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Z '.kruhů duchovenstva i z řad posluchačů mých
byly mi zasílány dopisy se žádostí, abych sveěloňské

exucharistidklé. promluvy vydal tiskem. Ci-n-ím tak .a

kladu je do rukou čtenářů za tím' jediným účelem
& s tím' jediným přáním, aby“ v letošním roce eucha

ristic'klém přispěly k poznání Ježíše svátostnéh'o &

v mnohých srdcích-' aby vzbudily lásku k Němu &

vroucí touhu po Něm.

Mznohlémyšlenky v nich čerpal jsem z krásného

díla Msgra. Bougaud: „La vie chrétienln-ef'
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Vystupují dnes na toto posvátné místo s úkolem
těžším, než s jakými jsem na ně vystupoval až do
posud. V celé řadě promluv mluvil jsem k vám již
jednak o přesvaté osobě Ježíše Krista a hleděl jsem
dokázat Jeho božství, zdůrazňoval jsem Jeho trvalý
a požehnaný vliv na rozvoj lidského ducha a na vnitřní
zušlechtění a opravdové ovblažení lidského srdoe —
jednak o trvalém pomlní'ku Jeho činnosti, 0 sv. kato
lické naší církvi. Dnes, přátelé moji, chystám se pro
mluvit o samlém středisku vší naší víry, všech našich
nesmrtelných nadějí a vší naší nadpřirozené lásky;
dnes chystám se promluvit o tajemství, jehož ne—
změrných hlubin nikdy sice nezměří náš lidský pouze
rozum, ale tajemství, z něhož od samého počátku
církve prýštilo, a z něhož ipro všechřnu budouc
nost tryskati bude vše, co nadpřirozené velkého, nad
lidský dobrého a nepomíjitelně krásného pocítilo kdy
lidské srdce, vymyslila kdy lidská mysl, a provedla
lidská obětavost a ušlechtilost.

O 'nejsv. Svátosti oltářní hodlá-m mluviti v těchto
promluvách — nesměle jen a s posvátnou bzázní:
vždyt' vím, do jakých hloubek i do jakých výší zá
roveň "mlám'při tom unášeti vašeho ducha — ale přece
i s radostnou naději a skalopevmou důvěrou: vždyt'
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vím, co zm'růže milost boží, podepřel-li bytost sebe
slabší a požehná-li slovům sebe. nevýpn'luvněj'ším.
O tuto milost, drazí m'oji, proste Bohia pro mne i
pro sebe! , ,

Drazí moji, nejsvětější Svátost oltářní — co ji
ného jest, než vrchol a nejvyšší výraz ne
kon e čne lásky? V ní sbě—lesněznoje všechno, po
čem by lidskšé srdce směrem k Bohu mohlo toužit,
v ní uskutečněno všechno, co by jinak zůstalo jen
bolestnou touhou a žmarným lidským snem. Ale ihned
přidávám: Chápe-li to všechno naše srdce dosti snad
no, druch náš stojí před svatostánkem všeecekzaražen;
vše'mi sm'ysly svými marně se namáháme, abychom
zachytili aspoň jediný paprsek' všeho toho majestátu,
vší rné.moci a vší té lásky, jež v .pirostičkých' způsobách
chleba a vína se tají, a rozum marně se“ hříží v tne
smírnié tajemství toho hlubiny, aby je plně pochopil
a “plně do něho vnikl.

A 'prtáme-lise, na čem tedy spočívá naše
víra v ně, oč je opřena a čím je; zdůvodněna,
zk'oum'á-me-li, jak bylo možno, že od samého počátku
církve mejsv. Svátost byla ohniskem a středem vší
bohoslužby, zdrojem všeho nadšemí, nepřeberným pra
menem! vší útěchy i síly i lásk'y, nenajdeme než slova
Kristova:„Vezměte a jezte: Totot' jest tělo
mně!“— Aopět: „To čiňte na mou pam.átku!“
Jen. slova tedy, ale. slova vtěleného božího Syna!
jein slova, ale slova věčné neomylně Pravdy! Jen
slova, ale slova Toho, jeznž stvořil nebe a zemi a
ve svojí všemohoucí ruce drží osudy i spásu všeho
člov'ěčelnstva.

Slyším jej, swé-ho božského Spasitele, jak při
různých příležitostech znova a znova volá k“ Židům:
„já jsem Chllébživý, který s nebe sestou
pil! Chléb, kterýjá vám' dám', jest tělo mě!
Tělo mě v pravdě jest pok'rm a krev má
v pravdě jest nápoj — kdo jí mé tělo a
pije imo-ukrev, ve m'ně přebývá a já v něm
— Amen, amen pravím vám, nejbud'ete-li
jísti těla Syna člověka a pití jeho krve,
nebudete míti života v sobě!
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Zidié reptají a se bouří; i ti z nich, ktejří lač
něli po Jeho pravdě azvolna .už se rozhořovali láskou
k Němu, žehrali na tvrdost atemtnotu těchto slov —
a On, v jehož božských očích každá lidská duše ne
konečnou má cenu, a jenž proto všechny chtěl získat
a všechny, k božskému Srdci svémřuchtěl přivinouti, ne
odvolávřá ani piísmlenyze svých výroků, nic neomlouvá,
nic nevysvětluje — necháVá jich odejít a jen se smnt
non otáZkou se ku svým apoštolům obrací: „[ vy
mne chcete c'pnstitP“

Jakoby d'le Bossueta řícichtěl: „Čiňte; cokoliv;
nemám, co bych ke svým slovům"přidal, a nemám, co
bych jim .ubral. Rozhodněte se, ale to vězte, že není
a nemůže býrti mým učedníkem, kdo plně a nadšeně
nedovede ruvěřit i těmto slovům mýjm.“

Drazí m'oji! Bylo v tom už jasnllé zaslíbení,
že pro všechny doby bude Spasitel živiti duše svých
v-ěrnýych'svý1m pšřesva'tým-tělem a předrahlou krví svou.
Ale— jak se to stane a v jaké form'ě — toho
dos-ud apoštolům 'nezjevil. Zvolna jen jakoby krok za
krokem připravoval svoje učedníky, aby zvykali těm
úžasným obzo-rům, jež před nimi otevíral, aby po
stupně zvykali té ne—zlměrnéhloubce a výšce lásky,
jíž duši lidskou miloval.

