spasiteli svému. Ty jsi ozdoben císařskou nádherou,
a Ježíš byl nuzně přloděn; na tvé hlavě skví se
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koruna zlatá a Ježíš měl korunu trnovou; ty jsi
obut, Ježíš kráčel bosýma nohama. — I porozuměl
císař tomuto pokynutí biskupovu a složiv se sebe
všelikou okrasu, bosý a s odkrytou hlavou byl teprv
v stavu dále kráčeti a kříž donésti na ono misto,
kdež opět uložen a chován býti měl. — Čo medle
chtěl Bůh zázrakem tímto jak císaři Herakliovi, tak
1 všem přítomným na srozuměnou dáti? — Nic ji
ného leč to, že všecka nádhera císařská nemůže více
oslaviti kříž, nýbrž kříž že má císaře zdobiti. —
Nám však, m. N., slouží příběh tento k poučení,
abychom velkost svou v pokoře, slávu v pohanění,
vznešenost v ponížení hledali a v ničem jiném lečvkřížiPánaJežíšeKristasenechlubili.| Nuže
tedy pohledněme na Ježíše, kříž svůj nesoucího,
a jelhkož predešlou neděli pozorovali jsme vložení
križe na Ježíše, rozvažujme dnes jeho kříže nesení a na
místo popravní vyvedení. Pl1 tom pozorujme nejprv
ty, kteří Ježiše vyvádějí, a pak Ježíše samého, jehož
vyvádejí.

Dejž nám, o Pane! tu milost, bychom tebe při
nesení kříže tvého v duchu doprovázeti směli, a otevři
při tom srdce naše k poznání oněch pravd, kteréž
by nám stonásobný užitek pro tento i budoucí život
přinesli. — Vy však, m. N., slyšte mne dále mlu
vícího s laskavou pozornosti.

1. Ukrutnost pohanských Římanů v nakládání
s nešťastníky k smrti kříže odsouzenými byla tak
neslýchaná, že ji:sobě ani představiti nemůžeme. Ži
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dům sice zakazoval zákon kromě toho, co s ukřižo
váním nevyhnutelně spojeno bylo, všecko další
trýznění a mučení. Než vzhledem nenáviděného Je
žíše nedbali nic na předpisy zákona svého, nýbrž
byli tomu rádi, ano žádali, aby se s ním jako s kaž
dým jiným otrokem a zločincem nakládalo. Pročež
byste, m. N., poznali, jak mnoho Spasitel náš při
svém vyvedení na místo popravní přetrpěti musel,
poslyšte, jak se vyvedení takové u Římanů obyčejně
dálo. — Napřed jel trubač na koni, kterýž na všech
rohách ulic odpravení zločince oznamoval, za ním
poskakovalo hejno kluků, rozličná nářadí k ukřižo
vání potřebná nesoucích, za těmi zbrojnoš v rukou
držící nápis, kterýž v několika slovích ortel nad zlo
činem pronešený a příčinu jcho obsahoval, za zbroj
nošem tímto kráčel odsouzenec, obklopen holomky
popravními, kteříž jej po celé cestě nemilosrdně trý
znili a buď šleháním neb pícháním nejinak než jako
se to s dobytkem stává, k dalšímu kráčení pobízeli.
Za odsouzencem ubiral se houf jezdců, kterýž o to
dbáti musel, aby všelikému nepořádku ancb i mo
žnému se zbourení lidu přítrž učinil. Konečně hrnul
se nepřehledný dav ostatního lidstva k hrůznému
divadlu ukřižování jako k nějakému plesu 8 radostí
spěchajicí, a v rozličných žertovných a surových
průpovídkách z ubohčho odsouzence posměch sobě
dělající. —

To, co jsem, I. V., nyni sdělil, postačí, jak
doufám, k tomu, abyste sobě o vyvedení Je
žiše k smrti obraz až k užasnutí smutný utvořiti
mohli. Čili myslíte, m. N., že se při vyvedení Pána

Vzhůru na Golgothu! 2
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našeho mírněji s ním nežli s jinými zločinci zachá
zelo? Ach, kdyby byli, pravím slovy sv. ap. Pavla,
moudrost Boží v tajemství, kterouž Bůh před věky
k slávě naší (zjeviti) uložil, poznali, mikdy by Pána
slávy nebyli ukřižoval (1. Kor. 2, 7. 8.) — Konečně
zavzní dávno očekávaný zvuk trouby, znamení to,
že se průvod s Ježíšem na místo popravní pohybo
vati počíná. Vše vybíhá z domů ven, nízcí 1 vzne
šení, cizinci 1 domácí, páni 1 otroci, obchodníci 1 děl
nici, děvčata 1 ženy, dospělí 1 děti. Jeden každý
snaží se co nejvíce možno z blízka ubohého pod bře
menem kríže upějícího Pána spatriti, ti však, kterým
to možno není, až k němu se protlačiti, hledí pričními
ulicemi průvodu predejíti a hltavé zraky své na bo
lestech strýzněného Pána napásti a nasititi. — Hluza
Jerusalemská řve, huláká, vychrluje na nevinného
Spasitele strašlivá zlořečení, nectné šprýmy a rouhavé
utržky. A co činí vznešený svět? O, tomu ani za
to nestojí, aby učinil jediný krok z domu k spatření
onoho Ježíše, o kterého nikdy mnoho nedbal, jehož
učení nikdy neposlouchal, jehož zázrakům se vždy
jen co kejklům posmíval. (On toliko vychází na
pavlany svých pribytků, aneb otvírá okna, vykládá
se na měkkých polštářích z nich ven, vyráží se sice
nad pestrou směsicí hluzy a její hulákánim, ale od
krví zbarvené tváře ubitého Ježíše odvrací, ne z ou
trpnosti ale z ošklivosti, zraky své pryč. — O, m.
N., jak truchlivý jest ten obraz, který jsem nyní
před očima vašima rozvinul! A přece jak jest spolu
pro nás poučitelný. Neboť co nám ukazuje patrněji,
jako to, že slabá třtina jest všeliká přízeň lidská,
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anaž se v okamžení zlomí v ruce toho, kdož se na
ni vzpírati chce. — Kdo medle jsou ti, kteří Ježíše
na místo popravní vyvádějí, nad jeho ukřižováním
jásají, jemu se rouhají, z jeho bolestí buď sobě po
směch činí, aneb velkopansky s ošklivostí tvář svou
od něho odvracují? I nejsou-li to titéž lidé, kteříž
před několika dny ve vítězoslávě Ježíše do Jerusa
lema uváděli, jej slavným voláním: „„Hosanna Synu
Davidovu,““ vítali, jemu na cestu svá roucha a kvé
toucí ratolesti metali, své pavlány a okna drahými
koberci ozdobovali, a jej, kdyby jen byl chtěl, za
krále svého byli provolali? —

Nuže, jednala-li vrtkavost lidská takto s DBož
ským Pánem naším, co máme, co chceme od světa
očekávati my? A přec — neucházíme-li se o pří
zeň světa jako o to největší štěstí naše, nebažíme-li
po marnostech jeho s takovým úsilím, jako bychom
rozkoše, kteréž nám slibuje a podává, nikdy ztratiti
nemohli? — A naproti tomu jak vlažní a leniví bý
váme, když na to přijde, bychom sobě získali pří
zeň nejvyššího Pána, bychom zakusili duchovních
radostí, kteréž nemizí, a požívali onoho pokoje, kte
réhož nám svět dáti nemůže. I zdaliž nejsme v tom
ohledu na vlas podobní zaslepeným obyvatelům Je
rusalemským ? — Když Pán Ježíš učil, když zá
zraky konal, když nesčíslná dobrodiní nešťastným
prokazoval, tu neměli obyvatelé Jerusalemští ani
chuti, ani času, aby jej viděli, aby jej poslouchali;
ale když hanbou a bolestmi pokryt na místo po
pravní se ubíral, tu se dali všickni vynajíti, tu té
měř ani jediný doma nezůstal. — A nejednají až

9 *
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podnes mnozí křesťané rovně tak, jako druhdy oby
vatelé Jerusalemští? Kde jest něco k vidění, ať jest
to již truchlivé neb veselé, nechť jest poprava neb
vojenská paráda neb cos jiného, co smyslům lahodí,
oči a uši obveseluje, zvědavost nasycuje, tu se vše
valí ven, každý nechává práci svou státi, a nelituje
toho, byť i kolik hodin buď v parnu neb zimě,
v prachu neb dešti na jednom místě státi musel.
A co mám teprv říci o oněch místech, na kterýchž
se téměr zůmyslně nábožnost i s kořenem ze srdce
vytrhuje, dobré mravy porušeny a něžná nevinnost
pošlapána a zničena bývá? Čili nebývají tančírny,
divadla a těm podobná místa, která se, ať mluví kdo
chce co chce, nikoliv za školy cnosti a nábožnosti
považovati nemohou, zvláště v jistých časech až té
měř k utlačení a udušení nacvokována? — Ano,
jako prý druhdy při vyvedení Pána Ježíše na místo
popravně, 1 děti kamínky do kapes sbírajíce jemu na
cestu sypaly a podle příkladu dospělých jemu se rou
haly a posmívaly; právě tak až podnes mnozí ro
dičové sami děti své na neslušná místa vedou , aneb
aspoň málo o to dbají, že se po nocích toulají a ta
místa, kde víra a cnost porušení berou, navštěvují. —
A jak to zatím vyhlíží na tom místě, kde Kristus
skrze ústa svých služebníků vyučuje, kde se tajem
ství jeho umučení a smrti vykonávají, kde se milosti
jeho rozdávají, slovem kde spasení nesmrtelné duše
hledati a nalezti možno? Ach, tato místa — chrámy
Páně, bývají zhusta prázdné — zde jest světákům
všecko jednotvárné, všecko dlouhé, nechutné a nu
dně. — Než odvratme se pryč, m. N., od tohoto roz
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važování, kteréž každé citelné srdce křesťanské za

rmoutiti musi, a jelikož jsme do sita pozorovali ty,
kteří Pána Ježíše na místo popravní vyváděli, a ach!
až podnes vyvádějí, pozorujme raději Ježíše samého,kterýnamístopopravníkráčí.© Obnovtepozor
nost svou!

2. Sotva byl Pán Ježíš kříž na sebe vzal, dalo
se znamení k pochodu troubou, a celý průvod počal
se pohybovati k předu. V jakém pořádku se to
dálo, podotkl jsem již předtím. Nejprv totiž trubač,
za ním houf kluků, nesoucích nástroje ukřižování:
hreby , provazy, kladiva, tyčky a rebříky, pak od
dělení jezdců, z větší částky pozůstávající z vzneše
ných Fariseů, nápotom žoldner s nápisem na tabulce
pergamenové napsaným a konečně — o pozdvihněte,
m. N. — s pohnutým srdcem pozdvihněte oči své —
konečně Pán náš s křížem na ramenu! — Na pro
vazích ode čtyr holomků veden, potácí se pod těž
kým břemenem kříže, jeho tvář jest celá potem
a krví politá, jeho rty bledé, jeho vlasy rozervané
a krví spečené, jeho tělo k zemi shylené. Pravicí
svou objímá drevo kříže, levicí nadzdvihuje své dlouhé
roucho, by mu v kráčení neprekáželo ; krev se jen
prýští pod rouchem z jeho posvátného těla, a nohy
jeho zanechávají po sobě na tyrdých kamenech kr
vavé stopy. A k tomu všemu vůkol sebe neslyší
jen samou potupu, samé rouhání, samé -oušklebky
a smích.

A co mám teprv říci o těch bolestnýeh ranách,
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o šlehání, kopání a bodání, kterýmž nemilosrdní ka
tané umdleného Ježíše k dalšímu postupování nu
tějí? — A hle, při všech těchto mukách, neotevřel,
jak byl predpovídal Isaiáš prorok, úst svých; jako ovce
k zadití veden bude, a jako beránek před tím, kterýž ho
stříže, oněmí a neotevře úst svých (53, 1.). Om nese
kříž svůj ač pln bolesti, přec 1 pln trpělivosti, pln
poslušnosti k svému nebeskému Otci, pln lásky k nám
hříšným lidem, a tudíž necítí břímě jeho.

A hle, m. N., timtéž spůsobem mohli bychom
sobě nadlehěčiti břímě křížů našich, kdybychom totiž
nahledli a se přesvědčili, že to zlé, které na nás
Bůh dopouští a proti kterému se lidská naše přiro
zenost zpouzí, nás s Ježíšem spojuje, nás ode škvar
hříchů očisťuje, nás zásluhami obohacuje, a tudíž pro
nebeskou blaženost připravuje. Nebo věz, křesťanský
bratře a sestro, že ten kříž, jejž snášíš, ty bolestné
rány a ústrky, které přetrpěti musíš, Bůh sám podle
tvé potreby volí, tvé síle je přiměřuje, a že tebe ne
nechává nic přetrpěti, co by k spasení duše tvé ne
sloužilo. A k tomu všemu co jest tvůj kříž proti
tomu, jejž tvůj Spasitel nesl, což jsou rány tvé proti
oněm ranám, kteréž Ježíš podstoupil, co jsou tvoji
nepřátelé a protivníci proti oněm ukrutným zuřiv
cům., kterí Pána tvého pěstmi tloukli! Nuže, buď
trpělivý a poslušný a věz, že při všech ranách, jimiž
tebe navštěvuje nebeský Pán, bdí nad tebou smi
lovnou láskou svou a má při tom ty nejlaskavější
ohledy. K tomu cili nezapomínej nikdy na to, co
napsal sv. ap. Pavel v listu svém k Židům, řka:

Protož %my patřme na původce a dokondvatele víry,
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Ježíše, kterýž místo předložené sobě radosti strpěl kříž,nedbajehanby,asedinapravicistoliceBoží.| Prolož
rozpomínejte se na toho, kterýž takové proti sobě odpo
rování od hříšníků snášel, abyste neustával v myslích
svých hynouce (12, 1—3.). — Než nechci déle mlu
viti © trpělivosti, ku které jsem vás, m. N,
v předešlém kázaní svém dosti — a snad až k ne
trpělivosti a omrzení — nabízel, nýbrž obrátím ještě
k závěrce dnešní reči své pozornost vaši k jiné dů
ležité pravdě, kterou nám na smrt kráčející Ježíš
tak živě pred oči staví.

Bylat to jeho poslední cesta, a v té nacházíme
pokynuti, kterak bychom i my svou poslední cestu
vykonati měli. — Ačkoliv byl Ježíš ouplným pánem
nad životem 1 smrti, nic však méně nechal se dobrovolněnasmrtvést.© Tentosvatýberánekvěděl,
že po několika bolestných a ouzkostných dobách
oči své zemdlené k spánku smrti zamkne — a přec
netrásl, nelekal se pred timto každému člověku hro
zným okamžením. Nuže, co mu tento vnitřní mír
a poklid spůsobilo? Nic jinčho, nežli hotovost k smrti.
Nuže tedy, m. N., imy chtice klidně umříti, buďmež
vždy na toto poslední okamžení připraveni a k němu
hotovi. „Ale zdaliž, pomyslí sobě někdo z vás, tato
ustavičná hotovost a príprava k smrti, neztrpčí mi
všecky radosti vezdejší, ba i život samý? O ni
koliv, křesťanský bratře, o pravé radosti nepřipravuje
člověka tato hotovost, nýbrž naopak ona jich jen tím
vice čisti a ušlechťuje. Poslyš k tomu cíli, co jsem
nedávno kdesi četl. — Jistý kníže byv jednoho času
v lese honbou zaměstnán, uslyší radostný zpěv.
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Chtěje se dozvěděti, kdo to zpívá, šel po hlasu
a -přišel hluboko v lese k poustevníku, jehož tělo
plno vyraženiny a zle zapáchajících vredů bylo.
Zhroziv se bolesti plné postavy poustevníka, táže se
jej kníže, zdali neslyšel nějaký zpěv, a kdo by asi
tento zpěvec byl. „I ovšem,““ odpoví Lazar tento,
„jsem zpěv slyšel, neboť já sám jsem fen, jenž nyní
zpíval.“ „„Jak,““ táže se kníže s podivením, „ty že
bys byl ten zpěvec? Jak můžeš v této bídě, a jak
vidím blízek smrti, tak vesele zpívati?“ „„Pane,“
vece poustevník, „proč bych neměl zpívati? Toto
moje, vredý pokryté tělo mne jedině ještě zdržuje
od mého nejvyššího dobra; poněvadž ale pozoruji, že
se zponenáhla v shnilotinu obrací, tedyť jsem při vši
mé bídě a blízkosti smrti prec vesel, neboť vím, že
až tyto poslední pozůstatky stráveny budou, všech
bolesti zprostěn, pokoje a radosti v nebesích nale
znu.““ — Hle tedy, m. N., kterak hotovost k smrtismrtsamuoslazuje!© Jenhrichjestostensmrti.
Zanedbané povinnosti a nešlechetné činy, jen ty
zhořčují poslední vzdechnutí. Jen hříšník, hříšník
zatvrzelý, který pokání nečiní, má se co smrti
báti. — A protož, pak-li Ježiš, který cizí toliko hří
chy na kříž vnesl, v té největší ouzkosti a opuště
nosti volal: „„Bože můj, Bože můj! proč jsi mne
opustil'“ jak teprva bude tobě okolo srdce, hříšníče,
až na Golgothu vlastní břímě hříchů svých pone
seš? — Ty budeš vzdychati na smrtelném lůžku
svém po svých prátelích —- a oni od tebe utekou
a bidě tě zůstaví; ty budeš hledati útěchy u světa —
a ten si z tebe učiní posměch ; ty se obrátíš k Bohu,
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ale on s ošklivostí odvrátí tvář svou od tebe, znaje
tvé hříchy, kterých jsi nikdy neželel, nikdy v oškli
vosti neměl, nikdy se sebe ouplně nesložil; ouzkost
tvého svědomí napíše tobě na čelo ortel, který tebe
na onom očekává světě. — Ač ale, m. N., hříšník

právem má se co třásti před odchodem na svou Gol
gothu, spravedlivý nic méně a kající se radostně
cestu smrti s Ježíšem svým nastoupí. —

A protož, m. N., buďme vždy hotovi a na smrt
připravení. Nejen na Golgothu kráčející Ježiš, ale
1 každý večer, každé bití hodin, každá uvadlá kvě
tinka nás pamatuje, co jsme, a co snad brzy bu
deme. — Dejž Bože, aby nas žádná nepravost, žá
dný hřích na naši Golgothu nedoprovázel, nybrž
abychom ji nastoupili v společnosti toho, kterýž pro
nás a pro hříchy naše na Golgothu Jerusalemskou
kráčel. Toho se tedy pevně držme, chceme-li, aby
naše ze světa vykročení nebylo truchlivé a žalostné,
nybrž radostné a slavné. Amen.

»—=

HI. Kázaní postní.

„Tvou vlastní dust pronikne meč.“ Luk, 2, 35.

Láska, kterou Tvůrce rodičům k jejich ditkám
do srdce vštipil, jest, m. N., tak veliká, že téměř ni
čím z něho vykořeněna býti nemůže. Byť i některý
syn otce svého neposlušnosti, zpurností, vůbec ne
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příšlušným chováním sebe více zarmoutiv, lásky
otcovské nehodným se stal, přec konečně usadí se
1 tento spravedlivý hněv otcův při té myšlénce:
Vždyť jest přece můj syn, mé dítě. — Důkaz toho
nejpatrnější nalezáme na Davidovi králi. — Ač syn
jeho Absolon proti němu se zbouřil a s oulisnými
přivrženci svými o trůn jej připraviti chtěje, válečně
proti němu vytáhl, nic však méně šel Davidovi tru
chlivý konec probodnutého syna Absolona tak k srdci,
že obdržev o tom zprávu, v té největší žalosti zvolal:
Synu můj Absolone, Absolone synu můj; kdož mi dá,
abych já umřel za tebe! (2. Král. 18, 33.) — Pů
sobí- ale otcovskému srdci již velkou bolest ne
šťastný osud synů bezbožných, jakou teprv žalost
upřímnému otci nemusí spůsobiti ztráta a smrt syna
dobře zvedeného! Když nejvěhlasnějšímu řečníkovi
reckému Demosthenovi milovaný syn umřel, naríkal
prý sobě nad ztrátou jcho tak náramně, že mu to
přátelé jeho až za zlé pokládali, řkouce: „Odkud pak
to přichází, že ty, muž tak velikého ducha, bolesti
takové se oddáváš?““ A co jim na to odpověděl
Demosthenes? „„Ach, prátelé moji, vy nevite, co
jest otcovská láska !“<— A co jest teprv, pravím já,m.N.,láskamateřská!© Nadtutolásku,nadlásku
mateřskou nemůže na světě býti lásky větší. Kde
koliv v písmě sv. o tom nejvyšším stupni přirozené
lásky reč jest, vždy děje se to v obraze lásky ma
terské. — David oplakávaje smrt přítele svého Jo
nathasa, nevěděl, kterak by lásku svou k němu
lépe vyjádřil, jako přirovnáním ji k lásce materské,
řka: Zalost mám nad tebou, bratře můj Jonatho. —
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Jako matka miluje syna svéhojediného , tak jsem i já
tebe miloval (2. Král. 1, 26.). — Jako ale nemůže
býti větší lásky nad lásku mateřskou, tak též nevyrovnásebolestimateřskébolestnižádná.| Nejen
smrt, ale 1jiné méně strašlivépříhody dítěte naplňují
srdce mateřské bolestí nevyslovnou. — Jak velkou
bolest n. p. nespůsobilo Anně, manželce Tobiášově,
odejití syna a zdržování se jeho v krajině cizí a vzdá
lené. Ona plakala, jak čteme v knize Tobiášově
(10, 4.), pláčem neukojitelným a říkala: Běda, béda
mné, synu můj, %proč jsme tě pustili na cestu, světlo
očí našich, hůl starosti naší, potěšení života našeho, na
děje potomků našich. —

Což jest ale, m. N., jak láska tak bolest všech
jiných matek proti lásce a bolesti matky Páně, Ma
rle přesvaté panny! Čili byste, m. N., pochybovati
chtěli o mém vyrčení, že Maria synáčka svého Je
žíše nade všecky matky milovala a tudiž pro něj
1 větších bolestí pocítila, nežli všecky ostatní matky?
Nuže, nevěříte-l1 slovům mým, slyšte, co praví sv.
spisovatel Epifanius, tka: „Jelikož Maria milovala
více, nežli všickni anjelové a lidě, tudíž citila také
větších bolestí tak sice, že síla těchto bolestí celé
duše její se zmocnila, a ji pronikla,““ vidoucí Bož
ského Syna svého trpěti a na smrt jíti. Dust tvou,
tak jí byl druhdy předpovídal nábožný Simeon, duši
tvou vlastní promkne meč. A jestli již v té době,
co osudná slova tato z úst Simeonových vyšla, meč
bolesti duši Marie panny poranil, v čas umučení
Páně dokonce její mateřské srdce na dvé rozetnul.

I kterak bychom tedy, m. N., rozvažujíce v tomto
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posvátném čase bolestnou smrt a přehořké utrpení
Páně, mohli a měli mlčením pominouti bolesti utrá
pené matky jeho? A pročež toto druhé, bolest Ma
rie, požehnané matky Ježíšové, chcemeť vyvoliti za
předmět dnešního nábožného rozjímání našeho. Po
něvadž však by tato k nábožnému rozjímání našemu
určená hodina nestačila k rozjímání všech vesměs bo
lestí Marie panny, tedy pozastavíme se toliko při
těch, které pri vyvedení „Ježíše na smrt dusi její co
ostrý meč promkly. — Pán Ježíš setkal se na své
poslední bolestné cestě, jakž to jeden z obrazů cesty
křížové představuje, s milovanou matkou svou Ma
r. A toto setkání učiníme tedy středem našeho
dnešního nábožného rozjímání. Nejprvé budeme sobě
rozvažovati, co Marna

1. před, a pak
2. co při tomto setkání s Ježíšem trpěla.
O Maria, bolestná matko! přimluv se za nás,

bychom v uvažování tvé outrpnosti s Ježíšem na
učili se od tebe, s toutéž oddaností do vůle Boží
snášeti ty rány, kteréž z opravdivé lásky k nám
a z milosrdné péče o naše spasení nejvyšší Pán na nás
dopouští. Ve jmenu tvého Božského Syna a pod
ochranu tvou počnu mluviti dále.

1. Když Maria Božského Syna svého první
kráate do chrámu Jerusalemského přinesla, aby jej
Otci nebeskému obětovala, vzal dítko její, jak vy
pravuje sv. evangelista Lukáš (2, 28. 34. etc.), ná
božný Simeon na lokty své, a požehnav jí pravil:
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A%položen jest tento ku pádu a ku povstání mnohým
v Israeli, a na znamení, kterémužto Dude odpíráno;
tvou vlastní dust pronikne meč, aby zjevena byla z mnolýchsrdcímyšlení.© Prvnídiltohototruchlivého
predpovědění počal se hned po navrácení se Marie
panny z chrámu Jerusalemského vyplňovati. Ne
boť odpíral Božskému dítěti krvožíznivý Herodes
hledaje bezživotí jeho; odpírali mu Fariseové a zá
konníci, nechtíce jej uznati za pravého Messiáše,
nýbrž naopak vyhlašujíce jej za rouhače a buřiče,
za posedlého ďáblem a Samaritána. Již tento od
por ovšem působiti musel mateřskému srdci Marie
velikou a citelnou bolest. Ale vše to nebylo ani
stín proti té bolesti, která ještě na ni čekala. Druhý
díl totiž proroctví Simeonova: Tvoji vlastní duši pro
mkne meč, měl vyplniti se na Mariu panně strašlivýmspůsobemteprvpotřiatridcetiletech.© Předvídaje
vševědoucí Pán celou hrůzu strašlivé rány, anaž mi
lujicímu srdci upřímné matky umučením a smrtí
jeho zasazena bude, chtěl ji již napřed na ni sám
připravit. K tomu cíli loučí se s ní. Dva dni to
tiž pred svátky velikonočními jsa s matkou Marií
v Bethanii, uchopí ji Božský Syn za ruku a praví:
+Matko milá, přiblížila se hodina, že syn tvůj vy
dán bude v ruce hrišných (Mat. 26, 45.). To jest
ona hodina a moc temnosti (Luk. 22, 53.). Matko,
já jdu, abych vyplnil vůli Otce mého., buď s tím
spokojena, neboť sluší takto naplniti všelikou spra
vedlnost (Mat. 3, 15.), já musím Otce poslušen býti
až do smrti — smrti to kříže“ (Fil. 2, 8.). — Ma
ra slyší tato slova loučení, slyší je a odpovídá to
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liko pláčem, bolest ji odjímá reč, slze po lících se
hrnoucí udušují na rtech její slova. — Domluviv,
odchází Ježíš a Maria v usedavém štkání volá za

ním: „Synu můj, synu můj, dovol, bych za tebe
umřela !“ — Než uváživši jeho poslední slova, roz
pomenuvši se na vše to, co proroci o jejím synu byli
předpovídali, upokojuje se poněkud a odevzdává se
do vůle Boží. Než na místě nedá jí to dele zůstati,
ona povstavši spěchá v noci čiré za synem svým do
Jerusalema, aby mu aspoň na blízku byla, aby vi
děla, co se s miláčkem jejím díti bude. Ale ach,
jak hrůzné a strašlivé to bylo, co při svém příchodu
do Jerusalema se dozvěděla! — Tu slyšela, kterak
jeden z jeho učedlníků jej zradil; slyšela, že svázán
ku knížatům kněžským Annášovi a Kaifášovi veden

byl; slyšela, jak u Annáše od hrubého žoldnere po
liček obdržel; slyšela, jak od vysoké rady za ho
dného smrti prohlášen, a k tomu všemu trýzněn,
v tvári uplván, pěstmi ubit a poličkami nasycen byl.

Posuď citelná duše křesťanská, co ubohá matka
pli takových truchlivých zprávách trpěti musila!
Než, ouplně odevzdaná do vůle Boží, mlčí, pláče,
modlí se celou noc, kojíc se tou sladkou nadějí, že
to se synáčkem jejím přec snad k tomu nejhor
šímu — k usmrcení nepřijde. —

Když však časně ráno miláček syna jejího, Jan,
prinesl tu truchlivou zprávu, že Ježíše k římskémuvladařivedou,tupukaložalostíjejisrdce.© Ale
vzmuživší se, praví k Janovi a ostatním okolo sebe
shromážděným ženám: ,„Vstaňme a pojďme za sy
nem mým k Pilátovi, abych jej na své vlastní oči
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spatřiti mohla. — Ale ach, jaký tu se ji otvírá po
hled! — Ona vidí synáčka svého státi pred Pilátem
svázaného, uplvaného a tak ztrýzněného, že jej té
měř ani poznati nemůže. — Ona vidí, kterak Je
žíše k sloupu vedou, kterak jej až do naha svlékají,
kterak se k bičování jeho svatého těla připravují.
O matko! jak tobě při tom bude, jak sneseš pohled
na tak velkou muku syna tvého? Ale co neučiní
dobrá matka z lásky k svému ditěti. Byť se nikdo
na jeho vředami a bolestmi pokryté tělo dívati ani
nemohl, byť je všickni ostatní lidé opustili, matka
zůstává matkou a neopustí jediná dítko své! Tak
1 Maria. A kdyby aspoň na ukrutném bičování
dosti bylo. „Ale ona musí patřiti 1 na to, kterak
zbičovanému synu trnovou korunu do hlavy s ta
kovou vzteklostí vrážejí, až se mu prejštící z ní
krví oči zalévajíí— A k tomu všemu slyší vůkol
sebe strašlivé řvaní: „Propusť nám Barabáše a ukři
žuj Ježíše.“ — I nemohla-li tchdáž zvolati Maria
slovy plačícího Jeremiáše: „O vy všickni pozorujte
a vizte, jestli jaká větší bolest jako bolest má“
(Pláč 1, 12.). — O vwskutku, m. N., ten meč,
který, tehdáž duši Marie, matky Boží, pronikl, byl,
jak se vyjadřuje sv. Anselm, trpčí, nežli kterákoliv
tělesná bolest. A sv. učitel církve Bernard praví:
„Rány trpícího Krista byly rány trpící matky ;“
„neboť Maria obdržela, jak dokládá sv. Jarolím, to
hk ran v srdci, co syn její na těle, ano kolik švihů
a mrsknutí padlo na tělo syna, tolik se jich rozlé
halo v srdci matčiném.“ — I jaký div, že uslyševší
konečně i ortel smrti nad Ježíšem vyřknouti, bcz
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sebe v náručí Jana a doprovázejících ji nabožných
žen co mrtvá sklesla. —

O jak. strašlivě vyplnilo se tedy na Maru panně
proroctví Simconovo: „Ivou vlastní duši pronikne
meč. A přec jak dobře to bylo pro ni, že tehdáž,
když slova tato z úst Simeonových zaslechla, ne
znala ještě celou hrůzu významu jejich. Neboť zdali
by pro očekávání bolestných ran, kteréž na ni při
padnouti měly, k ošetřování a vychování synáčka
svého nebyla se neschopnou stala, ano pred ubě
hnutím oněch tří a třidceti let snad dokonce ne

byla se utrápila? — A hle, rovně tak dobře 1 pro
nás, m. N., že již napřed nevidíme, neznáme ten
meč, ktery nám v budoucnosti srdce bolestí proni
knouti a je konečně od toho odděliti má, co nevy
slovnou láskou objímáme! Jak trapný byl by tento
vezdejší život náš, kdybychom již napřed v duchu
viděli vše to trápení, které nás od naší mladosti až
do toho okamžení potká, v kterém svět opustíme.
Jaká bolest by to byla pro tebe, otče a matko, kdy
byste již při narození svého dítěte věděli, co se na
něm dočkáte, co s ním vystojíte, nežli jej odcho
vate, a kdybyste věděli, že byť byste je sebe pečlivěji
vychovali, za ním truchlivě do hrobu hleděti, aneb
co ještě horšího jest, v záhubu jak časnou tak vě
čnou klesnouti uvidite! — Nebyl by vezdejší život
nepřetrženyýřetěz trápení pro toho, který by již na
před věděl, že buď v bolestné churavosti veškeré
dny života svého protráví, aneb v květu mladosti své
pod ostrou kosou nemilosrdné smrti klesne a uvadne?

O dítky, slyším volati k nám Mari, nežádejte
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sobě do budoucnosti nahlednouti, kterou nebeský
Pán z pouhé lásky k vám před okem vaším skryl! —
Nuže uposlechněme , m. N., této její mateřské rady,
a nežádejme sobě budoucí osud svůj napřed věděti.
Prijde-li napotom ta hodina, že se musíme rozloučiti
s těmi, kteří srdci našemu byli drazí a milí, kteréž
jsme nazývali radostí života, útěchou duše, podporou
slabosti a stáří našeho, přijde-li ta hodina, že ten
neb onen meč duši naši pronikne a nám buď jmění
neb statek, zdraví neb život, radost a útěchu odejme,
pak, o pak dej, o Pane! abychom zmužile snášeli,
Cojsi na nás seslal; ty však, bolestná matko, Ma
ria! primlouvej se za nás, abychom plačíce nezmá
lomyslněli a nezoufali, nýbrž do vůle Boží tak jako
ty odevzdání byli. —

2. Z mdloby, do které Maria při pronešení
ortele smrti nad Ježíšem klesla, byla probuzena te
prv zvukem trouby, znamení k pochodu dávajícím,
hlukem hrnoucího se se všech stran lidstva, koňským
dusotem průvod doprovázejících Fariseů a žoldnéřů.
Otevřevši oči své, nevidí u sebe žádného krom uče
dlníka Jana. I nemohši pro ouzkost na místě vy
držeti déle, prosí jej, aby ji uvedl na misto, z kte
rého by Ježíše na místo popravní kráčejícího ještě
jednou uzřeti mohla. — Zde stojí ztrápená matka, bledá
co smrt, třesoucí se co osyka, hledíc očima až do
krve uplakanýma truchlivému průvodu vstříc.— Již
jedou hrdí Fariseové na koních okolo ní, již se při
bližuje zbrojnoš s křížovým nápisem, a ach! několik

Vzhůru na Golgothu! 3
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kroků za ním kráčí s těžkým krížem na rameně
Ježíš, synáček její, svatý a nevinný vykupitel. —
V tomto okamžení mizí vše ostatní před zrakoma
jejíma, mizí žoldneři, mizí Fariseové, mizí katané,
Maria nevidí nikoho, mimo svého milovaného, ubo
hého, ztrýzněného syna. Ona se tlačí k němu blíže,
ona se vrhne rukama lomíc na Ježíše, ona klesá,
vztahujíc proti němu třesoucí se ruce, na kolena.
Než nemilosrdní, necitelní, suroví žoldneri vytrhují
matku a syna ze vzájemného okamžitého objetí,
a odstrkují je od sebe nemilostivě pryč. —

O kdož jest v stavu, m. N., popsati bolest Ma
rie při tomto setkání se s milovaným synem Ježíšem |
Vy matky zde přítomné nejlépe můžete vyměriti bo
lest její, vám to nepotřebuji říci, jak každá matka
své dítě miluje, jak s trpícím dítětem spolu sama
trpí. A co jsou ditky vaše proti dítěti, proti synu
Marie panny? — Maria byla matkou dítěte, nema
jicího žádného tělesného otce, neboť tělo Ježíšovo
bylo utvořeno zcela bez přičinění muže, z pannen
ského těla Marie. Kdežto tedy u ostatních dětí
láska rozdělena jest ve dvou srdcích, v srdci totiž
otce 1 matky; měla Maria takměř dvě srdce v těle
svém k jednomu dítěti — Vy milujete dítky své
pro jejich přirozené vlastnosti, pro slíčnost, dobrotu
a privětivost. Ale cojsou všecky sebe lepší vlastnosti
dítek vašich proti kráse slíčnosti, dobrotivosti a přívě
tivosti syna Marie panny, Ježíše. On byl, jak se vyja
druje žalmista Páně, té nejspanilejší tvářnostinade všemi
syny lidskými — milost byla rozbila ve rtech jeho (44, 3.).
Vy se těšíváte z poslušnosti dítek vašich; ale co