Přišla konečně ta chvíle stokráte' po
žehnaná — a ejhle, v apoštolích' .už není úžasu,
není zděšení a není odporu: znají .už srdce svého
Mistra a znají .už božskou jeho moc. Večeři s nimi
naposled ve velčeřadle jermsalemsklém — zahleděl se
naposled na své milené učedníky — a béře náhle
chléb do svých svatých a velebných rukou, žehná jej
a láme a dává učedníkům svým řka: „Vezměte
a jezte, totot' jest tělo mně.“A když byli po
večeřeli, vzal i kalichÍ s vínem, díobrořečil a dal jej
učedníkům!svým-:„Pijte z něho všichni, to
tot' jest krev ?m'ánového zákona, která za
vás a za 'm'noh'révylita bude na od'piuště—ní
hříchůl“ A dodáváktomu: „To či ňt-e na mou
pam átk'.u!“

Drazí lmoji, vycit'njete, jak jsou ta slova Kristova
jasná a jak jsou určitá?



Tak jasná jsou a tak brzy vnikla p_lně & trvale
v dJuše prVních křesťanů, že" již sv. Pavel mohl na
psau' jako věc samozřejmou a všem věřícím známo-u:
„Kalich požehnání, kterýž žehná-me, zda
liž není společenství krve Kristovy? A
chléb, kterýž lámeme, zdaliž není úča
stenství těla PáněP“ (l. Ko-r.10,16.)

Tak určitá jsou, že samo schisma a sama herese
onuě'mělypřed jejich jasem. Luthe r přec otřásl vším
d'o samých základů: autoritou papežů, dogmatem o o
čistci, odrpnstcích i obcování svatých, jednotou a ne
rozlučností manželství, slovemi všemi i nej'pievnějšími
a nejutěšnějšími pravdami. Ale když došel až k oněm
čtyřem slovům: „Totot' jest tělo mě,“ zaráží se, po
zbývá odvahy a ve své vášnivé kiontroversi s Zwin
gli přiznává: „Jak bych si přál, aby se někomu z'da
řilo “mine přesvědčit, že ve svátosti oltářní není než
chléb a víno. Jaklé dlobrodiní by, mi prokázal! V potu
tváře a v těžkých starostech jsem o tom přemýšlel
— ale cítím, že není pro mne východu: text Evan
gelia je příliš jasnýl“

A JM-elanch't hon: „Slova Evangelia jsou jasná
jako blesk. 00 proti nim může namítnout zdroená
mysl ?“

Přátelé moji, vím, co může namítnovut
Nedá-li se popřít, že Kristus slova ta opravdu pro
nesl, nedá-li se jim poctivě jiný; smysl podložit, než
jaký očividně mají, je možno tvrdit, a nevěra to
opravdutvrdí, že splnění těchto slov je vy
loučeno a nemožno. Ne, nevěra nestaví se na
poloviční cestě, na jaké stanuli reformátoři, a já .u
přímlně prohlašuji, že jedná logičtěji a důsledněji.
Nemí-li slovo Evangelia slovem samého Boha, jež mě
nit je zločinem a jemuž nevěřit je hříchem — není-li
Kristus Bohíenma Jeho slovo je-li pouhým slovem lid
ským — pak se marně Luther v potu tváři namáhal,
pak jedná nevěra stokráte rozumněji než všich'ni re
fonmatoři a všichni sektáři, pak prost-ě pa d á všec h
no, v co jsme dosud věřili, več jsme všechny
svoje nesmrtelné naděje kladli, a co jsme svou nej
čistšía [nejkrasšíláskou imilovali.Ale je -li Kristus
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Boh.e m-— a my katolíci vJeho božství věříme vším
nadšením svých duší — kdo se odváží říci, co by
mu bylo nemožno? Je-li to On, jenž pouhým slovem
stvořil nebesa i zemi, — kdo smí vymezovat, čeho
je Všemohoucíschopen,jakmile chce podat dů
kaz lásky svré!

Přátelé moji, z nás nikdo nedovede vytušit, co
zmůže všemohoucí ruka boží — jakž by-chombedy vy
tušit dovedli, co zmůže srdoe boží! Vždyť neznáme
doposud ani lídSklČhOsrdce! Plných šest tisíc let bije
to srdce v lidských prsou — a kdo z lidí by se od
vážil tvrdit, že .už změřil jeho hlubiny! Kdo z lidí
kdv sčeftl, oo velkých, nadlisky krásných citů v něm
den ze dne znova pručí, jakých obětí je schopno,
k jaké lásce dovede se povznést? A neznáme-li ani
srdce lidsk|ého, jak bychom chtěli a jak bychom Směli
vymezovat hranice srdci sa—mléhoBoha!

A Svátost nejsvětější právě z tohoto
božského srdce se zrodila. Lásoe mzélnzěhlu
bok'é a lásce měně božské bylo by ovšem stačilo
říci: Vezměte — totot' je symbol měho těla, toto je
symbol mojí krve! Bylo by to prostší, isebe nižší
úrovni intelligence bylo by to přístupnější ——jen
božského by nebylo nic ani v té památce
ani v účincích jejích.

Byl to Kalvín, jenž svátost oltářní na tuto ú
rove-ň snížil. Nemoha stejn-ě jako Luther nemohl po
příti jasnost a ,určibost slov Kristových: „Vezměte a
jezte, totot' jest tělo mě,“ chopil se slov druhých:
„To čiňte na mou památku“ — a tím najednou, co
v našich katolických očích jest živým, skutečným a
podstatným Bohšem — kleslo u Kalvína a .u jeho
stoupenců na m'rtvou, byt' sebe krásnější pamiátku.
Netušil Kalvín., že tím jen a jedině ukázal, jak úzké
a malé bylo jeho srdce, když takto chápalo a takto
vykládalo Kristův božský čin; netušil a tušiti ani ne
mohl, oč svoje věrně olupruje, když jim' místo živého
Botha staví na oltář jen pouhou vzpomínku. Nedovedl
svým rozrumcemobsáhnout, čím může býti památka,
kterou sám všemohoucí Bůh choe zůstavit — a v chrá
m'ech stoupenců jeho je dnes mrazivo a smutno, po
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něvadž centrum života a centrum lásky snížený tam
na pouhý| symbol.

„To čiňte: »na mou pamiátik'ul“ Ano, ta
slo-va Kristus opravdu pronesl, ten úžasný, nadlidský
velký, úkol opravdu svým kněžím zůstavil — a stojí
věru za to, nad slovy těmi se zamysliti. jsou-li slova:
„Vezměte a joelzte — totot' jest tělo m'é“
slovy plnými autority v pravdě boží, mfohl-li tak| mlu
viti jen všemohoucí Mistr a Pán, jsou slova druh'á
slovy plnými něhy, jakými dobrý Pastýř se loučí, a
jaká pronáší přítel, jenž nech'oe býti zapomenut.

Přátelémoj-i.Nejsvětější Svátost je o
pravdu památkou, a že ji Kristuschtělzůstavit,
pochopí každý, kdo ví a s bolestí sám' na sobě zkusil,
jak člověk dovede zapomínat. Ach',jen na
chvíli “mít vševědorucí oči, jen na chvíli se moci jimi
zadívat do hlubin dějin — co tam' pohřbeno činů,
jež k'dysi budily obdiv, co tam ucpe-uno událostí, jež
kdysi šířily hrůzu, co tam5 snahl a boj—ů,jež veliký,
měly cíl! A hle, sotvaže jedině století se nad vším
tím= zavřelo, kolik jmen, kolik že faktů zůstalo lid
stvzu v paměti, a kolik lidí má dnes těch' jumbenplný
význam a fak-tů těch celý dosah?

A zajdete-li si :na hřbitov — dva, tři hroby snad
vám bolestné slzy vženou v oči, dvě, tři jména snad
ve vašich dzuších'vyvolají živou představu bytostí nade
vše d'rahýchatmes'klonaledobrých, ale všichni ti tisíoové
ostatní, kteří tam tlejí a v prach“ se rozpadávají —
čím jsou vám' a čím jsou všem“ostatním?

A přece se člověk zapomnění hrozí a
všemi prostředky proti němu bojuje. jestliže na hře
zích Nil—upod biči svých dozorců “tisícove—a tisícová
egyptských otroků budovali a až k *modrlémruegypt
skiému inebi vyvyšovali obrovské pyramidy, co jiného
v. tom bylo, než že se ten který farao hrozil zapo
menutí a že jen proto nešetřil jmění svých: podda
ných a nešetřil ani životů svých otroků, aby všechny
příští věky už při pouhlém pohledu na pyramidu
bezděky si mrusily připomenou-t i jeho jméno!

A staví-li vděčný národ žulové pOmník'y svým'
velkým mužům, leje-li zbromzu jejich“ poprsí, dá
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vá-li jejich jména svý-,mspolkům, svým náměstím asa
dům, co jiného v tom-, než moudrá starost a opráv—
něná obava, že by jinak v moři zapomenutí moh'lo
u-tonnoeuti,co velkého vymyslily ty bystré hlavy, a co
požehnaného vykonaly ty obětavé Životy. Běda ná
rodu, jem-ž zapomíná a svých velikánů uctít neumí!

A přece, drazí moji, při vší tlé péči, jak
bled:n-o»;uznenáh'la ty vzpomínky! Zah'ledí
me-li se časem .na tu naši Prahu, tak nevyrovnatelně
krásnou v každé době denní, ale přímo p-ohfádkově
čarovnou za letních jasných“ podvečerů, co všechno
námi připomínají, co všechno z hrobů vyvolávají nád
herné její chráťmny,královský je'jí hrad, ptaláce vel
možů i úZk'é, křivolaké uličky, jež v ní ještě zbyly! Co
slávy a ponížení, co velkých činů i těžkých' poblouze-ní,
co skutků dobrých i:nízký3chlzločinů! Ale, drazí moji,
kolik je duší, jež dovedou naslouchati té němé mluvě
starých památníků, kolik je srdcí, jež dovedou nadše
ním zaplanouut i hořkou bolestí se sefvřít, zahlevdí-li se
v toto žulové písmo našich dějin?

A konečně — kdyby šlo jen o zapomínání histo
rických faktů — ale bolestnější jest, že tak úžasně
brzy a tak k neuvěření snadno zapomínáme i nej
krasší dojmy a city vlastní. Dobře to víme —
všichni to víme — a právě proto že to víme — kdy
koliv Lnláspřísný živo-t odstrkuje od srdce přátelského,
staví-li železná nutnost mezi dvě srdce sobě cele od
daná na sta mil vzdálenosti a béře—linám' naději na
brzkou shledanou — vyměňujeme si památky, vruce
s námi se loručící tiskneme- svou podobiznu, trochu
vonných' květů, něžný nějaký dar. Ale uplyne deset,
dvacet let, a probíráte-li se těmi sežlontlými listy, za
hle'díte-li se na vybledlý ten obraz, vezmete-li do r-u
ktoruty květy dávno už uschlé — str-nete mlnohdy, jak
je při tom ticho ve vašem srdci — ani jediné ozvěny,
ani jediného zrych'lzenéhlozabuš'ení!