Jo

jest poslušnost jejich u přirovnání té poslušnosti,
s kterou Ježiš matce své tak oddán byl, že moudrostí
a milosti u Boha a u hdí prospíval? (Luk. 2, 51.)
A hle, tohoto svého milovaného, nevinného, nejpo
slušnějšího , nejsvětějšího syna viděla Maria v tako
vých mukách a bolestech, viděla, kterak ztrýzněný
co zločinec od pochopů a holomků ku smrti kříže
veden jest. — A přec, m. N., ačkoliv žalost Marie
panny nad tělesnými bolestmi syna svého a nad
potupou, kterouž co člověk snášel, veliká byla; nic
méně přec ještě více truchlila nad zhanobením Bož
ské důstojnosti jeho, a nad zaslepeností, s kterou jej
Jerusalemští z prostřed sebe vyvrhli. Ona sobě byla
přála, aby Ježíš ode všech za Syna Božího uznán,
vážen, ctěn a veleben byl, a místo toho neslyšela
nic jiného, leč nelaskavé o něm úsudky, nejohavnější
lže, pomluvy a rouhání. I kterak ji tedy neměli
nade všecko boleti hříchy, kterýchž se svět tímto
zneuctěním jeho Božské důstojnosti proti němu do
pouštěl? —

A jako pro Mariu, matku Boží, tak až podnes
pro každou Boha milující duši to na nejvýš bolestné
jest, patřiti na to, kterak Božský Pán náš hříchy
a nepravostmi urážen, proklínáním a zlořečením
všeho druhu zneuctiván, odpadnutím od víry a za
rytostí v nevěře na novo křižován bývá. Čili vám
to nejde k srdci, vy nábožné duše, když vidíte, kte
rak sv. náboženství a víra Kristova den po dni více
vážnosti u lidí tratí, kterak „se ty nejdůležitější
pravdy v pochybnost uvádějí, písmo svaté za oby
čejnou od lidí sepsanou knihu, Ježíš za pouhého

O *
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člověka a vše, co se v spisech apoštolských o jeho
zázracích, o jeho z mrtvých vstání a na nebe vstou
pení vypravuje, jen za pouhé báchorky a bajky po
važuje a vyhlašuje? — Nemusí vás to boleti, když
slyšíte z ust lidí, kteríž se sotva čísti naučili, smělé
úsudky o tajemstvích svatého náboženství, pochy
bnosti o Božství Ježíše Krista, ousměšky z církve,
z jejího učení a velectihodných obřadů? — Nemusí-li
vás to bolestně dojmouti, když se o služebnících
Spasitele vašeho a ustanovené od něho církve —
o biskupích, o kněžích nejinak mluví, leč jakoby
všickni mamiči, kejklíri a podvodníci byli, kteří je
diné zisk svůj vyhledávají a k vůli tomu svěřené
sobě duše zůmyslně v temnostech, bludu a nevědo
mosti udržují? — Ach, veliká to bolest pro duše
horlivostí pro čest a slávu Boží roznícené, viděti na
světě tolik bezbožnosti a nešlechetnosti, tolik drzosti
ke všemu, co svatého jest, tolik vlažnosti u víře,
tolk nevěry, rouhačství a náboženské netečnosti! —

Já nevím sice, zdali — a mnoho-li mezi námi
vy Pánu shromážděnými takových bohomilovných,
věricích, spravedlivých, křesťanských duší jest, jenž
by mne o Ježíši, hříchy nyněšího světa uraženém
a potupeném, mluvícího náležitě porozuměly.

Ale máte-li, cítíte-li, m. N., aspoň jiskru outrpnosti
s bolestnou matkou Páně, Marií, o tak dokažtetoskutkysvými.© Mějtespolusnívošklivosti
hrichy, kterýmiž se Božský 8Syn její uráží; plačte
spolu 8 ní nad nevěrou, s kterou se Ježíš jako
druhdy z Jerusalema, tak i podnes z měst a vesnic,
z příbytků a srdcí lidských vypuzuje; želte a opla
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kávejte onu zaslepenost, s kterou tak mnozí z ny
nějších křesťanů štěstí a blaženost, nikoli u Krista
a církve jeho, nýbrž jediné u světa a lidí vyhledávají.

Nechť sobě však, m. N., nynější vlažný , nekře
sťanský, nevěřící svět počíná jak chce, my držme
se pevně svaté víry Kristové. Touto ozbrojení bu
deme silní dosti, přetrpěti ty nejkrutější rány ne
příznivého osudu. Víra nám nedá klesnouti, byť se
1 všecky odpornosti tohoto světa k poražení našemu
spojili. — Neboť proč Maria panna s takovou sta
tečností, beze všeho reptání, tiše a klidně meč bo
lesti snášela? Proto jediné, že ji víra v Božského
Syna před málomyslností chránila. Nuže tedy, ne
říkejme v trápení svém jako mnozí: „„Ach, čím jsem
tento kříž zasloužil, co jsem provinil, že mne Bůh
tak přísně stíhá,“ — nýbrž vezměme raději outočiště
k bolesti plné matce Marii volajíce: „Pod křížem,
o Maria, stala jsi se matkou naší. Matko! přijď
nám v oustrety, až umirajíce cestu na svou Gol
gothu nastoupíme. Amen.

IV. Kázaní postní.
„Á přinutit nějakého tudy jdoucího Šimona Cyrénskéko, — aby

nesl kříž jeho.“

Mar. 15, 21.

Jistá nábožná a bohabojná panna žádala sobě
toužebně zvěděti, kterak by Ježíši Kristu nejlépe slou
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žiti, a jakými zlášť skutky by se jemu zalíbiti a příje
mnou státi se mohla. Když častějituto žádost a přání
své Pánu u vroucí modlitběpřednášela, zjevil prý sejí
Kristus pán jednoho času strýzněný, obnažený a tře
soucí se 8 křížem na ramenou a mluvil k ní takto:

„„Dcero má, jedna z oněch věcí, které se mi zlášť
líbí, a kterými věrní služebníci moji tu největší
a nejpříjemnější službu mně prokázati mohou, pozů
stává vtom, aby mi pomohli tento kříž nesti. — I ty,
milá dcero, chtic mi se zalíbiti, musíš tedy kříž můj
od tohoto okamžení ustavičně nesti, pod tímto křížem
musíš umříti, chceš-li mou opravdovou a věrnou slu
žebnicí a dědičkou nebeských radostí mých býti“ —
S radostí bere panna kříž z ramen Páně a od tohoto
-dne nevidí nic jiného leč kříž Kristův, všudy a na
všech místech setkává se s Ježíšem kříž nesoucím. —

A hle když umřela, a mrtvola její se otevřela, na
lezl prý se v srdci jejim vytisknutý križ, jejž s ta
kovou ochotností z ruky Páně prijala a tak radostně
po celé živobytí své nesla. — (Cos podobného vy
pravuje se nám o av. Filipovi Neriovi. Již dříve
nežli do stavu kněžského vstoupil, byloť to jeho
nejmilejší zábavou, rozjímati přehořké utrpení Páně.
A tu bývalo pokaždé srdce jeho plamenem lásky tak
rozníceno, a hojností nevyslovně sladkých citů pře
plněno, že nemoha takměř ani rovně přitom státi,
sebou na zem vrhl, volaje: „„Jiždost, Pane, již dost!
Odejdi ode mne Pane, neboťjsem smrtelný člověk. —
Ach, proč jest, Pane, srdce mé tak malé a ouzké
pro tuto lásku! ?“ Mnohem více však rozhojnila se
tato láska jeho k trpícímu Kristu po vstoupení do
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stavu kněžského, tak sice, že v posledních desíti le
tech živobytí svého pro hojnost citů, kterýmiž srdce
jeho kypělo, ani více kázati ani mši sv., aspoň u ve
řejnosti sloužiti nemohl. Nebo mluvil-li vstoupiv na
kazatelnu o kříži a utrpení Kristovu, vyproudil se
z jeho očí tak hojný tok slzí, že ztrativ hlas dolů
s kazatelny sstoupiti musel. — Sloužil-li mši sv., byl
při pozdvihování v rozjímání utrpení a smrti Ježíše
Krista tak mimo sebe vytržen, že se několik stře
víců od země nad oltářem snášel. — A 00 se po
jeho smrti na tělo jeho shledalo? — Že chrupavka,
kteráž na levé straně těla žebra vespolek spojuje,
přetržena, žebra pak nad jeho srdcem za dobrou pře
houšel vypukla a zvyšena byla. — A podobných
úkazů nalezáme m. N. v živobytí Svatých a Světic
Božích velikou hojnost. Všecky pak takové úkazy
nejsou nic jiného lečuskutečnění slov sv. apoštola
Pavla (2. Kor. 4, 10) řkoucího: Vždycky utrpení Je
žíšovo na těle svém nosíme, aby i život Ježíšův na těle
našem smrtelném zjeven byl.

Než na velikém omylu byl by m. N. onen z vás,
ješto by se domníval, že tyto nadobyčejné oučinky
„vroucí lásky k trpícímu Kristu a jeho kříži zde
proto uvádím, jakobych někoho z vás k tomu na
mluviti a přivesti chtěl, aby se o cos podobného
v živobytí svém snažil. — My všickni ovšem máme
-co kresťané na paměti míti slova Božského Pána na
šeho: Chce-li kdo za mnou přůjíh, zapři sebe sám,
a vezmi kříž svůj a následuj mne (Mat. 16, 24.); ano
neníť jiné cesty, jak praví blažený Tomáš Kempen
ský, prijíti k blaženému cíli spojení s Ježíšem , leč
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cesta utrpení a kříže. Než k tomu, abychom tuto
cestu nastoupili, nemáme zapotřebí takového zázra
čného setkání se strpícím Ježíšem, jakého se onyno
vyvolené duše jen ze zláštní milosti Boží hodny
staly; nýbrž pro nás postačuje již to, co nám svatí
evangelistové jednosvorně 0 Šimonu Cyrénským vy
pravují, rkouce: A přinutili nějakého tudy jdoucího
Šimona Cyrénského, — aby nesl kříž jeho. Já aspoň
jsem m. N. toho domnění, že jediné proto Kristus P.
chtěl, aby mu tento člověk pri vyvedení na místo
popravné kříž nesl, bychom na něm Ježíšovo po
zvání: „Kríž svůj na sebe vzíti a Krista následovati,“
jako v nějakém obraze před očima měli. — A to
jest příčinou, že jsem za předmět našeho dnešního
nábožného rozjímání Šimona Cyrénekého vyvolil.
Budemeť sobě s pomocí Boží na Šimonovi rozjímati
dvě sobě odporující věci, a sice

1. jeho zdrahání a
2. jeho ochotnost k nesení kříže Ježíšova.
Dejž nám, o Pane, tu milost, bychom z tohoto

rozjímání poznali, jak marně se zdraháme za tebou
kříž nésti, kterak bychom ale, když k tomu přinu
ceni jsme, k spasení svému kříž za tebou nésti měli.
Vy však, m. N., navraťte se se mnou v duchu na to
místo, kdejsme trpícího Spasitete pod bremenem kříže
na místo popravní kráčejícího, předešlouneděli opustili,
totiž na místo setkání se s bolestnou matkou Páně. —

1. Již před oným žalostiplném setkáním s Marií,
matkou svou, které jsme předešlekrát rozvažovali,
klesl Ježíš břemenem kříže stísněný jedenkráte na
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zem. Nedaleko toho místa, kde se s zarmoucenou
matkou setkal, klesl po druhé. Po obakráte poda
rilo se sice umdlenému Pánu s velkým namaháním
a 8 napnutím vší pozůstalé mu ještě síly se země
povstati a těžké bremeno kříže dále nésti. Ale ach,
poslední síla tělesná jest ztrávena, několik kroků
dále počíná se Ježíš opět potáceti, on padá po třetí
na zem, a sice tak nerázně, že navzdor všemu na
mahání, na vzdor všemu kopání, mrskání a píchání
popravních holomků, není v stavu více povstati.
O jaký tu najedenkráte povstane hluk a zmatek.
Jedni z přítomných volají: „Ou vé, ten ubohý člo
věk již umírá l“ — Druzí v rozpačitosti pravi: „My
jej nepřivedeme za živa na Golgathu.“ Třetí ko
nečně vyzývají přítomných, aby mu někdo z nich
kříž nésti pomohl. Ale ach, nebyl tu v nepřehle
dném davu nalezen, jenž by Ježíšovi kříž nésti po
mohl! Jedni z bázně, aby snad za učedlníky jeho
považováni nebyli, druzí z ošklivosti před dřevem
kríže, o němž psáno stojí: zlořečený každý, kdož visí
na dřevě (Gal. 3, 13.). O, Ježíši můj, jak se jindy
vše k tobě tlačilo, a když zázračná moc k zahojení
všech neduhů z tvého těla vycházela, aspoň podolka
roucha tvého dotknouti se snažilo. Mnoho-li nemo

cných přinášelo a kladlo se tobě k nohoum, abys je
uzdravil. Mnoho-li tisíc lidí jsi zázračně nasytil, mno
ho-li chromých na nohy postavil, mnoho-li málomo
cných očistil, mnoho-li tisíc nešťastných v jejich bídě
potěšil a jim pomohl. A kde jsou nynítito tisícové, —
kde jsou všickni uzdravení tito? Ach, ani jediného tu
není, m. N., ješto by se kříže Pána prstem dotekl!
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Ale nedivme se tomu příliš, m. N., a považme,
zdali to, co druhdy při -klesnutí Pána Ježíše pod
křížem se dálo, až posud mezi námi se nespatřuje.
Pokud tobě, křesťanský bratře a sestro, štěstí kvete,
pokud tebe Bůh dobrými věcmi obdaruje, pokud se
vše podle vůle tvé daří, pokud tvou duši nic ne
kormoutí, a tělo tvé nic nehněte, pokud ti to ke cti
a užitku slouží, nazývati a ukázati se co věrný ctitel
Kristův a jeho svaté víry —, potud ovšem držíš
s Ježíšem, kráčíš za ním a zdáš se býti jeho upří
mným ctitelem a věrným následovníkem. Ale jak se
chováš, připadne-li na tebe nějaký kříž, nějaké soužení?
Co činíš, volá-li k tobě Kristus: Zapři sebe samého,
pokoř se, odpusť nepříteli svému, dej výhost těle
sným rozkošem? — Jak sobě při tom počínáš, když
vidiš, že se náboženství zlehčuje, a ti, kteří se Je
žiše, víry a církve jcho věrně drží, za pošetilce
a hlupáky vyhlašování bývají? — Ach, přiznej se
jen upřímně, bratře kresfanský, že 1 ty jsi z počtu
oněch, kteří Ježíšovi při jeho vyvedení na místo po
pravné kříž nésti pomoci nechtěli.

Než navratme se, m. N., k Ježíšovi na zemi le
žicímu. Když trapiči jeho mezi sebou rokovali,
jak by jej živého na Golgothu dovedli, hle, tu ne
nadále přichází touž cestou sprostý muž, a jak se
zdá, nějaký dělník. Jest to pohan z Cyrény, v Libiirodilý,ajmenujeseŠimon.Jakomyvidívámev ji
stých časích roku, zlášť v letě a na podzim, při
cházeti sem do Prahy obyvatelé dalších zlášť hor
natých krajin vlasti naší, by sobě sklízením obilí,
krouháním zelí a t. p. prácemi výživu svou získali;



43

právě tak, podle vypravování svatých otcův, přichá
zíval tento Šimon v čase jarním do Jerusalema, aby
v zahradách Jerusalemských z denní mzdy roští
a křoviny ořezával a kleštil. — Ubíraje se z této
práce své k obědu, přišel nepřátelům Kristovým
právě vhod. Neboť poznavše v něm žoldneři podle
oděvu pohana a sprostého dělníka, uchopili se ho
a přivedli jej k Ježíši s tím doložením, že Galilej
skému tomuto kříž nesti pomoci musí. — Že se Ši
mon tomuto hrubému nabídnutí z počátku protivil,
nemůže pochybnosti býti, neboť jednohlasně pravějí
svatí evangelistové: ,,A nutili ho.“ — A kdož by
se, m. N., také tomuto zdrahání Šimona Cyrénského
divil. On byl pohan, který Ježíše ani neznal, o ce
lém příběhu, který se s Ježíšem udal, ničeho nevě
děl, ano podle všeho, co tu viděl a slyšel, jej za
zločince, smrtí vinného, držeti musel. — Mimo to byl
v práci od Božího rána a tudíž umdlený a hladový,
těšil se již na polední odpočinek a oběd, aby pak
práci svou opět poznovu vykonávati mohl. A ko
nečně věděl dobře již co pohan, za jakou hanbu se
to považovalo, ohavného dřeva kříže jen se do
tknouti. — A hle, m. N., v tom ohledu jsou až po
dnes mnozí křesťané Šimonovi Cyrénskému podobni
s tím jediným rozdílem, že zdrahání jeho, pakli ne
docela spravedlivé, aspoň k omluvení bylo, nynější
však křesťané zdrahajíce se kříž Ježíše Krista na
sebe vzíti, docela žádné výmluvy nemají.

Docela zřejmě praví Kristus Pán: Chce-li kdo
za mnou přijíti, zapři sebe sam, vezmi kříž svůj a ná
sleduj mne (Mat. 16, 24.). (A kdož nenese kříže svého,
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a nejde za mnou: nemůže býti mým učeníkem (Luk,
14, 27.). Než co jest to medle kříž Kristův na sevzíti?© NicjinéholečpodleučeníapředpisůJe
žíšových život svůj zříditi, a k tomucili, jak se vy
jadruje sv. apoštol Pavel: tělo své s Aříchy a žá
dostmi jeho ukřižovatí (Gal. 5, 24.). Ale mnoho-li
jest oněch, ješto by kříž v tomto smyslu na sebe
vzali? — Ach, mnozí, 8 pláčem pravím slovy sv.
apoštola Pavla: mnozí chodí co nepřátelé kříže Kri
stova (Fil. 3, 18.), jimž učení jeho o zapření sebe
samého a mrtvení těla buď bláznovstvím neb po
horšením jest. — Než o těchto nechci déle šířiti svou
řeč, poněvadž za to mám a se tou sladkou nadějí
kojím, že ani jediný z takových nepřátel kříže Kri
stova zde v našem nábožném shromáždění přítomen
není. — Ale obávám se, že nejeden snad jest zde
mezi námi, jenž se dobrým sice křesťanem nazývá
a staví, a prec lépe nežli pohan Šimon Cyrémský
nesmýšlí a se nechová.