Vímiovšem-— a Bohu díky za to! —jsou
city, jež trvají, a jsou srdce, jejž nezapo
m í=naj í! Co vás tu stojí přede mnou matek životem
už sestárlých, s dětmi dávno už odrostlými a sna'd do
všech končin světa ro-zvátými — a přece není dne a
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ve dni tom snad ani hodiny, v níž byste jich nevzpo
mlněly vřelou vzpomínkou, nežezhnaly jim v duchu ti
chou modlitbou. Ale přece, oč sv-ěžejší je ta vzpo
mínka, zahledíte-li se při ní na jejich podobizny, bě
řete-li do rukou něco, co vám' připomíná jejich ra
dostnné hry, anebo již první počátky jejich vážné ži
votní práce. A říkáte si přitom stichým, šťastným
úsměvem: „A:niony na mne nezapomněly; milujímne,
třebaže nás devatery hory od sebe dělí, myslí na mne,
třebaže jim život těžkzépovinnosti a těžké starostiulklá
dá.“ A nevíte ani, ale. Bůh to ví, od čeho všeho
je kolikrát ta vzpomínka na vás uchrá
nila, koylikrát je pohled na váš obraz na samém
okraji srázného scestí zadržel, a křížek, jejž jste při
loučení do jejich rukou vložily, a růženec, jejž jste
jim—s pláčem a žehnáním na cestu daly, kolikrát je
vzpr-užil a 00 nové síly a co útěchy mocné jim' rozlil
dušemi!

To vše-li uvážíme, roete, drazí moji, je možno
žasnout, že i náš božský Spasitel, který vševědoucím
svým. zrakemf prohlíží srdce naše až do nejntajnějších
jeho záhybů, který už předem viděl, čeho všeho jest
schopno-, jakou láskou k němu zahoří i jakou věrností
k němu přilne — a opět, jak často na něj dovede
zapomenout a všechno víc a všechno vášnivěji bude
milovat než Jej, svou spásu a swé všecko — opakuji,
je možno se divit, že i On nám památku po sobě zů
stavil? Že mu nestačilo, zasáhnout tak hluboce v d-ě
jiny lidstva, tak do sařmých základů přeměnit názory
starého světa, tak vydatně zkyp—řitpůdu a štědrou ru
kou naseti do ní símuěkultury novné, mravouky nové,
ideálů jiných a život-ních cíl-ů neskonale vyšších ale
chtěl, aby každe' srdce lidské pro všechny příští věky
mělo jej před sebou tak blízce a tak plně?

Ale,drazímoji,památka samého Boha! Pa
miátk-a, kterou sama božská láska vymyslí, a sama
božská Všemoc vytvoří, cítíte, jak bude a jak musí
býti :nezm'ěrněvyšší, neskonale cennější a světější, než
všechno, co by lidske srdce mohlo vymysli-ti? O, pře
milí moji, jen se zah'lu—bujmedo této myšlenky, jen
hleďwmeproniknout až k samiému jejímu jádru — jsem
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přesvědčen, že pak už dnes, třebaže jsem o nesmír
něm tom tajemství teprve 'm'luviti počal, rozzáříse vám
v duši pře'kvapujícím jas-em.

Dle čeho odhadujeme cenu památky?
Dle zlata, jímž září? Dle umění, jímž je provedena?
Jsem jist, že mina tyto otázky odpovídáte v duchu
úsměvem. Měli jste matička — ch'udá snad byla jako
Oblázek — a vy čas po čase béřelbe do rukou a líbáte
památky po ní zbylé: kadeř, seše'divělou starostmi o
vás, modlitební knížku, zvetšelo-u a odřenou — nuže,
at' přij-d'e „někdo a zkusí ocenit, čím jsou tyto bez
cenné věci vašemu srdci!

Přetmilí moji, váhy, na nichž láska ce-nvupamátky
odhaduje, jsou jinak konstruovány než váhy kramá—
řovy! jí sta-čí několik řádek, aby z ní vycit'ovala
všechinu něžnost duše, jež řádky ty psala; stačí jí
prostá podobizna, aby si z ní vykouzlila vše-chlno to
bohatství lásky, jaké na ní z těch očí h'ledívalo — at'
cokoli je to, vše jest jí d'rahsé, jen těsně to Sp'O
j-e-nobýt musilo s bytostí milovanou, její
rukou stokráte dotčeno, jejími ústy stokráte zlíbá-no,
a hlavně,vybráno její láskou a jen ztéto
lásky datováno!

Když vezli Ludvíka XVI. ma potupné káře pod
guillotinu, zahlédl nešťastný “král v zástupu svého
sluhu Cliéry, ain usedavě piláče. Neměl, co: by mu dál,
ale kadeř vlasů, v hrůzách" žaláře předčasně sešedivě
lýech, si král vytrhl a sluho'vi podal. Nic to nebylo —
ovšem — ale Cléry po celý svůj život tu kadeř choval
jako drahocenný poklad.

Víc dáti král lnemoh'l — a více nemůžeme v celku
dáti ani my — a přece srdce naše chtělo by
víc a dalo b y víc! Klade-li matka svou podobiznu
v 'mle-dgaillomek'a zavěšuje jej svému dítěti kolem h'rdla
— buďte jisti, kdyby mohla, místo podobizny své
srdce své živé a srdce toho všechnu něhu a všechnu
láskru by tam uzavřela, aby zůstalo s dítětem' spojeno
&střežiti ho mohlo při každém kroku.

Nuže, drazí moji, co m'y nemůžeme, Kri
stus mohl, a po čem my jen marně toužíme, Kri
stus učinil! Hleďte, drazí moji, neod'klázalnám
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svý,ch jeslí, ač v nich spočíval jako malé robě, a už
to by bylo stačilo, aby všechen svět k nim poklekal
v nadšené úctě; neod'k'ázal nám ani kříže svého, ač
byl všechen zbroeen svatou jeho krví; přenechal to
vytrValé lásce sv. Hellesny,aby jej konečně našla vní
tru Kalvarie. Dal 'nlálma to všem bez rozdílu dal
nám a to pro všechny doby a pro všechna .místa —
dal nám, co jen Bůh nám dáti mohl: sebe sama,
své tělo přesvaté, svou krev předrahou,
své božství isvé člověčenství — a to
všechno stajeno v prostin-k'ých způso
b ách c hle ba a vína. A nestačilo mu, abychom'ípa
má'ťkiu jeho líbali, jako líbáme památky lidské, aby
chom ji na svých srdcích nosili, jako nosímle památky
nejdražší — ne — sebe sama, celou svou bytost bož
skou i lidskou chtěl h'řížit v samy hlubiny našich duší,
jejich pokrmem chtěl býti, a ubohá, smrtelná srdce
lidská chtěl měniti ve své svatostámky asvé oltáře.
„Vezmwěte a jezte: totoť je tělo mně!“