Šimon Cyrénský zdrahal se přede vším proto
kříž Ježíše nésti, poněvadž, jak jsem před tím pra
vil, co pracující dělník o ztrátu času se bál. A ne
vymlouvají se až podnes mnozí z nás nedostatkem
času, když na to přijde, aby kríž Ježíšův na se
vzal, t. j. křesťanský život vedli?

Řekněte jen, m. N., některému z nynějších Ši
monů: Proč pak se tak zřídka kdy modlíš, proč
služby Boží v neděli a ve svátek zanedbáváš, proč
nejdeš celý rok, ba i po kolik let k svaté zpovědi
a přijímání? (Co vám na to odpoví? „„Já nemám
času. — Bratre, sestro, já nechci tobě vypočítati na
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sta hodin v roku, které zbytečně na měkkém lůžku
svém nejen za temné noci ale až do bílého dne pro
spíš, které zbytečnými návštěvami, čtením světských
kněh, požíváním marných vyražení, karbanem, pitím,
tancem a t. podobným ztrávíš : ale věz, že ten vše
vědoucí a mocný Pán, který dny, hodiny ano oka
mžení života tvého rovně tak, jako vlasy na hlavě
člověka, jako hvězdy na nebi a písek v mori se
čtené má, tobě jednou na tvou výmluvu: „Já ne
mám času,““ odpoví ta strašná slova: ,„Já tebe ne
znám.“ — Šimon Cyrénský dále zdrahal se kříž
Ježíše nésti, poněvadž se bál, že by se tím poskvrnil
a zahanbil. — A nejsou v tom ohledu Šimonovi po
dobni až podnes všickni ti, kteří by rádi před svě
tem čest osvícených a vzdělaných lidí měli. Řekněte
takovým Šimonům : Zachovávejte církevní přikázaní,
zlášt postu; modlete se, když v poledne a večer
klekání zvoní, ozvete se, když slyšíte náboženství
a víru, církev a její služebníky tupiti; nechte se
také někdy pri kromobyčejných pobožnostech, při
procesích a poutěch vynalézti. Co, já bych, řekne
vám takovy Šimon, já bych se měl od lidí co po
božnůstkár a růženečkár nechat vysmáti? Toho ni
kdy neučiním! — Nechci se s tebou hádati, bratře,
kterýž takto mluvíš, a sladké jho Kristovo na sebe
vzíti za potupu držíš; ale ten Pán, kterýž řekl:
„Kdo by se za mne a učení mé styděl, za toho budu se
styděti 1 já před anjely nebeskými.“ Ten bude-je
denkráte sám s tebou počet klásti. — Šimon kone
čně zdrahal se kříž proto něsti, že bylo dřevo těžké,
cesta na horu příkrá a daleká a on vyhlaďovélý a od
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práce celý utrmácený. A. rovně tak jako Šimon od
tahují se mnozí křesťané od nesení kříže Ježíšova
těžkostí jeho. Nechci upírati, m. N., že těžko jest
kříž za Ježíšem nésti. Ano Ježíš sám to uznává, když
praví: „Království nebeské násilí trpí, a jen ti, kteří
sobě násilí činí, uchvacují ho. — A sv. Augustin dí:
Kdo po cestě Kristově kráčeti chce, nechť sobě žádných
slastí nepřislbuje. Obtížno jest ovšem těmto slastem
výhost dáti, a strastem života volně se podrobiti,
obtižno nepřátelům svým odpustiti, ano nejen odpu
stiti, ale ke všemu tomu i za ně se modliti. To
a mnoho jiného, co k pravému následování Krista
náleží, jest sice obtižné, ach, velmi a často obtížné,
ale — předc ne docela nesnesitelné a nemožné. To
vidíme na Šimonovi. — Ačkoliv se mu z počátku
do toho nechtělo, aby Ježišovi těžký kříž nésti po
mohl, nic však méně učinil to napotom přede volně
a ochotně, ano nalezl v tom, jak v dilu 2. uslyšíme,
útěchu, radost, čest ano 1 blaženost věčnou.

2. Nechtělo se z počátku, jak jsme viděli, m. N.,
Šimonovi Cyrénskému sice do toho, aby za Ježíšem
těžký a tvrdý kríž nesl; vida však, že není |jiné
pomoci, podrobil se přec konečně, ač s nelíbostí,
úzkostí a hrůzou nesnázi této. Než co to? Sotva

Šimon kříž Ježíšův na sebe vzal, padá z něho vše
lká hrůza, a on se cítí jaksi nevyslovně posilněna.
Odkud medle tato změna? — Nedivme se tomu,
m. N., — Ježíš pohledl na Šimona, když jeho kříž
fa sebe bral, tak pronikavým, bolestným zrakem, že



47

mu to až srdce proniklo, že mu přicházelo, jakoby
Ježíš k němu pravil: „Šimone, nech to sobě liíbiti,
ty pomaháš nésti kříž člověku na pohled vinnému,
v skutku ale zcela nevinnému; tento križ, v očích
světa potupny, přinese tobě slávu pred Bohem a li
dmi, za několik kratičkých kroků na misto mého
utrpení budeš požívati neskončenou blaženost v říši
Otce mého.““ — Slovem, m. N., z milostivého vze
zrení Páně vyšla na Šimona jakási neobyčejná sila,
do srdce jeho rozlil se proud milosti Boží, tak sice,
že nadprirozeným světlem osvícen a rozehřát od této
doby celým srdcem svým se Božskému Vykupiteli
oddal, a v něho nejen sám uvěřil, nýbrž 1 oba
syny své Alexandra a Rufa k tomuž pohnul. —
A jakých radostí Šimon za nesení kříže Páně tam
v slávě nebeské nyní požívá, vašemu vlastnímu do
mýšlení zanechávám.

Hle tedy, m. N., jakých přepodivných cest za
časté užívá Pán, aby ti, kteréž podle milosrdenství
svého k víre a skrze víru k blaženosti věčné pred
určil, hlasu jeho slyšeli a k němu se obrátili! —
Čili myslíte, m. N., že to bylo pouhou náhodou, aby
Šimon právě té doby, když Ježíš na smrt veden byl,
touž cestou se ubíral? O nikoliv! V říši Boží není

žádné slepé náhody, zde má vše spojení, příčinu
a základ v hlubokosti, moudrosti Boží, anaž vše
předzvídá, ustanovuje a pořádá, a byť bychom to
1 my krátkozrakým rozumem svým pokaždé postí
hnouti nemohli, — Když se o to jednalo, aby Bož
skému Spasiteli na jeho poslední cestě někdo jeho
těžký kříž nésti pomohl, kdo by medle podle zdání
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našeho k tomu schopnější býval, jako některý apo
štol, zlášť Petr neb Jan. Nuže spěchej sem, Petře,
pozdvihni mistru tvému kříž se země, vlož jej na
sebe a pomoz nésti; tak nalezneš nejlepší příležitost
chybu svou, kterou tak hořce oplakáváš, dokonale
napravit. ©Než Petr nedává se viděti. Tak ty,
Jene, vezmi na sebe kříž Páně; vždyť jsi byl jeho
miláčkem a odpočíval jsi na prsou jeho; nuže nech
1 ty na několik okamžení svého umdleného, až do
smrti vysíleného Pána odpočinouti. Než ani Jan se
nikde nevyskytuje, neboť zůstal, jak víme, nazpět
k útěše omdlévající matky Ježíšové. I kdo medle
určen jest od Otce nebeského k této službě? Cizi
nec, m. N., cizinec, muž pohanský, člověk zcela ne
známy. Šimon má Ježíše těšiti a jemu přispěti,
Šimon musí s Ježíšem pohanění a bolest sdíleti, Ši
mon 8 nim kříž něsti.

O jaké to pro nás, m. N., poučitelné tajemství!
„Ne náhodou;““praví svatý Lco, „nýbrž k vyobra
zení tajemství stalo se to, že židům, proti Ježíši zu
řícím, přišel vstříc cizinec, který by spolu s ním
trpěl; neboť přeložením kříže Ježíše na pohana a ne
na žida přešlo smíření nepoškvrněného beránka
a plnost všech tajemství jeho milosti na věřící ze
všech národů světa“ — Šimon tedy, m. N., podle
těchto slov představuje všecky lidi, kteří křížem vy
koupeni byli, a kteří chtíce skrze Ježíše spasení do
jíti, s Ježíšem kříž nésti a na jeho utrpeních podíl
míti musejí. Já pravím, m. N., musejí. Neboť kdyby
to naší svobodné vůli zanecháno bylo, zdali kříž za
Ježíšem nésti chceme čili nic, o jak málo následo
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vniků měl by na světě trpicí Ježiš! Jak velice ne
zpouzí se přirozenost naše proti všemu soužení, jak
velikou ošklivost a strach nepůsobí nám vše to, co
obyčejně křížem nazýváme! To vše tedy dobre znaje
vševědoucí Pán nechává tak mnohé z nás do ouzkosti

přijiti, sesilá na nás neočekávané neštěstí a nenadálé
protivenství, abychom tím spíše vzhůru pohledh
a k němu se obrátili. K dokázaní toho mohl bych
vám, m. N., dlouhou řadu hříšníků vypočísti, kteří
jediné kříži, jejž proti vůli své na sebe vzíti museli,
své obrácení, svou pozdější svatost a tudíž věčnou
blaženost co děkovati měli. © jak mnoho lidí přišlo
by k zahynuti věčnému, kdyby je Bůh sesláním ně
jakého križe z nebezpečenství záhuby věčné nevytrhl,
a k sobě nepřivedl!

Než jaká to cnost, slyším tu některého z mu
dráků nynějšího světa namitnouti, jaká to zásluha
činiti dobre z nucenosti a museni? Dovol, bratře,
kterýž takto mluvíš, abych 1 já se tebe něco otázal.
Proč byl zdrahajicí se Šimon k té milosti připuštěn,
kterou nesení kříže za Ježíšem jemu získalo? Na to
nedovedeš m1 zajisté odpověditi a jaásám nemohu na to
nic jiného říci, než že jest to útěchy plné tajemství
lásky a dobrotivosti Boží. Na Šimonovi chtěl nám
co nejpatrněji dokázati Bůh, že mu nesení kříže
1 tehdaž milé jest, když sc přirozenost naše proti
němu zpouzí. Ano tento dobrotivý Otec nemá nám
to za zle, pakli v kříži svém vzdycháme, teskníme
a slzime; aniž nám brání, abychom za odvrácení
soužení jej prosili; nýbrž on žádá od nás toliko,
abychom se konečně do vůle jeho odevzali a k čemu

Vzhůru na Golgothu! 4
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jsme z počátku nuceni byli, napotom dobrovolně či
nili. — Že to dobré, kteréž nuceně a z počátku se
zdraháním vykonáváme, Pánu Bohu přec milé jest,
o tom přesvědčuje nás Pán Ježiš sám následujícím
podobenstvím (Mat. 21. 28, 32.): „Člověk jeden měl
dva syny a přistoupiv k prvnímu, řekl: Synu, jdi dnes,
dělej na vinici mé. — A on odpověděv; řekl: Ne
chci! Potom pak jsa hnut litosti (nad neposlušen
stvím svým) šel (přec). I pristoupiv (otec) k dru
hému, řekl mu totéž. A on odpověděl: Půjďu, pane,
ale nešel. Kterýž z těch dvou učinil vůli otcovu ?“ —
Vy odpovídáte, m. N., s Farisei, ku kterým Pán
Ježíš toto podobenství mluvil: „že první, a dobře
máte; neboť ačkoliv se z počátku spouzel, tka: já
nepůjdu, přec později podvolil se dobrovolně práci,
a touto pozdější volností smazal vinu svého dřívěj
šího vzdorování a získal sobě zásluhu poslušenství.

Nuže tedy, m. N., nechajíce všcho zdrahání
a vzdorování vezměme 1 my konečně volně na sebe
kříž svůj. A co by námtaké platno bylo všeliké
zdrahání? My všickni jsouce potomci Adamovi, máme
tu povinnost, ba potřebu trpěti a kříž nésti. — Když
na nás Bůh nemoc a bolesti dopouští, když utrpivšé
škodu na jmění, v nouzi, nedostatek a chudobu upa
dneme, když své příbuzné a přátely smrtí ztrativše
k hrobu truchlivě za nimi kráčíme, když popudivšé
proti sobě nepřátely, pomluvu, na cti utrhání a pro
následování zakoušíme — musíme třpěti, musíme, nechť
chceme neb nechceme.
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Pročež, trpicí bratře a sestro! čiň z nouze cnost
a hleď se volností a poslušnosti svou Pánu zalíbiti.
Buď přesvědčen, že budeš-li s Kristem trpěti, jmeno,
činy a slze tvé zaznamenány budou v knize života.
Utrpení tvé není Pánu neznámé, on čítá slzy tvé, on
se po tobě jako po Šimonovi laskavě ohlíží, on k po
sile tvé volá k tobě: „Zmužile, synu můj, deero má,
kráčej za mnou s křížem svým. Není to daleko,
dítě mé, jen několik kroků máš ještě na svou Gol
gothu, na to místo, kde oči své k věčnému spánku
zamkneš. Tam, tam bude sňat s tebe kříž, ne snad,

abys jako já na něj přibit byl, nýbrž abys po něm
co po řebříku do nebe vstoupil.* — Tak, m. N.,
mluví Pán k nám, tlačí-li nás nějaký těžký křiž.
A pročež řekněme 1 my nyní na konec rozjímání
našeho k němu: „O Pane, odejmi, možno-li, kříž
od nás. Pakli to ale k spasení našemu potřebno
a užitečno jest, 0 tedy přrinuť nás k nesení kříže,
ale pomoz též tvou Božskou dobrotivostí a láskou,
bychom jej radostně na se vzali, ochotně za tebou
nesli, a skrze kříž k nebeské slávě přivedeni byli.“

Amen.
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V. Kázaní postni.

„Šel pak za Ježíšem veliký zdstup lidu 4 žen, hleréšto plakaly
a krvilely ho.“

Luk. 23, 27.

(Slavnost ss. Úyrifla a Jite(hoda.)

V starém zákoně panoval ten obyčej, že zvlášt
ženy staraly se o výživu, obsluhu a zaopatření oněch
mužů, kteří ourad prorocký neb učitelský zastávali.—
Tak se nám vypravuje v 3. knize Král. (17, 9 etc.)
o jedné vdově, anaž v čas všcobecného hladu živila
Eháše proroka. Obdržev totiž Eliáš od Boha roz
kaz, aby se odebral do města Sarepty, v krajině Ši
donské ležícího, potkal se nedaleko brány města
s ženou, kteráž dříví sbírala. Umdlen jsa od cesty,
prosí ji Elháš, by mu trochu vody k napití dala.
A když ona šla, aby mu vody přinesla, volal za ni,
rka: „„Přines mi, prosím, také kousek chleba.“ —
Pri této prosbě skormoutila se vdova a pravila k pro
roku: „Bůh mi svědek, pane, že nemám chleba, leč
hrst mouky v nádobě a maličko oleje v láhvici.
Protož jsem 1 vyšla, bych nasbírala dřívek, při kte
rýchž by z této mouky placku upekla a ji se synem
svým, dříve nežli hladem umřeme, snědla.“ — „Ne
bojž se,““ vece na to Eliáš vdově, „ale jdi a udělej
z té mouky nejprv pro mne malý podpopelný chléb,
sobě pak a synu svému uděláš později“ I odešla
vdova a učinila vedle slova Eliášova. — A hle, od
toho dne neubývalo jí mouky v nádobě, aniž oleje
v láhvici umenšeno jest. —
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Podobným spůsobem, jakým se odměnil Eliáš
této vdově za její ochotnost a dobročinnost, odmě
ňoval se 1 Božský Pán náš oněm ženám, kteréž, jak
praví sv. ev. Lukáš (8, 3.), posluhovaly 'mu ze statků
svých, když procházeje města a městyse, evangelium
rozhlašoval. Neboť některé z nich sprostil nečistých
duchů, jiné osvobodil od dlouhotrvajících nezhojitel
ných nemocí a neduhů. — Mezi nimi jmenují svatí
evangelistové zlášť Marí Macdalénu, Maru, matku
Jakuba menšího a Josefa, Salome, matku synů Ze
bedcových, Johannu, manželku Chůsovu, ouředníka
Herodesova, a Susanu (Mat. 27, 56., Luk. 8, 2.).

Tyto nábožné duše tedy to byly, kteréž netoliko
za Pánem Ježíšem chodily, když své nebeské učení
o království Božím rozhlašoval, nybrž jej ani na
jeho poslední bolestné cestě na Golgothu neopustily.
Ony to byly, o kterých sv. ev. Lukáš mluví, řka:
Šel pak za Ježíšem veliký zástup lidí i žen, kteréžto
plakaly a kožlely ho.

Jedna z těchto Ježíše doprovázejících a oplaká
vajiících žen bylať 1 Serapia, manželka Siracha, vá
ženého ouda rady chrámové. V starých rukopisech
nazývát Be obyčejně Veronika, a sice od onoho
priběhu, jejž jsem za predmět dnešního nábožného
rozjímání našeho vybral. Veronika byla jedna z oněch
zbožných duší, kteréž se Simeonem a Annou vykou
oení Israelského očekávajíce, velkou touhu po spa
Tení prislíbeného Messiáše v sobě cítily. — I jaký
liv tedy, že když Ježiš u veřejnost vystoupil a vy
1čovati počal, 1 Veronika v něj uvěřila, celou duší
jvou se jemu oddala, a s ostatními svatými ženami
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ustavičně jej následovala. Pomysleme si tedy, m. N.,
její leknuti a strach, když o zajetí Ježíšovu sly
šela, její ouzkost, když se o jeho odsouzení k smrti
dozvěděla, její bolest, když ji zpráva o vyvedení Je
žíše na místo popravní došla. I nemajíc doma žá
dného stání, vybíhá Veronika z příbytku svého ven,
by milovaného Pána ještě jednou spatřila. — Ale
ach! navzdor všemu namáhání neníť jí možno, skrze
zástup až k samému Pánu se protlačiti. I obrátí se
tedy ubohá Veronika a spěchá nazpět domů, vě
douc, že průvod okolo dveří jejich jíti musí. — Po
dle popsání totiž jistého hodnověrného spisovatele
stál příbytek Veroniky 550 kroků vzdálí od pavlánu
římského vladaře, s kterého se ortel nad Ježíšem
četl, a byl dům nárožní, okolo kterého cesta na Gol
gothu vedla, a kudy bolestný průvod křížový jíti
musel.

A v skutku sotva byla Veronika přiční ulicí
průvod predešla, a do vrat domu svého vstoupila,
počíná se průvod 8 Ježíšem přibližovati.

Dříve, nežli Ježíš k domu Veroniky se přiblíží,
prohledněme sobě zatím poněkud oblek její. Podle
tehdejšího spůsobu a obyčeje měla Veronika na sobě
šátek, kterýž ji s hlavy přes ramena dolů visel, Takové
šátky byly z tenké vlněné látky a asi trikráte tak
dlouhé jak široké, poněvadž se netoliko okolo hlavyale1okološíjeotáčely.© Podtímtovětšímšátkem
byl jiný menší, kterýž se okolo ramen vinul, z tétéž
vlněné, tenké látky. Tento šátek podávával se pla
čícím, bidným, nemocným a umdleným, aby sobě
jim tvár utreli. — Tu stojí tedy Veronika na prahu
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domu svého podle silnice ležícího, po které se průvod
k ní přibližuje. Ona vidi, kterak se Ježíš pod těž
kým břemenem kříže potácí, ona vidí, kterak vedro
slunce poledního na jeho trním korunovanou hlavu
pere, ona vidí, kterak pot míchaný s krví u velkých
krůpějích s čela přes jeho obličej dolů se leje. —
Rozčilená outrpností, láskou a bolestí proráží Vero
nika husté rady žoldnerů, odvazuje šátek s ramen,
kráčí Ježíšovi v cestu, a klečíc na kolenou drží proti
němu roztažený šátek, jakoby říci chtěla: Můj pane
a mistře, račiž tvář svou otříti — O ta dobrá du

šinka! ona učinila, co mohla. O jak ráda byla by
za Pána jeho těžký kříž nesla! Než vidouc, že to
Již Šimon učinil, dala aspoň, co měla, a co v těchto
okolnostech Ježíšovi nejpotřebnějšího bylo. — Komu
z nás, m. N., by se tento důkaz upřímné lásky, outr
pnosti a vděčnosti Veroniky nelíbil? — Já aspoň za
to mám, že se vám, m. N., jednání její rovně tak
jako mně samému líbí. A v této naději vyvolil jsem
Veroniku za předmět dnešního nábožného rozjímání
našeho.

K tomu cíli budem sobě rozjímati v 1. dilu její
službu, v 2. pak její odměnu.

Chcete-li, m. N., poznati, kterak byjste sobě za
malou službu velkou odměnu získati mohli, slyšte
s laskavou pozorností další slova má.

1. Službu, kterou Veronika Pánu Ježíši na
smrt kráčejicímu prokázala, nezdá se na první po
hled veliká a znamenitá býti. Neboť což jest to tak
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zláštního, umdlenému člověku podati šat, aby se jim
utřel? Než uvážíme-li dobřeokolnosti, v jakých, a oso
by, před kterými se to dálo, musíme nahlednouti, že
k činu Veroniky, na pohled nepatrnému, nemalé zmuži
losti zapotřebí bylo. Čili tu v průvodu nebylo dosti ne
stydatých rouhačů, kteří sobě z ní pošetilý smích
a žert učiniti mohli? Nebylo tu jízlivých nepřátel
Ježíšových, jichž předházek a tupení se co obávati
měla? — Nebylo tu surových, necitelných žoldneřů,
od nichž hrubcho strkání, ba i poranění očekávati
musela? — A však, což medle jest obtižno oné duši,
anaž toužebně žádá, k Ježíšovi přijíti, jemu sloužiti,
a nějakou obětí vděčnost svou mu prokázati. — Stlné,
praví moudrý Šalamoun v písni své (8, 6.), silné
jako smrt jest milování, — lampyjeho, lampy ohně a plamenů.© Vodymnohénemohouuhasitilásky.—Aco
ty, bratře a sestro, jenž službu Veroniky Pánu pro
kázanou snad za malou a nepatrnou držiš, co ty,
táži se tebe, Jemu velkého prokazuješ? — Já vím,
že 1 tobě často v nějakém tichém okamžení srdce tvé
praví: Jdi a přines Pánu tuto oběť, prokaž mu tím
neb oným skutkem svou vděčnost, získej sobě tím

a hle, dosti
malá a nepatrná překážka zarazí tebe v dobrémpředsevzetítvém.© Ty,majestrachpředposmě
váčky, stydiš se za to, čím by jsi víru svou uká

neb oným činem nějakou zásluhu

zati a na jevo dáti mohl. Ty, obávaje se pomluv
a utrhání nevěrcův, skrýváš se opatrně s náhledy
svými o náboženství a víře. Ty, lekaje se mrzutosti
neb pronásledování, činíš opět nazpět krok, který jsi
již napolo k vyhledání a občerstvení Ježíše skrze
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oběť nějakého dobrého slibu neb poslušnosti a bra
trského smíření byl učinil. — © mnoho, mnoho do
brého již na světě, m. N., tento nešťastný ohled na
lidi, na jejich přízeň neb hanu, na jejich chválu neb
potupu, pokazil. — Vezměme n. p., že by některá
nevinná, nábožná duše měla to puzení, podle příkladu
Veroniky Pánu Ježíši roucho své podati — já my
slím, v svém panenském stavu až do smrti setrvati
a touto obětí ustavičné čistoty buď v nějaké řeholi
neb 1 mimo ni Pánu Bohu sloužiti, myslíte, že zů
stane bez nepříjemnosti, hany; ba pronásledování, jak
mile se svět o jejím předsevzetí dozví? — O, tento
nynější smyslný, a mohl bych říci zhovadilý svět,
ten to ani pochopiti a uvěřiti nemůže, jak by to
možno bylo, v čistoté a panenství po celé živobytí
až do smrti setrvat. A odtud to pochází, že vše
cky osoby stavu duchovního jak mužského tak žen
ského pohlaví jen za samé pokrytce a potměšilé hrí
šníky drží, kteří sice na oko v panickém stavu se
trvají, v skrytosti však nedovoleným žádostem těla
hoví! I nemusí-h takový hanebný úsudek zhýralého
světa mnohčho nadějného jinocha, mnohou počestnou
děvu odstrašiti od vstoupení do stavu ctihodného sice
ale tak od světáků zhanobeného! Ale zmužile mla

distvé duše, kteréž v sobě toto sváté povolání cí
títe, zmužile podejte podle příkladu Veroniky Pánu
Ježíši své panenské roucho. Smích, potupa, hana,
pomluva a snad 1 pronásledování světa vás sice ne
mine, ale odevzdavše svá Čistá těla čisté službě
Páně, v lásce Boží více utvrzení budete (Sir. 7, 39.).

Než k čemu, bude se snad někdo z vás na mne
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horšiti, k čemu nás, kterí z větší částky již v stavu
manželském stojíme, k čemu nás vzbuzuješ k zacho
vání panenské čistoty aneb dokonce k vstoupení do
stavu duchovního! — Nezapomínejž, bratře a sestro,
kterýž mi tuto výčitku činíš, že jsem jen priklad
uvesti chtěl, s jakými obtížnostmi začasté vyvedení
nějakého dobrého předsevzetí pro ohled lidský spo
jeno jest. Mimo to vidím tu před sebou mimo vdané
a ženaté též mnoho mladistvých duší, a u těch,
jak doufám, slovo mé na tvrdou skálu nepadlo.
Přes to všecko chciť vám, m. N., spůsob ukázati,
kterým byste všickni bez rozdílu stavu a pohlaví,
jako Veronika Pánu Ježíši roucho podati mohli.

A víte, kteréž to roucho jest? Pán Ježíš vám
na to sám odpovídá: „„Cokoli jste učinili tomu nej
menšímu z bratří mých, 10 jste mně učinili“ — Čili
není mezi vámi podnes mnoho takových stísněných
a zarmoucených duší, které pod tihotou kříže svého
klesají? Nuže vyjděte jim vstříc, těšte jich, pozdvi
hněte je, nadlehčete jim kříž, osušte slzy jejich —
a tim podáte Ježíšovi jako Veronika roucho své. —
Nemáte u prostřed vás žádných chudých, žádných
ubohých vdov a opuštěných sirotků? Nuže tedy
znajíce jejich „bídu a nouzi, jejich pláč a naříkání,
přispějtež jim ku pomoci, zastavte jejich vzdychání,
upokojte jejich hlad, prikrejte jejich nahotu, a —
podáte tím Ježíšovi jako Veronika roucho syé. — Není
mezi vámi žádných takových nemocných churavců,
jimž ošetření, posilující stravy, teplého lůžka a hojících
léků zapotřebí jest? Nuže, vyhledejte takových La
zarů, navštivte jich v jejich bidě, starejte se o jejich
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ošetřování, otevřete jim svou ruku a kuchyň, a tím
setrete netoliko 8 jejich bledých a vpadlých licí, ale
s čela a licí samého Pána krvavý pot Jeho. Ano,
m. N., tuto přesvědčenost musíme míti, že co jsme
k ulevení bídy ldské učinili, to samému Kristu
Pánu jsme prokázali. Jinak nemůže nynější, vše
obecně panující bidě odpomoženo býti.

Proč medle naši nábožní předkové tak mnoho
k ulevení bídy lidské činili a k tomu cili tolik domů
k zaopatrování sirotků a chudých, k ošetřování ne
mocných a starých, k vychování opuštěných dítek,
ano i k vykoupení otroků v pohanských zemích za
jatých a těm podobných ústavů zřídili? Z žádné
jiné přičiny, leč že byli bohatí v lásce ku Kristu
Pánu, že každým trpícímu bližnímu prokázaným
dobrým skutkem Pánu samému sloužiti se domni
vali. — Chcete-li se o tom přesvědčiti, podivejte se
jen v Praze na ten nesčíslný počet domů a stavení —
jindy k nábožným oučelům určených, ovšem za na
šeho času k jiným a docela světským oučelům obrá
cených — a řekněte, nejsou-li všecka stavení taková
mluvícím pomníkem plamenné lásky ku Kristu Pánu
zbožných předků našich. — A co činí v tom ohledu
a k tomu cíli náš nynější víry a lásky k Ježíši
prázdný věk? O ten jest bohatý na slova, ale chudý,
velmi chudý na skutky k ulevení nouze a bídy
lidské. Náš věk jest sice hohatý na ústavy pro
průmysl, pro obchod, pro plavbu, pro polní hospo
dářetví, slovem, pro zvelebení blahobytu vlastního,
ale chudý — velmi chudý na ústavy pro uleveníbídyanouzeubohé,nešťastnétřídy.© Nežcopravim,
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že se podnes pro ulevení bídy lidské ničeho nečiní ?
O činí se i za našich časů mnoho pro podporu chu
dých, pro ošetření nemocných, pro zvelení blahočin
ných ústavů. Ale jakých prostředků musí se k tomu
užívati, aby se na takové ústavy několik mizer
ných trojniků z kapsy vylákalo? — Bály a plesy,
divadla a komedie, koncerty a hudební zábavy to
jsou ty páky a vnadidla, kterých se užívá, těch náš
nynější vlažný svět žádá, aby nějakou maličkostí
k dobrému oučelu přispěl. —

Než jsou medle takové a těm podobné věci ty
pravé prostředky k zmírnění bídy lidské? —-O čiňte,
co chcete, zřizujte nové a nové blahočinné ústavy,
dávejte k jich prospěchu plesy a hudební zábavy,
postavte pokladnice na všecky rohy ulic, do všech
koutů kostela a třeba i do hostinců a krčem — po
kud se víra v Ježíse, pokuď se živáláska k němu
v srdcich lidských neprobudí a nerozniti, — potud
milosrdenství zůstane prázdný a holý zvuk beze
všeho významu. — A protož záleži-li nám, m. N.,
opravdově na tom, aby nynější bídný stav chudé
třídy lidstva skutečně zlepšen byl, nechť se opětza
puzená víra mezi námi probudí, nechť láska k Je
žíšovi srdce naše rozplamení, nechť se nás ta pře
svědčenost zmocní, že to, co dobrého z lásky k Je
žíšovi jiným prokazujeme, ztraceno není, nýbrž že
nám to skvělejší odměnu, nežli jest pomijející vy
ražení světa a chvála lidská tam na věčnosti přinese.
A toto poslední, m. N., odměnu Páně za dobré
a milosrdné skutky budeme sobě z příkladu Vero
niky rozjimati v dilu 2.
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2 Jak mile Veronika z outrpné lásky roucho
vé s ramen odvázala a Ježíšovi, poklekši před ním,
c utření nabídla a podala, bere Ježíš se zalibením
at tento od ni, tiskne jej na svou krvávým potem
okrytou tvár a dává ho Veronice zpátky. Veronika
rijavši od Pána roucho nazpět, skrývá je za svá
adra, spěchá domů, vkročí do své komnaty, rozvi
uje šat pred sebou na stůl, a pri pohledu na něj
lesá jako omráčená na zem; neboť spatřila na rou
hu, co neočekávala, spatřila na něm krvavý, hrozně
ice ale spolu ku podivu zřejmě vytisknutý obličej
Jáně. — Pán, chtěje odměniti lásku Veroniky, vy
iskna při utření na roucho to všecky tahy svatého
bličeje jeho, poznamenal je takto nezrušitelným zna
tem své přehojné milosti a lásky. — Roucho toto
hovala Veronika od toho okamžení až do své smrti

o nejdražší klenot u sebe, a nalezala v pohledu na
ě nevyslovnou útěchu, kolikrátkoli soužením neb
uzkosti nějakou sevrena byla. Z jejich rukou do
tal se tento drahy pozůstatek do rukou sv. Klímenta,
retiho nástupce sv. Petra na stolici řimské, kterýž
ej v chrámu sv. Petra uložil. — Papež Jan Sedmý
lal na začátku osmého století v témž chrámu vy
tavěti novou kapli ke ctz Marie panny, matky Boží,

v této kapli zřídil zláštní oltar, na kterém by se
oto. roucho chovalo a veřejnému uctění vystaveno
nylo. Sv. otec Pavel Druhý ustanovil 1. P. 1470
láštní prosebné procesí s tímto rouchem na vypro
ení vítězství nad Turkem a šel při tomto průvodu
sám bosýma nohama. Po shoření konečně býva

ého a po vystavení nového chrámu sv. Petra ulo
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žil toto roucho papež Pavel Pátý v tomto chrámě,
kdež se až po dnešní den chová a každoročně na
veliký pátek k veřejnému uctění vystaveno bývá.

Hle tedy, m. N., kterak hojně odměnil Pán Ve
ronice tu službu, kterouž mu s laskavostí byla pro
kázala! A myslíte, m. N., že jen Veronice takto se
odměnil? O, až podnes odměnuje hojně věrným
služebníkům svým. Za všecko, cokoliv z lásky
k němu, křesťanský bratře a sestro, dobrého konáš,
za všecky služby a dobré skutky, které spolubližním
pomoci tvé potřebným činíš, máš ode Pána hojnoukočekáváníodměnu.| Vždyťjesttobědobřeznám
príběh sv. Martina, biskupa Tourského. Ten, jsa
jestě vojínem, setkal se u brány města Amiens s je
dním od polo nahým žebrákem. Neměl sice ničeho,
co by mu dáti mohl; ale rozhodna se rychle, vytr
huje Martin spěšně z pošvy meč, roztíná plášť na
dva kusy, dává jednu polovici žebraku, druhou pak
přkrývá, jak dalece možno, své vlastní plece. —
Navrátiv se Martin s ohyzděným pláštěm k spolu
vojínům svým, neušel ovšem posměchu a ouškleb
kům jejich ; a však za to nalezl u Krista tím wětší
slávy. V noci totiž na to zjevil se mu Spasitel ve
snách, prioděn tou samou polovici pláště, již byl
chudému Martin daroval, a tento slyšel, kterak Je
žís k doprovázejícím anjelům pravil: ,„Martin, ještě
nekřtěný , tímto rouchem mne přioděl.“ — Cos po
dobného vypravuje se nám o sv. Kateřině Senenské.
Jednoho času postavil se před ní v kostele žebrák,
A prosil ji tak snažně o nějakou almužnu, že Kate
tina, nemajíc u sebe jak obyčejně ničeho, stříbrný
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rižek od růžence svého odvázala a chudému ho

odala. V noci následující zjevil se jí Kristus
tímto křížkem v rukou a pravil: „„Znáš, Kateřino,entokřížek?“| ,„„Ano,Pane,““odpovídáKateřina,

znam jej, ale on nebyl u mě tak krásný, tak dia
nanty se třpytící.— A Pán jí na to pravi: „V den
oudu odevzdám ti křížek, tento, jak jej vidíš, přede
'šemi anjely a lidmi. — A podobných příběhů, že
>án nic bez odměny nenechává, co kdo z lásky

němu dobrého činí, mohl bych uvesti, m. N., ještě
nice. Než již to, jak doufám, postačí, presvěděčiti
'ůs, že až podnes nenechává bez odměny žádný aniennejmenšídobrýskutek.© Anedokazuje-hPán
Ježiš sám tuto pravdu, když praví: Kdožkoli dá na
nojejednomu z těch nejmenších číši vody studené — 2a

isté pravím vám, neztratí odplaty své? (Mat. 10, 42.)
L přec, m. N., jak vlažní, jak liní a váhaví nejsou
nnozí křesťané navždor přesvědčenosti této u vyko
iávání dobrých skutků!