Ach anno, přemilí moji, víme dobře., že Spasitel
náš neviditelné sídlí v říši nebes a s trůnu svgého že
hledí na nás, jak vedeme tu svůj velký životní boj,
ale stejně jistě víme, že jesti mezi námi ne pouze
duchesm, jenž k nám mluví ústy náměstka jeho., ne
pouze oním duchem, v němž všichni „žijeme, hýbeme
seajsmne“—ale že dlí mezi námi stýmž živýmtělem,
jež za nás na Kalvarii mřelo a oslaveno vlastní mocí
z mrtvých vstalo a na nebesa vstoupilo. Kristus
Hostie- to jest, jeznž dává nadšení mým dnešním
slovům, Kristus, můj Bůh a Pán-, to jest, jejž jsem
dnes ráno drž-el pokorně ve svý-ch rukou, — a mlu
vím-li k Mám o jeho tajuplné přítomnosti, nečiním'
tak v nějakém! mystickém vytržení, či dokonce blá
hovém snění, ale vím, že své vývody Opírám o žulový
podklad zdravého úsudku a svá tvrzení o tisíciletou
církev, jež je věrným: eche'm sv. Evangelia. Slovu
božímu jsem v tom jem uvěřil, témužslovu,
jež stv-ořilo moře &nakupilo h'ory, témuž slovu, jež
vyvolává zlaté klasy ze zasetých' brázd a šíří všude
světlo i stín a život i smrt. jestliže kde, právě vtomto
tajemství slaví toto slovo boží svlé nejskvělejší tri
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umfy. A jest a zůstane pro všechny věky jediným
ale tím bezpečnějším znamením těch, kdo jsou víry
živě, k'do lnou věrně k církvi, kdo Krista opravdu
milují, že kstolu Pláně ch'odí. Ti ajen ti je
diné nesou na svých bedrech tisíciletou budovu kře
sťanství a nesou ji mnohdy s odvahou, jež už je opra
vdovým, byt' nekrvavým mučennictvím.

Por-este jich počet? Zdaří se mi aspoň v některé
duši světlo poznání rozžít, touhu po ježíši svátostmém
v mí vzbudit, ke stolu Páně — k němuž tolik let snad
už nepřistoupila, opravdu ji přivést? Nevím to, jen
Bůh sám to ví, ale modlit se budu za to vší svou duši,
a se mnou o to jistě prositi bude Boha každý z vás,
kdo ví, jak sladký je Pán.

%
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V úvodní svojí promluvě o nejsvětější Svátosti
omezil jsem“se na prosté konstatování, že
naš-e víra v ni a všechna naše úcta k ní spočívá na
slovechJežíše Krista: „Vezměte a jezt-e! Totot'
je tělo mé! To čiňte na mou pam átk'ul“ A
s důrazem jsem řekl a pro všechny mé příští vývody
tato zásada platí: S vírou v božství Ježíše Krista stojí
a padá víra ve svatostánek jako víra všechna ostatní.
A dnes přidávám: Není ve světě církve, není nábo
žensk'é společnosti po všem svě-tě širém, která by
v božství Kristovo věřila tak plně, tak pevně a tak dů
sledin-ějako církev katolická. Divte se pak, že v plném
přesvědčeni, že Duch sv., jejž slíbil jí Spasitel před
svým nanebevstonuplením', je s ní a je v ní až do konce
světa, vyvozuje z .u-čelníKristova své články dOgma
tickuéa meleká se ani tajemství sebe větších a důsled
ků z nich zdánlivě jí samlé sebe nebezpečnějších'. Vě
děla to a ví, že věda lidská vzep=řezse proti ní
pokaždé, jakmile vysloví něco, co tato věda nebude
moci zvážiti na svých vahách, změřiti svými přístroji,
nezvratné d'oik'ázati svými výpočty. A věděla a ví, že
ještě častěji a ještě vášnivěji povstane proti ní pý
ch'a a nevědomost lidská, jakmileji bude nu
titi církev, aby sklomila čelo pod něčím, co je zdán
livě prostě a nepatrné, av prachlu aby se kořila tomu,
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co zdánlivě nemá ani slávy, ani moci žádné. A církev
neleká se ani úsudku vědy, ani posměchu nevědomo
sti, své pravdy, svátajemství veliká pr.-vně prohlašuje,
nadšeně jich hájí — a mrusí-li to být, pro ně a za ně
hrdinsky trpí.

A z tajemství těch je Svátost oltář-ní
tajemstvím nejhlubším. jestližesamlémuJežíši
Kristu :na pouhé její přislíbení odpověděli Kafarnaum
ští ro-zho-rle'nou výčitkou a odcházeli od něho, :všici
roztrpčení tvrdostí takových řečí, jak možno žasnout,
že ani podnes nedovede každe koleno před :naším
svatostánkem kle-knout, a nedovede každá duše k je
žíši svátostnémlu se úctou a láskou rozhořet!

A přece, drazí moji,není prostě pravdou
ani při tomto tajemství, že by vzdělané-mu
katolíku stejně jako prosti-čké ženě nezbylo než za
vříti oči a slepě uvěřit. Přátelé moji, je-li v duši vaší
živá víra v božství Ježíše Krista, znáte-li Jeho vše
moc amáte-li ilásku jeho — čím víc přemýšle-ti bu
dete o svátostí oltářní a čím častěji současně s poko
rou před ní k'lekávati, tím jasnější vám“ bude: její
smysl, tím živější vaše víra v ni a tím nadšenější i
vaše vděčnost za ni.