A dejme tomu, že mnohokráte 1 škoudlík ubohému
ebráku — ne sice z lásky k Bohu, alc spíše z mr
utosti, aby se jeho pohledu a dotirání sprostil, ně
aký halíř k nohoum metá, ale jak těžce nemusí se
od lidí na pohled nábožných vymáhati to, čcho

c ozdobení chrámu Páně, k zvelebení služeb Božích,
c okrášlení oltarů, slovem čeho k větši cti a slávě

Joží zapotřebí jest. Jako druhdy Jidáš, když Mag
laléena drahou mast na Pána Ježíše vylila, se nad
im horšil, řka: „JČ čemu jest ztráta tato? neb mo
la ta mast prodána býti za moc peněz, a dáno býti
hudým““ (Mat. 26, 8. 9.); rovně tak až podnes po
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važují mnozí světlo, kteréž v chrámu Páně hoří,
roucha, kterýmiž se stěny chrámu, oltáře a kněžstvo
přiodívá, za pouhé zbytečnosti, považují za ztracené
ty peníze, které se na ozdobení stánku Hospodinova
vynakládají. © kde jste vy blažené, dávnominulé
časy, v kterýchž kněžny a ty nejvznešenější paní
a panny za čest a za svou nejpříjemnější zábavu to
sobě pokládaly, když skvostná roucha, šatky a okrasy
chrámové svou vlastní rukou zhotovovati mohly! —
Podnes jest to ovšem jinak. Když se o to jedná,
v novém rouchu před lidmi se ukázati, neb na ně
jakém plesu šatem prach na zemi zametati, tu obě
tuje mnohá slečinka ne jednu ale třeba více nocí,
a pracuje, byť by pri tom 1 o zrak prijíti měla, velmi
bedlivě na zhotovení svého šperku. Ale když chrám
Páně potřebuje nějaké okrasy, nového pokrývadla
oltářního, nějakého roucha knězského, ach, tu novy
chází žádná Veronika, která by Ježíšovi roucho
podala.

Než, nemyslete, m. N., že takto mluvě snad
zdejší chrám na zřeteli mám, a někomu z vás před
házky netečnosti a vlažnosti pro okrasu domu Bo
žiho činiti chci. Nikoliv. Naopak a s potěšením říci
musím, že pro zdejší chrám a okrasu jeho nnoho
Veronik pracovalo, že to, co zde máme, pochází té
měř ze samých darů neb dobročiných nábožných do
brodinců příspěvků. Ale věčně to trvati nebude,
každodenní potřebou mnoho sejde a ošumi, ať nic
o tom nedím, že ještě mnohých potřebných věcí se
nám nedostává.

Nuže tedy, neulevujte vy nábožné Veroniky,
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teréž hlasu mého slyšíte, neulevujte v horlivosti své
ro čest a okrasu tohoto našcho chudičkého a spro
tého domu Božího, nýbrž podávejte v něm i budoucně
*pasiteli svému roucho. — A čím vy, nábožní bratří,
7eroniku následovati budete? — Já vám to povím.
7y opět o to se starejte, abychom dnešní slavnost
rzo v novém a velebnějším chrámu Páně slaviti
nohli. Neříkejte mi na to: „„Ach, my ubozí nemů
eme k tak velkému nákladu leč nějakou maličkostí
rispěti! — I na sebe menším dárku, pravím vám,
počívá požehnání Boží, bývá-li jen z upřímného
rdce dán. Vždyť víte, jak Pán Ježíš onu vdovu
ochváll, anaž dva halérky do pokladnice chrámu
[erusalemského obětovala; vždyť jste to dnes sly
eh, jak hojně malou službu Veroniky s upřmíností
obě prokázanou odměnil. Nuže, kdož ví, zdaliž
ůám Pán, když jen sami učiníme, seč budeme, ne
rzbudí bohaté a mocné dobrodince, kteří by k vy
redení tohoto ovšem velikého a nákladného díla ná

omocni byli. Čiňme tedy jen všickni, což v moci
, síle naší stojí, ostatní pak nebeskému Pánu zů
tavme.

K tomu cíli uvrhněme se ku konci našeho dne

jniho rozjimání pred Pánem na kolena a volejme:
„Pane Ježíši Kriste, kterýž jsi obraz svůj

7 roucho Veroniky vtiskl, vtiskni též obličej svůj
lo srdce všech mocných a bohatých, aby povzbu
en byli k přispívání na vystavení u prostřed sídel
našich, důstojného a velebného pro tebe příbytku.

Vzhůru na Golgothu! 9
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My víme sice, Pane, že tobě i ona poklona pří
jemná byla, kterouž Tobě v chudobném chlívě Be
tlemském sprostí pastýři a vznešení králové vzdá
vali. My víme, že tobě naše služba 1 v tomto chu
dém, dřevěném stánku příjemnájest, jen když z vrou
cího a upřímného srdce pochází. Ale pro tvou vlastní
větší čest, pro zvelebení jmena tvého mezi námi učiň,
bychom tobě brzy v nově vystaveném, velebnějším,
a nádhernějším chrámu sloužiti a tak již zde na
světě predchuť slávy nebeského pribytku tvého oku
sit1 mohli. — Pakli však, Pane, neuznáváš nás za
hodné, dočkati se radostné doby této, o tak přijmiž
milostivě tu oběť, kterou tobě v tomto příbytku tvém
podáváme. My se zde odevzdáváme zcela službě
tvé, my tobě obětujeme srdce své; vtiskni do něho,
o Ježiši, bluboko obraz tvůj a nedej, aby kdy z něho
vymazán byl, nýbrž vytisknut v něm zůstal až na
věky. Amen.

VI. Kázaní postní.
„Vyjděte a pohleďte, dcery Stonské, na krále Salamouna v ko
runé, kterouž ho korunovala matka jeho v den zasnoubení jeho,

a v den veselosti srdce jeho.“

Píseň Šal, 3, 11.

Až posud pohyboval se průvod s Ježíšem na
smrt kráčejícím těsnými a ouzkými ulicemi města
Jerusalema, kdež možná nebylo, celý zástup úplně
přehlednouti. Nyní však počíná vycházeti z brány
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města na obšírné prostranství mezi branou a Gol
cothou ležící. Postavme se, m. N., v duchu na ně
jaké povyšené místo, s kterého bychom husté davy
lidstva Ježíše doprovázející přehlednouti mohli. Ach,
veliký, skoro nepřehledný jest ten zástup, který se,
bera podílu na průvodu tomto, zvolna ku“předu s ztrý
zněným Pánem pohybuje a valí. — Než co jsou to
medle za lidi, jenž na průvodu tomto oučastenství
berou ? — Pozorujme, m. N., bedlivě tvářnosti jejich
a poznáme z nich, cojich pohnulo, Ježíše doprovázeti.
Tu na tváři jedněch znamenáme jakousi v srdci
ukrytou radost, rtoma jejich pohybuje jakýsi šibalský
úsměch nad zdařenímkuté proti Ježíšovi Jsti a zrády.
Veškeré jejich vzezření zdá se říci: „Ha, savitězili
jsme přede jednou nad tebou, ty Nazaretský, kterýž
jsi nám vždy a všudy překažel a na cestě vadill“ —
Víte, m. N., kdo tito tajnou radosti naplnění potmě
šilci jsou? Jsouť to ti nejjízlivější nepřátelé Spa
sitele našeho: vysoci kněži, zákoníci a oudové vy
soké rady Jerusalemské. Oni, tito služebníci Boží,
sluhové Boha milosrdenství a pokoje, tito učitelové
lásky a lidskosti, tyto strážcové spravedlnosti, jichž
svatou povinností to jest, aby nepravost trestali a ne
vinnost hájili, ti se radují nyní nad vítězstvím, kte
réž konečně nad oným nejsvětějším ze synů lidských
dosahli, jehož již dávno nenáviděli a se báli. —
Tamto opět spatřujeme houfy jezdců na skvostně
ozdobených orich sedících, z jichž oči jiskry vzteku
a ukrutnosti sršeti se zdají. Kdo jsou tito švarni
jezdcové? Jsouť to mladíci z vznešenějších rodin

farisejských, kteri z předu, ze zadu, okolo průvodu
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těkají, aby jen nepřehledný dav k rychlejšímu po
chodu přinutili. Jdeť jim o to, aby o hrůzné diva
dlo ukřižování Ježíšova nepřišli, na které již dávno
se těšili. Obávajíce se, aby buď vrtkavý Pilát ortel
smrti nad Ježíšem vyřknutý snad ještě k posledu
neodvolal, aneb aby umdlený a vysílený Ježíš na
cestě ku popravnému místu před časem jim neumřel,
nabízejí k většímu spěchu, popohánějíce vše vůkol
sebe ku předu. — A co jest to onde za rotu nád
herně oděných vyhýralých světáků, kteří nad bí
dou ztrýzněného Krista ďábelsky se chechtají a proti
němu z nečistých úst oušklebná, rouhavá slova vy
chrlují. — Jestit to rota Herodianů, t. j. oněch oby
vatelů Jerusalemských, kteří oplývajíce bohatstvím,
statky a rozkošemi vezdejšími, o chudého Ježíše ni
kdy mnoho nedbali, učení jeho o zapření sebe sa
mého a o nevyslovných radostech života budoucího
za pošetilost a bláznovství pokládali. — A co jsou
konečně zač ti tisicové, na jejichž obličeji buď roz
pustilá veselost aneb necitelná tupost k spatření jest?
To jest, m. N., sprostý, obecný lid, to jest ona hlůza
Jerusalemská, která před několika dny Ježíše u vítězoslávěodJerusalemasprovázela.© Jakotehdáž
radostné volání z úst její po ulicích Jerusalemských
se rozléhalo, tak nyní z úst tétéž luzy není nic ji
ného slyšeti, leč krvožíznivé řvaní, strašlivá pro
klinání, hrubc žerty, nestydaté oušklebky, rozpustilý
smích. — O nemohl-liž tchdáž vzdychati Pán nad
Jerusalemem slovy plačícího proroka Jeremiáše:
Dcera lidu mého jest ukrutná jako pštros na poušti ? !
(4, 3.) — Tak tedy nenalezneme v celém nepřehle
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dném zástupu ani jedincho srdce, které by s usouže
ným Pánem outrpnost a smilování mělo? — U muž
ského pohlaví ne! U toho není k nalezení ani ji
skřičky této outrpnosti a lásky; neboť pozorovavše
rozličné druhy jeho, shledali jsme, že muži Jerusa
lemští mají srdce nad kámen a ocel tvrdší. — Nuže
chciť se obrátiti k druhému pohlaví, k pohlaví od
přirozenosti něžnosti citů obdařenému ; chciť volati
k ženám Jerusalemským slovy písně Šalamounové:
Vyjděte a pohleďte dcery Sionské ma krále Šalamouna
v koruně, kterouž ho korunovala matka jeho v den za
snoubení jeho a v den veselostů srdce jeho.

A v skutku, nemýlím-li se, spatřují opravdu
v zástupu mnoho žen, kteréž se snaží k Ježíšovi
križem obtiženému se prodrati, aby mu srdečnou
outrpnost prokázati mohly. Kdo jsou tyto outrpné
matrony? To jsou tytéž, o kterýchž jsem již v pře
dešlém kázaní zmínku učinil, uváděje slova sv. ev.
Lukáše: „Šel pak za Ježíšem velký zástup lidu
i žen, kteréžto plakaly a kvílely ho“ (Luk. 23, 27.).
O jedné z těchto outrpných paní jednalo předešlé
kázaní, dnes pak učiníme ty ostatní vesměspřed
mětem nábožného rozjímání svého. — A sice

v dilu 1. bude sobě rozjimati měkkost,

v 2. pak statečnost plačících žen Jerusalemských.

Propůjč nám, o Pane, tu milost, bychom z dne
šního rozjímání pravou outrpnost od nepravé, spasi
telnou statečnost od marné rozeznávati se naučili

a takto pravou a spasitelnoutruchlivostí proniknuti, oči
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stění od hříchu dosáhnouti se snažili. — Vy však,
m. N., slyšte laskavě další slova: má.

1. Jest to v pravdě nemalá chvála proveškeré
pokolení ženské, že písmo sv. vypravujíc o utrpení
Kristovu uvádí jen samé muže dílem z Židovského
dílem z pohanského národu, kteří příčinou a původci
utrpení tohoto byli. V nižádném ale ze čtyr sv.
evangelií nenalezá se ani té nejmenší stopy, že by také
některá ženská Pánu Ježíši nějaké soužení byla připra
vila. Ano naopak nejeden důkaz podává námpísmosv.,
že pohlaví ženské trpícího Spasitele laskavě se ujalo,
a tu kde proti mocnosti světské a zuřivosti lidské
ničeho vyříditi nemohlo, aspoň srdečnou outrpnost
Pánu za obět přineslo. — Upamatujtež se jen, m.
N., na to, co jsem. vám předešlcho roku o Klaudi,
nábožné manželce Pontského Piláta, pověděl, kterak
totiž přesvědčená © nevinnosti Ježíšovy k manželi
svému na soudní stolici sedicímu poslala a jej, aby
spravedlivému tomuto nic zlého neučinil, prositi da
la. — I kterak by tedy ženy Jerusalemské, dcery
Abrahama, otce věřících, tímto krásným prikladem
jedné pohanky mohly se zahanbiti nechat!

A v skutku kdežto strach, mužským obyčejně
méně nežli ženským známý 1 učedlníků Páně se
zmocnil, a jich k opuštění Božského mistra přivedl;
hle tu ženské duše, odloživše pokolení svému přiro
zenou bázeň, nehrozily se oddanost svou ku Pánu
Ježíši veřejně na jevo dáti.

Mnohé z nich, jak jsem předešlekrat, I. V., uká
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zal, následovaly Ježíše na jeho cestách, poslouchá
valy jeho učení, vidívaly jeho zazraky, ano nejedna
z nich 1 sama na sobě blažené oučinky divotvorné
mocijeho zkusila. O jaký div, že se v srdci jejich k ne
beskému Pánu uhostil ten nejvřelejší cit lásky a vděčno
sti, ktery ničím umořen býti nemohl. O jak mnoho lží,
jak mnoho rouhavých a utrhačných řecínebylo v Je
rusalemě od vysokých kněží a zákonníků proti Ježíšovi
roztroušeno, — a hle vším tím nedaly se ony ná
božné ženy v dobrém mínění svém o Ježíši zmýliti.
Ony zůstaly věrny víře své v Ježíše, zůstaly věrny
přesvědčenosti své, o nevinnosti jeho, a nechť celé
město o nich smýšlelo a řeklo, co chtělo, ony neza
přely smýšlení své, nýbrž dokázaly je co nejjasněji
připojením se k bolestnému průvodu jeho. Dlouho
kráčejí ženy Jerusalemské pohříženy v smutku tiše
za Ježíšem neodvracujíce ani oka od něho. Když
však ubohý Pán, opět a opět, bolestně k zemi klesá,
když nemilosrdní katané hrubou pěstí jej perou, bijí
a strkají: tu se zalívají oči outlocitných žen slzami.
Jedna stěžuje sobě na nemilosrdné s Pánem naklá
dání, druhá dává se do pláče, a v několika oka
mženích štkají a hořekují všecky společně a hlasitě.

Komu z nás, m. N., by se nelíbila táto šlechetná
a svatá outrpnost, kterou u prostřed všeobecné tvr
dosti ženy Jerusalemské tomu nejsvětějšímu a nejne
vinějšímu ze všech synů lidských, Bůhčlověku Ježií
šovi, prokázaly? Kýž bychom 1my všickni u prostřed
všeobecné podnes na světě panující vlažnosti tento
nejšlechetnější ze všech ctů k Ježíšovi křížem sti
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ženému v srdci svém zachovali! Zláště vy, křesťanské
paní a panny, nenechte se od plačících žen Jerusa
lemských zahanbiti; nýbrž přidružte se k nim a s ni
mi společně provázejte Ježíše, t. j. zůstaňte věrny
u víře a lásce k trpícímu Spasiteli svému. Vždyť
pak zlášť vás tvůrce obdaril měkkostí srdce ato jest
patrným důkazem, že zláště od vás žádá soucit jak
s Ježíšem tak s jedním každým trpícím člověkem.

Nuže tedy važte sobě této přednosti, kterou jste
před pohlavím mužským od Boha obdržely, a hleďte
přirozený tento cit outrpnosti vždy více ušlechtiti.
Ale varujte se, aby jste při tom, jako mnohé z po
kolení vašeho na nepravou cestu nezbloudily, a pou
hé citlivůstkárství za cit pravé outrpnosti neměly.

Čili nejsou, bohužel, mezi pohlavím ženským
takové osoby k nalezení, jichžto přirozený cit outr
pnosti buď převráceným vychováním neb čtením da
remných kněh zcela pokažen jest? — O, jak toho
mnohé litují, pakli se jim nějaká květinka zlomí neb
uvadne a uschne, s jakou bedlivostí ošetřují své
ptáčky, jak se o to starají, aby domácí zvířátka je
jich, kočička, neb psík, žádné nouze neměly, jak
hořekují, pakli některé z nich k nějakému ourazu
prijde, onemocní aneb dokonce pojde. A jak se za
tím chovají při jiných priležitostech takové nepra
vou citlivostí pojaté duše? K svým spolubližním cho
vají se až k nevystání, se slabostmi svých podříze
ných nemají zhola žádné trpělivosti, svým ubohým
služebným lidem ztrpčují jejich bez toho horký stav
jen ještě více, nuzné u dveří jejich pomoci hledající
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odbývají zpurně, a nadávajíce jim propoušětjí jich
od sebe beze vší podpory a pomoci. —

Pri čtení marných kněh světských, v kterých se
vypravuje o zamilovaných pletkách, tekou jim hned
slze z očí, když čtou o neštěstí, soužení a pronásle
dování, které milence potkaly ; knihy však jednající
o mukách svatých a světic Božích, o pronásledování
služebníků církve, o potlačování víry a náboženství
odstrkují daleko od sebe pryč co nechutné a nudné,
sotva že první stránku byly přečtly. — A jak ko
nečně chovají se takové citlivůstkárky v divadle,
když se nějaká truchlohra provozuje, v kteréž hlavní
rek divadelního kusu v podzemním žaláři upí, z je
dné mdloby do druhé padá, a naposled jedem neb
mečem životu svému konec učiní? © tu nad tímto

vymyšleným a vyličeným neštěstím nejen samy slzí
cedi, ale přišedše domů, vypravují 8 nadšeností, jaký
to krásný kus byl, a kterak prý v divadle člověk
skoro lépe nežli v kostele na kázaní poučen a po
hnut býti může. — Když však někdy náhodou do
chrámu Páně zabloudějí, tu při sebe živějším po
psání utrpení Ježíšova, při sebe pohnutlivějším ká
zaní počínají zívati, zůstávají vlažné, ba co led stu
dené a pospichají brzo odtud raději pryč. Hle, tak
jako motýl v housenku ohyzdnou může 1 šlechetný
cit outrpnosti, který zláštní ozdobou ženského po
hlaví jest, se převrhnouti, pakli vyvinutí jeho zane
dbáno aneb náležitě zrízeno neni.

A protož, má-li outrpnost naše, m. N., pravá
býti, musí přede vším pocházeti z nadpřirozeného
pramene lásky Boží, t.j. my musíme proto s ne
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šťastným outrpnost 'míti, že jest zároveň 8 námi
dítětem Otce nebeského ; pravá outrpnost musí dále
oučinná býti, t. j. my musíme hotovi býti, neštěstí
spolubližních z toho ohledu mírniti, proto že to jest
vůle Boži; konečně má pravá outrpnost býti stálá
a nesmí dříve přestati, leč po skutečném sprostění
bližního od neštěstí a bídy jeho. — A hle, takto
sporádána byla 1 outrpnost -nábožných žen Jerusa
lemských. Ona pocházela u nich z čisté lásky ku
Kristu Pánu, ona hleděla utrpení jeho osladiti, ona
byla stálá, neohrožená a statečná, o čem se pře
svědčíme 8 pomocí Boží v dílu druhém.

2. fuhle, praví jeden církevní spisovatel, kterak
přec pořádek věcí převrácemjest: učediníci Páně utekl:
a mlček, učedlnice však byly neohrožené a vytrvaly při
Ježiši stále a statečné“ — A není to tak i podnes?
Jako ženy Jerusalemské při vyvedení Pána Ježíše
na místo popravné bez bázně a strachu u přítomnosti
nesčíslného počtu lidstva víru svou k Ježíšovi ve
řejně osvědčily a lásku svou k němu pláčem svým
na jevo daly; tak se to též dlěje až podnes jakvměstech,taknavenkověvevesnicích.© Všude
jest větší bohabojnost u ženského nežli u mužského
pokolení k pozorování, tak sice, že na dvadeet ná
božných paní a panen sotva jest k nalezení jeden
opravdově křesťansky smyšlející a jednající muž.
Nemyslete, m. N., že timto vyrčenim svým chci bud
mužské zahanbiti, aneb to, co jsem jak dnes tak
v předešlém kázaní méně příznivého o ženských pro
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nesl, poněkud napraviti. Nikoliv. Nejen já sám co
mužský a kněz, ale každý nestranný mužský to vy
znati musí, že vždy a všude, pri všech službách
Božích, při všech pobožnostech, při sv. zpovědi a při
jímání, větší počet ženských nežli mužských vyna
jiti se dá. Ano, ohledněte se jen dnes zde. I od
kud medle podivný úkaz tento? — Odtuď, slyším
tu některého z mužských odpovídati, že u ženských
prevládá více cit, u mužských však rozum. My
mužští máme zralejší rozum a jiné důležitější věci na
práci, ženské však majíce slabší rozum a méně práce,
mohou se vždy více modlitběa pobožnosti odevzdati. —
Tedyť slabost ducha měla by u ženských příčinou
větší pobožnosti býti? Poslyš, bratře, jenž takového
domnění jsi, co již před mnoha stoletmi napsal v tom
ohledu sv. Řehoř, biskup Nisenský, rka: „„Slabost
žen spočívá sice v jejich těle, v duchu jejich však pre
bývá síla, tak sice, že ve všech těch věcech, hteré síluduchažádají,rázněamocněsoběpočímají.© Onyjsoustálévbdění,vpráci,vsnášeníobřížností.© Kdose
jim vyrovná v zapření sebe samých, v tuhém životě,

u vytrvalosti v modlitbě, v ochotnosti u vykondnání do
brých skutků?“<— A skutečně, m. N., nedokazuje-li
pravdivost vyrčení tohoto onen nesěíslný počet sva
tých panen, paní a mučedlnie, kteréž, jak praví učitel
církve sv. Ambrož, „spěchaly s radostí a plesáním
k nesmrtelnosti skrze meč, oheň““ a těm podobné ne
smírné muky. — S jakou radostnou ochotností ne
obětovalo se pokolení ženské od jakživa až po dne
šní den obtížnému ošetřování nemocných a poraně
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ných netoliko v nemocnicech ale i na bojišti v čas
panujících krvavých válek.

Ano, ani tak daleko nepotřebujeme jíti pro dů
kazy síly ženské, nýbrž nalezáme ji i v obecném ži
votě a domácnosti naší. Kdo, řekněte mi, snáší oby
čejně s větší trpělivostí nehody tohoto života, zláště
nemoce, muž čili žena? O jak nevrlí, mrzutí, jak
netrpěliví a malomyslní bývají mužští, když sebe
menší churavost je zastihne, a naproti tomu 8 jakou
statečností snášívají ženy bolesti netoliko porodu, aleijinýchtěžkýchadlouhotrvajícíchnemoci.| Nuže,
jsou-li mužští silnějšího ducha rovně tak jako těla, nežli
ženské, nemělo by to právě naopak býti? — Ano
nejen v podnikání velkých a snášení nepříjemných
věcí dokazují ženy tuto sílu, ale i u obtížném vy
chování a cvičení zlášť v nábožnosti a mravnosti dí

tek svých. Zajisté nebudeť ani jediného zde mezi
námi, který by vyznati nemusel, že v jcho srdci
první základ k pobožnosti, bohabojnosti, cnosti, ke
všemu dobrému od nábožné matky položen byl. —
A kterak by to mohlo jinak býti. Vždyť sám Duch
Boží praví skrze ústa moudrého Siracha: Jako zá
kladové věční na skále pevné, tak 1 přikdzaní Boží
v srdci ženy svaté (20, 24.). Ano, máme příkladů
dosti, že skrze bohabojné ženy nejen jednotliví lide,
ale icelí národové a velké krajiny ku poznání Krista
a k přijetí jeho učení přivedení byl. Nuže, jak
se vše to s domnělouslabostí ženského rozumu a ducha
srovnati nechá ?

A však nejen zkušenosti ale i zřejmému vy
rčení Páně odporuje to mínění, že nábožnost žen
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ského pohlaví v slabosti rozumu základ svůj má.
Pán Ježíš totiž zřejmě se vyjádřil, že jednou v ne
besích všechen rozdíl mezi mužským a ženským po
hlavím přestane, řka k pokoušejícím ho Saduceům :
„V nebesích nebudou se lidé žemti ami vdávati, nýbrž
budou jako anjelé Boží““ Budou-li však v nebesích
mužští a ženské sobě rovny, neměli by tedy 1zde na
světě všickni lidé beze všeho rozdílu pohlaví s stej
nou pevností v něho věřiti, stejnou vroucností jej
milovati, stejnou ochotností přikázaní jeho plniti? —
Že v tom ohledu před Bohem žádného rozdílu v po
hlaví není, dokázal Pán Ježíš sám. Otázav se totiž
jednoho času shromážděného vůkol sebe lidu: „„Kdo
jest má matka a kdo jsou bratří moji,““a vztáhna ruku
svou nad učedlníky svými, odpověděl na to: „To
jest moje matka, to jsou moji bratří a mě sestry; a do
ložil: nebo kdokoli činí vůlí Otce mého, kterýž v nebe
sích jest, tenťjest mvůjbratr, moje sestra, moje matka“
(Mat. 12, 48.). A pročež' také, kolikrátkoli náš Bož
ský Pán mluvil o víře, o bdění a modlitbě, o ka
jicnosti a mrtvení těla, neukládal to jen ženským,
nýbrž pokaždé zvolal: ;,A co vám pravím, všechném
pravím““ (Mar. 18, 37.). Všickni tedy, m. N., všickni
bez rozdílu stavu a pohlaví, sprostí i vznešení, silní
i slabí, muži tak dobře jako ženy, jsme povoláni
k následování Ježíše, a kdo praví, že pobožnost
a bohabojnost jest toliko věcí ženského pohlaví, ten
patrně viní ze lži samčho pravdomluvného Spasitele
Ježíše Krista.
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Pročež, křesťanští bratří! ač pohled na trpícího
Spasitele na jeho poslední bolestné cestě tak hlu
boký dojem jen na srdce doprovázejících jej žen uči
nil, že se do usedavého pláče daly; nechtějmež se
přec ani my co muži styděti, bráti vrelého podílu

na tajemství utrpení Pána našeho. Čili konal Ježíš
svou poslední bolestnou cestu pro ženy toliko a ne
i pro nás muže? Aneb trpěl-li a umřel jen pro po
hlaví ženské a ne též pro pohlaví naše? Nuže tedy
zvolejme všickni bez rozdilu se sv. apošt. Pavlem:
„Nestydím se za evangeltum, moc zajisté Boží jest k spa
sení každému věřícímu (Řím. 1, 10.), nechci chlubiti se,
leč v kříži Pána našeho Ježíše Krista (Gal. 6, 14.),
nechci nic jiného uměti, než Ježíše Krila, a to ukři
žovaného““ (1. Kor. 2, 2.).

Vy však, křesťanské ženy a panny, považujte
to za největší svou čest a slávu, že pohlaví vaše
trpícímu Pánu žadné bolesti, žádné žalosti nespůso
bilo, a hleďte tuto čest a slávu svému pohlaví i pro
budoucnost zachovati. — Vaše srdce budiž vždy ohni
skem lásky Boží, na kterémž by se zhasínající na
světě plamen víry a bázně Boží ustavičně znova
rozněcoval. — Držíce se pevně Ježíše zůstaňte věrny
jeho svatému evangelium, a byť by i pohlaví muž
ské pochybnostmi se zmítalo, aneb dokonce pravdy
svaté víry vyvraceti sc snažilo. — Dokazujte směle
a beze vší bázně, že Pána svého vřele milujete,
a byť by 1 srdce mužů tvrdé co kámen, stůdené co
led zůstati mělo. — Zvelebujte a oslavujte Spasitele
svého upřímnou službou, a byť by i pohlaví mužské
od služby této se odvrátivší, místo Bohu a církvi
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modlám věku nynějšího: pýše, tělegnosti, neváza
nosti a lakotě sloužiti mělo. Nestyďte se za vyko
návání svatého náboženství, nýbrž beřte hojně a ča
sto podíl na službách Božích, na přijímání svatých
svátosti, na nábožných průvodech a jiných Bohu li
bých činech, byťi pohlaví mužské vše to hrdě a ne
poslušně zavrhovati mělo. — Takto připojíte se dů
stojně k plačícím ženám, které Pána Ježíše na jeho
bolestné poslední cestě doprovázely, a zachováte ne
poskvrněnou onu čest a slávu, která pohlaví vaše
již pres celých osmnácte set let zdobí a krášli.
A když jednou priblíží se vaše hodina odebrání se
ze světa tohoto, uslyšíte potěšitelný hlas Spasitele
svého: „Blaženy jste vy, kteréž jste s láskou a útr
pností mého umučení pamětlivy byly; neboť toť jest
život a spasení zahynulých ; vy se stanete oučastny
vzkříšení a oslavení, kteréž jsem tímto utrpením
věrným svým získal; vy budete spoludědičky moje
věčné radosti“ Amen.

VH. Kázaní postní.
„Dcery Jerusalemské , neplačtež nade mnou, ale samy nad sebou

plačte, a nad svými syny.“

Luk. 23, 28.

My jsme, m. N., v letošních svatopostních rozjí
mánich obírali se vyvedením Spasitele našeho na mí
sto popravné doprovázejíce jej v duchu na Golgothu.
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V první neděli postní viděli jsme, kterak Ježíš volně
a rád těžké břemeno kříže na sebe bere, a naučili jsme
se z potupného a bolestného vložení na něho kříže,
s jakou trpělivostí a oddaností do vůle Boží bychom
1 my svůj kříž na sebe vzíti měli. -— Druhou neděli
jsme na to patřili, jak trpělivě a pokorně Ježíš kříž
svůj nese, a poznali jsme z toho, že 1 my kříž svůj
pokorně a trpělivě až na Golgothu svou, t. j. až do
smrti, kdež s nás sňat bude, nésti musíme. — Třetí
neděli rozjímali jsme sobě mateřskou bolest Marie
panny při setkání se s jejím Božským synem, a pře
svědčili jsme se, že jen člověk pevnou věrou ozbro
jený dosti silný jest, všecky rány nepriznivého osudu
statečně snésti, a že Pán ty, kteréž milosti své hodny
učiniti chce, zkouší a rozličnými strastmi navště
vuje. — Čtvrtou neděli obírali jsme 8 Šimonem Cy
rénským, který se z počátku sice zdrahal, později
však ochotně k nešení kříže Ježíšova se propůjčil.
A ztoho jsme sobě to naučení vybrali, že 1 my tělo.
své křižovati a skrze mrtvení jcho a kajicnost zásluh
Kristových hodny činiti se musíme. — Pátou neděli
viděli jsme, jak Veronika krví zbrocenému Pánu
roucho své podala, a Pán na ně svůj svatý obličej
vytiskl. To nám sloužilo za pokynutí, abychom chu
dým, nemocným, zarmoucenýma bídným spolubližním
na místě Pána sloužili, majíce to ubezpečení, že za
naše dobré skutky, z lásky ku IŠristu bližním proká
zané, hojnou odměnu k očekávání máme. Konečně
poslední neděli, na neděli totiž kKvětnou,obdivovali
jsme dílem měkkost, dílem statečnost žen Jerusalem
ských nad utrpením Páně hořce kvilících a plačících ;
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a přesvědčili jsme se, že až podnes pohlaví ženské
k Spasiteli větší lásku a outrpnost chová nežli mužské
pohlaví. — A tak jsme zponenáhla se octli na Golgotě,
kamž jsme Spasitele svého doprovázeli. Dnešního
dne totiž stojíme na tom místě, na kteréž Ježíš svůj
těžký kříž, a na tom kříži spolu naše hříchy vnesl
(1. Petr. 2, 24). To jest ono místo, na kteréž be
ránek Boží k zabití, k smrti kříže vyveden byl, aby
chom my živi byli; na tomto místě tekla pro nás ta
presvatá krev, kterouž jsme co nejdražší cenou vy
koupen byli (ibid. 1, 19); na tomto místě byly ruce
a nohy jeho tupými hřeby probité, abychom skrze
jeho rány zhojeníi byli (ibid. 2, 24). Vše, m. N.,
pamatuje nás dnes na ten ze všech tisíců let, v kte
rýchž slunce zemi osvěcuje, nejpamátnější den, na
němž krví Syna Božího pád prvních rodičů se všemi
svými truchlivými následky, hrich se svou strašnou
na světě spůsobenou spoustou, a netoliko přísná spra
vedlnost Boží ale i také nevyslovné a nesmírné mi
losrdenství Boží napsáno jest. Vše, co vůkol sebe
dnes v chrámu Páně spatrujeme, pohriženo jest v hlu
bokém smutku a tichu. Hudba, zvony, varhany, vše
na důkaz tohoto hlubokého smutku mlčí. Jen Ježíš

k místu svého horkého utrpení se blížící mluví. A co
mluví? — O tiše, m. N., tichounko! abychom dra
hého Pána ještě jednou mluviti slyšeli, prvé nežli
ukrutná smrt Božská jeho ústa zcela zamkne. —
Dcery Jerusalemské, praví Pán, neplačtež nade mnou,
ale samy nad sebou plačte a nad syny svými. To jsou
první a spolu poslední slova na celé cestě jeho. Až po

sud kráčel Ježíš tiše a volně nevšímaje sobě těch, kteří
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takochotníačinníbyli,bolestíjeho© rozmnožiti.
Mučen od nich neotevřel ust svých, by sobě po
stesknul, tím méně aby snad na trapiče své pomstu
a spravedlivý trest Boží volal. Ale vrda v očích do
provázejících jej žen slze — tyto patmmé důkazy
outrpnostů a lásky jejich k sobě — nemůže se déle
zdržet laskavý Pán, on utvírá ústa svá, a obrátiv
se k plačicím ženám dí: Doery Jerusalemské, neplačtež
nůďe mnou, ale samy nad sebou plačte a nad syny
svými. A při těchto slovech pozdržíme se, m. N.,
dnešního dne a budeme sobě s pomocí Boží rozjímati
v dílu 1. laskavost, v 2. pak. přísnost napomenutí,kteréžvtěchtoslovechzahrnutojest.© Propůjčnám,
o Pane, tu milost, bychom z dnešního nábožného
rozjímání našeho poznali, jak biažení jsme, pakii la.
skavých výstrah tvých sobě všímáme, a naproti tomu
jak hrůzný trest na ty čeká, kteří jich sobě nevší
majíce v zarytosti své nekajicně trvají. — Vy však,
m. N., propůjčte mi i dnes onu laskavou pozornost,
s kterou jste mne až posud poslouchali.