Má se to s touto svátostí jako se vše
mi díly božím'i. Od Boha jsou, Moudrostboží
je vymyslila, všemocné slovo boží je stvořilo — což
divu, že leccos v nich zůstává záhadným, našemu pře-c
je.-n.omezenému rozumu nepřístupným. Ale p ro č l o
věka jsou, pro jeho život, pro jeho pomoc, pro
jeho diuši — musí tedy člověk nezbytně jich dovésti
užit, musí aspoň zčásti je duo—vestpochopit. Hleďte—
do zoraně brázdy rozsévač nasel obilních' zrn. Ma
jí-li se ujmout, mají-li vzrůsti bohatou úrodou zla
tých klasů — setlíti musí napřed — a před tímto pou
hým' faktem“ — před tímto posledním a základním ta
jemstvím obilníh'o zrna všechno vědění lidské stojí
bez rady. Ale člověk žije z :něho — a ten denní
chléb, z obillníhio- zrna zhně'tený, dává mru sílu íkči
nům tak dobrým—, že samo nebe na ně s obdivem
hledí, i ke sk-utkům tak“ nízkým, že. samo peklo div se
jich nezděsí. A zvedněte od tě brázdy své zraky vzhů
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ru až k mušce, jež v slulnveěnízm!paprsku se houpa,
až k hvězdným světům, jež na noční obloze hoří —
co v tom všem objevů, jež baudou věčně slávou a pý
chou vědy, a co v tom zároveň záhad, jež budou po
vždv její trýzní a muk—ou.

Nuže, drazí moji, jde-li o dílo, jež není dílem jen
moudrosti a všemoci boží, ale je zároveň a je přede
vším dílem- lásky boží — jak může p-řekvapovat, že
v díle takovém tajemství nabývají úžasných rozměrů,
ale jak možno- takě pochybovat, že ijasu musí při
bývat stejnou měrou. A dílem takovým je Eucharistie.
Nedovedu-li svým duchlerm' vytušit, čeho všeho je
schopna všemoc boží, svým srdcem vycit'uji, co do
vede Bůh, jakmile, té lásky svojí důkazy chce podat.
S pokorou a důvěrou dnes o tom přemýšlejme:

je nesp-o-rno, drazí m-oji, že před ta
jemstvím nejsvětější svátosti myslící
člověk stojí z počátku všecek zaražen. Co
vidí, co h*m=a't.á,co chut-ná, zdá se být chlebem a vínem,
a přece dogma praví, a tisíciletá praxe církve to do
tvrzuje, že vše to, barva i forma i rozměry jsou
pouhié způsoby, a v nich že se tají živý, a skutečný
Bůh se vší svoru moci, se vší svou slávou, se vší svou
láskou. — V jediném svatostánku těch způsob je
mnohdy na sta, a svatostánk'ů po všem-' světě kato
lickém k .nesečte-ní — a dogma opět učí, že ve všech
a všude jen jeden Kristus, týž Bůh a týž Pán. —
A kněz při mši sv. láme hostii, a dogma tvrdí, že
lámána jest jen způsoba, nedílným' a ned-ěleným že zů
stává tělo Páně. A všechny tyto zázraky a jiných
ještě celá řada dějí se na pouhé slovo lidské, na pouhé
slovo knězovo. Co jsem bral dnes ráno při mši před
pozdvihovávním do rukou, chléb byl, sku-tečný chléb,
a několik krůpějí vína. A přece, ač i po mých slovech,
jež z rozkazu Kristova jsem nad“ nimi vyslovil, vše
zdánlivě zůstalo nezměněno, hostie v mých rukou po
držela svoru sněžnou bělost, krůpěje v kalichiu i dále
se leskly svou zlatistou barvou, padl jsem na kolena
a věděl jsem, že v tuže chvíli před tímtéž tajemstvím
na kolena padá po všem světě na miliony katolíků.,
— A pomyslím-li dále, že já, hříšny, ubohý tvor den
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co den živého Boha držím-' ve svých mehodných ru
kou, ina má slo-va že sestupuje na oltář a v mé ruce že
se snáší, aby ve sv. přijímání k požívání se dal kaž
dému, kdo po něm“zatouží, malému děcku i umírají
címu starci, dívce-, v jejíž duši plno čistoty a záře
— i zločinci, jenž se konečně svých zločinů zhro
zil — přátelé moj-i, to-li vše .uvážíml, nedivím se ani,
že mnohého vše to lekiá, že mnohého vše to mate, a
povrchní svěděk toho že snad se odvrátí roztrpčen a
s pohrdáním-. A přece, drazí moji, roztrpčit by smělo
kde jakou poctivou duši jen to, co by vtajelmství na
šem. bylo vědomým klamem, a p'ohrdnouti by směl
každý, zdravý rozum jen tím, co by v něm bylo ab
surdln-í.Nuže, z iklamu, vědomého klamu nás
přec-e nikdo neobviní: celá dvoutisíciletéhi
storie církve se vším, co velkého v ní právě ze
svatostánku bylo načerpiáno, vyvstala by před ním
přísnou výčitkou a zdrcujícím. soudem! A le a ni ab 
surdnosti nenajdete tam, kde je pnouháne
pochopitvelmost — a jestliže co, právě ne—
pochopitelnost nese na sobě pečeť
božství!

Drazí 'm'oji, není jediného díla lidského, sebe dů
myslnějšího, sebe úžasnějšího, jež by člověk nedovedl
na konec plně pochopit. Stojí chvíli před ním v němlém
úžase, ale dřív či později vnikne v jeho nitro, zod
poví si a vyjasní záhadu za záhadou — a byť právě
tímto porozuměním obdiv jeho nad důmyslem díla
tím více vzrostl — dílo samo nemá pro něho v sobě
už žádného tajemství.

jen .udfěl božích' je jinak, a byt' tím dí
lem bylo prosté obilní zrno anebo jedno z těch jas
ných zářivých slunci nad naší hlavou. Zkoumejte je
sebe zevrubněji, vniiklejtedolněho sebe důmyslněji —
i v tom zrnaě i v té zářivé hvězdě zbude na konec
něco, před čím stanete zaraženi a malomocni.

A přece jistě nenazvete absurdním a nesmyslným,
o čem v duchu jste přesvědčeni, že stojí pouze nad
hranicemi vašeho rozumu a že uniká i vašim vý
počtům i vašim domyslům, a jste si při tom dobře
vědomi,že vaše poctivé:ignoramus et ignora
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bimu s, neznám-e a nepoznáme — byt' sebe bolest—
nější bylo, svou upřímnosti je vám“ a vašemu vědění
jen .ke slávě a ke cti.

Niuže,nic více nežád'ámfe na vás než tu
tléž poctivost, jde-li o naše sv. tajermlství.
Jsou mnohdy nepochopitelna — ano — ale nic v nich
není, co by smělo býti zneu—ctěnop-říhanou [absurd
nosti, ba co by rozumu, světle-m- víry jasně ozáře
nlémlu, nejevil-o se“ mnohdy v překvapujícím světle.

Aby nám dokázala absurdnost myšlenky, že by
podstata chleba změnit se mohla v podstatu těla a
krve Kristovy a podržela při tom svůj tvar i vze
zření, musila by nevěra vědět, co jest podstata hmoty,
a jakých jedině proměn je schopna. Zná ji opravdu?
UČEIHCÍvelikého jména mluví jinak. jen zkus a hledej
jí. Vezmi kteroukoli hmotu, odstraň její barvu, změň
její formlu — jen jiná barva a jen jiná forma zbude ti
v ruce. Nuže, rozdrt' tu hmotu, spočti všechny její
molekuly, vezmi lučavku a rozprust' a rozluč ji ——co
zbude? Podstata? Ne — jen co dříve bylo pevné, je
nyní tekuté — nic více. Nužie' podpal své pece, zvyš
jejich žár na tisíce stupňů — pevná kdysi hmota pře
jde v páru, unikne plynem ——ale k podstatě její přec
jsi se nedostal.

Pochopuji pak, že Newton neváhal napsati:
„Vyznávám, že neznám podstaty těles a
hmotu že znám jen dle jejich viditel
ných vlastností.“ A Humbold že přiznal,že
„ve hmotě jso-u síly, o nichž nemáme dnes
ani ponětí,“ a Portalis že tvrdil, že „otázka,
co jest hmota, je prostě fnerozřešitelna; neznám-e pravé
bytosti věcí, poněvadž uniká naš-emu postřehu a na
šim smyslům, jež dovedou vunímati jen povrch a ne
dovedou pronikřno-u'ti až k tomu, co zveme hmoty
podstatou“

To je hmota ve stavu přirozeném; což bude,
když se jí dotkne Bůh!

Rce'te, drazí moji, je opravdu absurdním, či není
spíše tak přirozeně logickým to pomyšlení, že ten,
jenž tvar i podstatu stvořil, oboje může měnit stejně
snadno? V přírodě ovšem proto analogie nenalezneme,
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ale opakuji, není zcela dobře myslitelno, že všemoc
boží pro své zvláštní cíle zmůže nahraditi podstatu
jednu “podstatou vyšší, a neměnit při tom' ani roz
mzěrů,ani formy, ani vzezření? Padne-li vláda nějaké
říše, všechny podřízené úřady jsou otřeseny, neboť
jen z ní čerpaly svou moc a svoji autoritu — ale
je—liihned nahražena vládou novou, ještě silnější a
ještě mocnější, úřady podružné trvají dále, jen aut-o
rity jim- ještě přibylo, jeln vydatněji ještě mohou pů
sobit. Něco 'plod'oblněho— ač dá-li se při tomto před
mětě vůbec něja-k:é podobenství najít — děje se ve
Svátosti oltářní. Sil-ou slova Kristova, jehož je kněz
pouze nástrojem-, podstata chleba, jež se na vene-k' je
vila barvou, ch-u'tí,hutností a formou, náhle mizí, ale
v témž okamžiku mah'ražena je podstatou vyšší, pod
statou těla a krve Kristovy, jež podržela podobu“
chleba a vína nezměněn-u.

A “proč ji podržela? Drazí moji. Kristus chtěl
býti mezi námi, ale ne v slávě svojí, jež by drtila,
jež by víře všechlnu záslužnost vzala a zničila by
tu velkou svobod-u člověka, uvěřit v Boha nebo se
Bohzu vzepřít. Zahalil proto všechezn svůj božský ma
jestát pro-stičkou hostií. Ale v hostii té 'nic nesmnělo
zůstat, před čím k'l-ekfnoutby tvorů božích bylo ne
důstojsnoo — odstranil z ní tedy podstatu chleba, a
ponechal jen, co sm'ysly zachytit mfožno, aby-chom
věděli, kde Kristus přebývá a kde na projevy naší
lásky čeká. Stačí pak, abych zahlédl hořet před ol
tářem věčně světlo, a už vím a bezpečně to vím:
Pán můj a Bůh můj je tady.

A vidí-li mě oči tělesné v monstranci úběl hostie,
vím že úběl ten je pouhým“ závojem, za nímž točí duše
mlé vidí svého Spasitele, a já s jistotou, plnou ra
dostného “klidu, padám na kolena.

A přítomen je živý a celý v každé té
hostii a v každé její člástc-e. Leká v.ás tl m-y
šlegnka? Nezapomínejte, 'že žádná podstata sa'ma',lOsobě
nem-á rozsahu, nemá rozměrů, není ani veliká, ani
není malá; její plnost a její všecka přirozenost se
všemi vlastnostmi a se všemi mohiutnostmi je stejně
obsažena v množství sebe větším i sebe nepatměj—
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ším. Podstata vzduchu je cele obsažena v drobounk'é
bublině, jež ve skle-nici vody se perlí, jako v nezměrné
atmostéře, jež naši zemi obk'lopruje. Podstata vody
je 'pílnaá& celá v poluhlé krůpěji, jež v květném kalíšku
se chvěje jako v propastech oceánu, jichž rozměrů
se děsíme. Podstata člověkia celá už je v děcku právě
narozeném, jako v muži, v němž síla těla i mohut
nosti d=uchaplně se rozvily a uzrály.