1. Neplačtež nade mnou, ale samy nad sebou plačte
a nad syny svýma,jaké to laskavé napomenutí, jaká
to dobrotivá výstraha. „Neplačtež nade mnou, osušte
slzy své, chtělť těmi slovy řtici Pán Ježíš, neboť já
jsem beze vší viny, a nevinný člověk nenít nikdy
nešťastný, byť se 1 také nešťastným zdál; neplačtež
nade «nnou, neboť nebudu již dlouho trpěti, cesta, po
které kráčím, ač tpká a bolestná, brzy bude již ukon
čena a vede mne do slávy Otce mého. Ale oo bude
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z vás a z vašich synů? o, nad tím krvácí srdce
mé.““— Hle, m. N., jak laskavá starostlivost, kterou
Ježíš po celé živobytí své nešťastným prokazoval, ani
na jeho poslední bolestné cestě jej neopustila. Aneb
koho propustil Pán kdy bez útěchy od sebe? K se
tníkovi z Kafarnaum o uzdravení služebníka prosícímu
pravil: Jdi, a staniž se tobě, jak jsi uvěřil. K ne
mocné ženě, anaž se dotkla roucha jeho, mluvil:
Dcero, víra tvá tě uzdravila. Ubohou vdovu z města

Naim těšil slovy: INeplačíž a dal vzkříšeného syna
materi jeho. A kdož jest v stavu sečisti tisíce oněch
ubohých a zarmoucených, které u Ježíše útěchy a po
moci došli a až podnes docházejí. A přec, m. N.,
navzdor tomu hledáme obyčejně v ouzkostech svých
všude jinde pomoc a útěchu nežli u Ježíše, který
jediné pomoci může a pomoci chce, tak sice že se
na nás mohou obrátiti vytýkající slova Jeremiáše
proroka: opustili jste studuci vody živé a kopali jste
sobé cisterny, cisterny rozpukané, kteréž nemohou držeti
vody (2, 13.). O, proč jest tolik nouze a bídy, tolik
hořkosti a bolesti na světě? proč tekou z očí lidských
tak hojné sice ale marné slze? — Proto že jest velmi
málo oněch, ješto by k Ježíšovi outočistě vzali,
důvěru svou v něj složili a od něho rady, pomoci
a útěchy žádali. — Ano nejen v tělesných ale i v du
chovních potřebách byl a jest Ježíš až posud spo
mocníkem a utěšitelem naším. Čili to nebyla laskavá
starostlivost o věčné spasení naše, kteráž jej s nebe
dolů na svět přivedla, a s kterouž zbloudilé ovce své
po veškeré živobytí své vyhledával? Ano tato sta

rostlivá péče, aby žádný nezahynul, neopustila Je
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žíše ani na jeho poslední bolestné cestě. Protož do
ložil: naď sebou plačtež a nad syny svými. — Před
krátkou totiž chvílí volali obyvatelé Jerusalemští
k Pilátovi: Ukřížuj ho, krev jeho na más a na naše
syny! Poněvadž tedy obyvatelé Jerusalemští v za
slepenosti své strašlivou pomstu nevinné smrti Páně
na sebe i na syny, t. j. potomky své volali, tudíž
Pán slovy k plačícím ženám pronešenými: plačtež
nad sebou a nad syny svými, laskavě napomínal všech
obyvatelů Jerusalemských, aby do sebe šli, nepravost
svou poznali, a ji více nežli nevinné smrti jeho litu
jice věčné záhubě ušli.

Nemyslete však, m. N., že toto napomenutí Páně:
plačte ete., toliko obyvatelů Jerusalemských se týkalo,
ono platí 1 nám. My všickni můme na zachování
duše své pamětlivi býti, k tomu cíli do sebe jíti
a nad synyt. j. nad hříchy svými plakati. Čili ne
jsou hríchy, kteréž pácháme, v jistém smyslu děti
naše? — Cokoliv člověk v sobě neb ze sebe, ať jest
to již tělesným neb duchovním spůsobem, plodí, toť
jsou Jeho děti, jak to vyjadřuje sv. apoštol Jakub
řka: Žádost, když počne,porodí hřích : hřích pak, když
jest vykonaný, zplozuje smrt (1, 15.). Jako tedy dítě
Jest tělesný plod, tak hřích opět jest plod ducha,
a tudíž Pán Ježíš slovy: plačtež nad syny svými,napo
miná až podnes všech nás, bychom hříchů — těchto
duchovních dětí čili plodů svých želeli a oplakávali.
A vskutku, m. N., může-liž co horšího býti, co by
chom více oplakávati měli, jako hřích, toto největší
ze všech zlých věcí? — Když Pán Ježíš člověka osm
a tridceti let nemocného u brávního rybníka v Je



85

rusalemě uzdravil, pravil k němu: Jďi a již více ne
hřeš, aby se ti me horšího nestalo! I může-liž něco hor
šího býti jako osmatřicetiletá bolestná a trapná ne
moc? A přec praví Kristus, že ještě něco horšího
jest. A toto mnohem větší zlé jest hřích, a trest
hříchu — smrt věčná. Nuže neměli bychom ze všech
zlých věcí nejvíce oplakávati, co i Kristus opla
kával, ano co mu to nejbolestnější spůsobilo smrt —
hríchy naše?

A přec, m. N., jak málo takových pravých,
spasitelných slzí teče z očí lidských! A naproti tomu
jak hojným pramenem marných, ba hříšných slzí není
tělesnost, svéhlavost, náruživost a pokrytství. Neboť
proč pláče, proč cedí slze z očí svých větší částka
hdi? Obyčejně ze zlosti a svéhlavosti, poněvadž se
jim podle vůle neděje. Jak trpce, nepláče n. p. ji
noch tělesnou láskou rozpálený , pakli se odříci má
své milenky, pakli přetrhnouti musí obcování nečisté,
v kterémž jen ustavičně Boha urážel. Jak horkých
neprolévá slzí mnohé děvče, když se mu buď nějaké
vyražení, ples, tanec, divadlo a těm podobná věc
odepře, aneb když mu nějaký nový šat, na který se
tak velice těšilo, krejčí pokazí. — Jak mnohý, ostatně
na pohled vážný muž nestydí se jako stará baba
plakati, pakli mu nějaká dobrá služba ušla, pakli
důstojnost neb výnosnější místo a ouřad, o které se
ucházel, na místě jeho jiný obdržel. — Jak mnohá
paní a žena nepláče z nepřízně a závisti, když na
své sousedce neb známé uzří nádhernější oděv neb
skvostnější šperk, než který sobě sama zaopatřiti
může. A kdež bych konce nalezl, kdybych všecky ty



86

příčiny vypočísti chtěl, pro které z očí lidských
marné a zbytečné slze tekou. Úíili tobě, bratře a se
stro, takové slze něco pomohou ? Nadlehčíš sobě plá
čem břemeno obtížností s stavem a povoláním svým
spojených? Zmírníš takovými slzemi své strasti a bo
lesti? K čemu pláčeš nad svou nemocí a churavostí,
kterou jsi sobě prostopášným živobytím přitáhl?
Proč cedíš slze nad časným trestem, kterého jsi pre
stoupením zákonů zasloužil, nad neštěstím a ouzkostí,
ježto sám svévolně na sebe jsi uvalil? — O já tobě
ukážu důstojnější předmět pláče a slzí tvých —
a tento předmět jest hřích — hřích —hřích!

Ano, m. N., hříchu, jediné hříchu oplakůvejme,
tenť jest nejdůstojnější předmět slzí našich, upřímná
a opravdoválitost nad ním jest ten nejbezpečnějšípro
stredek k odvrácení trestu a zahynutí věčného. Dů
kaz toho podává nám sv. Jan Zlatoústý řka: Byť
pak jsi před světským soudcem sebe více plakal a stkal,
neujdeš pro slce své. zaslouženému trestu: pakliže však
nad hříchy svými slze proléváš a k Bohu z celého srdce
vzdycháš, tehdáž ortel nad tebou vyřknutý změněn a za
sloužený trest tobě prominut bude. Totéž dokazuje sv.
učitel církve Jarolím řka: Veliká jest mocnostpo
korné a zkroušené slzy — ta přemáhá Nepřemožitelného,
ta víže Všemohoucího, ta oblomuje Syna panny. Mo
dlůba krotí sice Boha, zkroušená ale slza ta jej pře
máhá. — Áno ani svět, dokládá sv. Bernard, nebyl by
potopou zahynul, kdyby k slzím outočiště své byl vzal.
A já konečně pravím : Jerusalem nebyl by vyvrácen
býval, kdyby obyvatelé jeho ještě tehdáž, když Pán
náš je laskavě napomínal: plačte nad sebou a nad
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syny svými; pláče a slzí byli schopni bývali. A protož
aspoň my buďme opatrnější a moudřejší nežli byli
obyvatelé Jerusalemští. — Uposlechněme, pokud čas
jest, napomenutí Páně: plačtež nad sebou a nad syny
svými, napomenutí sice laskavého, ale jak se v dílu
druhém přesvědčíme, spolu i velmi přísného. — Ob
novte, prosím, Jaskavou pozornost svou.

2. Již v starém zákoně dal Bůh skrze Isaiáše

proroka předpovědíti vyvrácení města Jerusalema
a záhubu lidu židovského a vlasti jeho. Já vám
ukáží, praví Hospodin (5, 5. 6.), co učiním vřnici své,
odejmu plot její — a rozbořím hradbu její — a polo
žím ji pustou. "Totéž co v zákoně starém Bůh skrze
ústa Isaiášova předpovídal, opakoval jinými slovy
sám Spasitel náš při svém slavném vjezdu do města
Jerusalema řka: Jerusaleme, přijdou na tebe dnové,
a obklíčí té nepřátelé tvoji náspem a oblehnou tě a zouží
se všech stran; a rozmeci tebe na zemí a syny tvé; —
a neostavi v tobé kámen na kamenu. Přijdou na tebe—
dnové pomsty, aby se naplnilo všecko, což psáno jest. —
A hle, když Božský Pán od Jerusalemských po
tupen, odsouzen, vystrčen poslední cestu svou na
Golgothu konal, opakoval totéž řka: Ženy Jerusa
lemské, neplačtež nade mnou, ale nad sebou plačte a nad
syny svýmu. Nebo, ai, přijdou dnové, v nichžto řeknou:
Blahoslavené neplodné a životy, kteréž nerodily, a prsy,kteréžnekrmily.© Tehdyťpočnouříkatihorám:Padněte
na nás; a pahrbkům: přikryjte nás (Luk. 23, 28. 90.).
O, kýž by Jerusalemští ještě tehdáž aspoň, když z ust
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Ježíšových tuto strašlivou hrozbu slyšeli, byli do
sebe šli; nebyli by zajisté o 67 roků později vyplnění
její na sobě tak hrůzně zkusili. Ale oni nevšímajíce
sobě strašlivé výstrahy této naplnili míru hříchů
svých, a tudíž v záhubu uběhli. —

Jako Jerusalemským Pán Ježíš až do poslední
chvíle výstrahu před záhubou jejich dával, tak to
činí až posud Bůh s jedním každým hříšníkem. On
jej napomíná k obrácení a života napravení až do
té doby, když míra hříchů jeho naplněna jest. Než,
kdy medle, bude se mne někdo z vás tázati, jest na
plněna míra hříchů u člověka tak, aby se rÍci mo
hlo, že záhubě věčné více vyhnouti se nemůže.

Vyznávám, m. N., že na tuto otázku nesnadná
jest odpověď. Skrze ústa proroka Amosa praví
ovšem Bůh sám: Pro trojí nešlechetnost obrátím Ju
du — ale pro čtveruneobrátím ho (2, 4.). Ale tu opět
nová povstává otázka, totiž která ta čtvrtá nepravost
jest, pro kterou se Bůh nad Judou1 nad jedním každým
hříšníkem více nesmiluje. Dle mého zdání, m. N.,
není tato čtvrtá nepravost žádný zláštní, nýbrž jest
to vůbec poslední hřích, kterým se míra nešleche
tnosti člověka naplňuje, bez rozdílu zdaliž hřích, kte
rého se naposled dopustil, hřích těžký aneb malý a vše
dní jest. Příklad vám to vysvětlí. Představte sobě,
m. N., sklenici až do vrchu vodou naplněnou. Když
tiše stojí, nepřeteče zajisté, ale pusťte jen do této
sklenice s prstu svého ještě dosti malou kapku — a
hle rozleje se voda po všech stranách. Aneb abych
jiného příkladu použil, někdo stojí na samém kraji
hluboké propasti. Aby do ní spadl, není zapotřebí
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žádného velkého skoku — dosti malý krůček víe
ku předu učiněný odejme jemu rovnováhu a on skácí
se do bezedné prohlubně této. — Hle tak.jest to.
i s upadnutím do prohlubně zahynutí věčnéka, Ne
vždy velký a těžký, ale poslední třeba dosti malý
hrích pridaný k spáchaným hříchům naplňuje mím
nepravostí hříšníka, a uvrhuje ho v záhubu věčnou

O hříšníče, hříšníče! víš-li, který hřích pro tebe
ten poslední jest, po jehož spáchání míra hříchů tvých
se naplní tak, že ze strachu před nastávajícím soudem
Božím zoufanlivě volati budeš: Hory padněte na
mne! Pahrbkové přikrejte mne! — Nuže, nevíš-li to,
o tak se hroz každého sebe menšího hříchu, neboť ten
první, jehož se ještě dopustíš, naplní míru tvou
a uvrhne tebe do pekelné mučírny, do oněch zevnitř
ních temností, v nichžto panuje pláč a skřípení zu
bů, z nichžto není žádného vykoupení a vysvobození
více. Čili, myslíš, že jest to něco malého, upadnouti
v ruce Boha rozhněvaného a od tebe potupeného ? —
O považ, co Ježíš, tento spravedlivý, pro nesprave
dlivé trpěti musel! Pakliže on, ten nejsvětější, na
němž hříchu shledáno nebylo, pro hříchy cizí tolik
poličků, ran a bití dostal, pakli tak zbičován byl,
že tělo jeho až do kostí zedráno bylo; pakli ten ne
vinný ode vší škvrny vlastního hříchu čistý, pro viny
cizí na hlavě trnovou korunu, na ramenou těž
ké břemeno kříže nésti, tělo své na kříži roz
táhnouti a na rukou a nohou za živa přibit, ano po
smrti do boku probodnut býti musel ; co medle máš
od spravedlnosti Božské k očekávání, ty člověče,
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kterýž v hříších zrozen jsi, a v hříších život svůj
trávíš ? — O nic jiného nemůžeš očekávati, nežli že
se stane s tebou to, co praví Spasitel u sv. Jana
rka: Nezůstane-li kdo ve mně, vyvržen bude jako ratolest

a uschne a seberouťjej a na oheň uvrhou a shoří (Jan
15, 6.). Neboť, ty hříšníče, jsi ta suchá ratolest,
anaž do plamene ohně věčného k spálení uvržena
býti má. —

Čili není, m. N., snad žádného pekla, neníť ho
proto, že hříšník v peklo nevěří? Nenít v pekle snad
žádného zžírajícího plamene, poněvadž se mu ny
nější nevěřící vysmívají? Není tam snad žádných
nevyslovných muk, poněvadž nynější osvícení svě
táci se jich nebojí? — O jestliže tomu tak jest, ne
ní-li pekla, není-li plamene a muk jeho, telyť marně
přišel Syn Boží na svět; marně trpěl tolik poliček,
tolik ran, tolik mrskání; marně se nechal trním ko
runovati, marně na kříž roztáhnouti a přibíti. —-Ale
nikol! dva svatí apoštolové dávají nám neomylné
svědectví o tomto místě věčného trápení a nevyslo
vných muk. Sv. ap. Petr píše totiž v druhém listu
svém (2, 4—13.): Poněvadž Bůh hřešícím anjelům ne=
odpustil, ale pekelnými provazy je do pekla strhnuv vy
dal k mučení a uchoval k soudu; — poněvadž prvnímu
svétu neodpustil, ale na svět bezbožníků potupu uvedl;
poněvadž města Sodomských a Gomorských v popel
odrátiv podvrácením potrestal a za příklad těm, kteří by
dudoucně nešlechetně činili, vystavil: zajisté dovede Pán
nepravých ke dni soudu dochovati k mučení, zláště těch,

kteří za tělem v žádosti nečistoty chodí, a vrchností po



| 91

hrdajíarouhajícesesektyuvádělisenebojí.© Všickní
hříšníci vezmou odplatu nespravedlnosti, neboť nejsou nic
jiného vedle vyjádření sv. apoštola Judy: leč stro
mové podzimní, neužiteční, dvakráte mrtví, vykořenění,—

jiměto bouře temnosti zachována jest na věky (12. 13.).
Až totiž přijde Pán, vedle dalších slov téhož sv. ap.
Judy (14, 15.), s svatými tisící svými, tehdáž učiní
soud proti všechném a potrestá všecky bezbožné ze všech
skutků bezdožnosti jejich, kteréž činili — %ze všech tvr

dých řečí, kteréž mluvit proti Bohu, hříšníci bezbožní.—
A nyní se vás táži, m. N., co chcete činiti? —

Chcete ještě déle v hříších svých setrvati a takto
miru hříchů — naplniti a v záhubu věčnouse zatratiti ?
O nikoliv, volám k vám slovy sv. ap. Petra: „Pán
trpéhvé čeká pro vás, nechtě aby kteří zahynuli, ale
všickní kpokání se obrátili (2. Petr 3, 9.). Nuže tedy
nezapomínejmež nikdy na laskavou sice ale i přísnou
výstrahu Páně: Plačtež nad sebou a nad syny, t. j.
nad hříchy svými.— Ano to chceme, o Pane, učiniti,
my chceme podle navrhnutí proroka tvého Jere
miáše vyváděti jako potok slzy svě z očí dnem %nocí.
My nedáme sobě odpočinuti, amž dáme umlknouti zří
telmci oka svého. My chceme ve dne 1%v noci vylévati

jako vodu srdce své před obličejem tvým, a pozdvihovali
k tobě rukou svých za uchování duše své (Pláč Jer.
2, 18. 19.).

O Pane! poshovej nám ještě, nepronášej ještě
nad námi spravedlivý soud tvůj. Cili jsi nad námi
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již ortel vyřknul? O, byť by i to bylo, my víme,
že dovedeš ortel svůj v milost změniti, pakli jen my
se k tomu odhodláme, hříchů svých zanechati. —
A to prřislibujeme tobě celou upřímnosti svou v této
posvátné době, to přísaháme u hrobu tvého, že od
dneška hříchu, pro kterýž jsi tolik trpěl, ouplně ze
mřiti a jej v pokání, v upřímné, opravdové, zkrou
šené pokání obrátiti a proměniti chceme. Amen.
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