A zničte rázem všechnu úrodu země, zapalte “a
zničte všechny její lesy a háje — jediné zrnko obilní,
jež vyjde .nepo-r-ušenoz této katastrofy, a jediné lesní
símtě, jež z ní vyvázne, dříve či později zaplaví zemi
nmou úrodou klasů a zastíní ji novýich lesů hou
štinami. ', 1

Proč se tedy lekati miož-n'osti, že podstata těla
Kristova celá je v drobně hostii i v každičké její
částečce, když povážíme, že před proměněním iplod
stata chleba v každé té částce hostie byla celá a
úplná?

Ale týž Kristus v.nebi na pravici boží a zároveň
a současně po všem světě v tisících svatostánků a
v těchto svatostálneích' v bezp'očetnýjch' hostiích — ač
přece mik'do neotřese tou žulovou pravdou, že .táž
osoba &táž věc nemůže zároveň na dvou místech být.
Zcela správně, drazí moji, jde při tom zjevně o o
t-ázk'u prostoru. Jsi v mém pokoji, vidím tě,
mluvím s tebou, a se mnou mluví &.ústa tvá i oči
tvré. Skutečná, plná přítomnost. Odejdeš do druhého
pokoje, přivř-eš dveře, ale ještě tě slyším, ještě tu
jsi, třeba že dveřmi mý1m očím“ jsi zakryt. Vyjdeš
z 'domu, jdeš ulicí, mizíš znenáhla, ale ještě mi k'yneš,
a já posud tě vidím — a vezmu-li dalekohled na po
moc, zřím=tvou postavu, vidím tvé poh'yby i tehdy,
kdy by bez něho mlé oči už dávno tě n-epostře'hly.

Tedy plrostor rrušímebo umožňuje sku
tečnou přítomnost. A mezi nebem a zemí ten
prostor je tak nezměrnýf! Alei,drazí m'oji, což když
Bůh' v tajemství svatostánku ten pro
stor ruší? Neříkejte, jak by to Bůh mohl! Slavný
Le ibmi tz v tom nemožnosti neviděl, a člověk, piouhý
tvo-r, něco podobného sáfm dovede.
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Zamyslete se nad telegrafním přístrojem. Na
všechny strany jeho pomocí má myšlenka může za
letět, tisícerou radost v sebe větší dálce vyvolat, hlu
bokým hořefm naplnit. Ale nejen myšlenka lidská, .i
lidská vůle! Sotvaže vladař rozkaz vysloví, již
po celé říši elektrická jiskra ten rozkaz roznese a
ejhle, tisíce paží uvedeno v pohyb, atisíce vůlílidských
sehnuto k poslušnosti. A přec to bylo málo ilid—
Skié'mlllgeniu ilidskěmu srdci. Nestačilo mu myšlenku
zachytit, slyšet ji chtěl proná'šenruhlasem, jejž
uvykl ctít, a jenž je mu drahý — a v telefonu to ú
žasné přání jest splněno-. Sel ještě dále. Za10—2O let
kde budu? Co zbude ze-mne, a za nějakých 50—60 let
co zbude z nás všech? Ale genius lidský, i v tom
už vyvzdoroval smrti; ve válcích' fonografu, v de
Ská!Cllgramofonu trvale zachycuje hlas i jeho krásu
i něhu, jeho sílu i vroucnost. A co všechno se už
opět z laboratoří ohlašuje-, jakými smělými plány se
tam obírají a jak blízcí jsou snad už jejich splnění,
ví mnohý z lv=ájslépe než já.

Je' pravda ovšem, že to není skutečná
přítomnost; že to je jen vyzařování myšlenky
do velikých dálek, přenášení hlasu se vším, co se
v něm chvěje, do příštích dob. Ano, drazí moji, — ale
rcete,není tak na snadě ta myšlenka, že co
dovede člověk aspoň částečně, všemohoucí Bůh že
dovede plně? Což pořá-de bulde-te tkvít na té až nc—
pochopi-tel'nxě často hlásan-e' myšlence, že co člověku
je nemožno, je proto nemožno i Bohu? Budeme stále
měřiti Boha podle sebe a připouštěti jen to, seč je
naše síla a seč je naše chápavost?

Fysické tzě—loovšem nemůže být na dvou místech
zároveň; ani Kristus, dokud zde na zemi v lidském
těle dlel, na dvou místech současně nebyl vídán ——
ale v nejsv. Svátosti je. přítomen ve svém' těle
oslaven é m, jež není vázáno- hranicemi prostoru,
nepodléhá zákonům času, a je tam ovšem přítomen
se všemi sm'ysly tohoto oslavernlé'h'o těla, se všemi
mohutnostmi swé přečisté duše a se, vší září a se
vší mocí sveho božství!

Drazí moji, co.je krásy v tomto p'omyš
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letní ! Byt' katoličtí theologowé nebyli jednotní v ná
hledu, vidí-li “mine Kristus v nejsv. Svátosti očima
božského svého těla či vidí-li mne a slyší-li mé
prosby svou božskou všev-ědoucností, svým božským
pa'třelním — jak prosté, jak přirozené a jak dojemné
je mi pomyšlení, že k'lečím-li před svatostánkem, Kri
stus mě vidí .a slyší zrovma tak, jako viděl apoštoly
na jezeře Genezaretském nebo při d—ojemnněmloučení
ve večeřadle. Proč by to nemohlo být? Vzdálenost
nerozhoduje — všemocí boží je zrušena. A zázrač
nost? V nejsv. Svátosti je zázraků plno, a tento věru
není větší ostatních!

A jak při tom získává láska? Kdyžuž
Kristus rozhodl se pro skutečnou svou přítomnost
v Eucharistii, aby všechny příští věky za to odíškodnil,
že neměly štěstí, býti při jeho vtělení, pak se posta
ral už, aby oboje si bylo pod-obnno. Talk soudí sv.
Bonaventura, tak slavný Suarez — a já jen
opakovat mohu, co je krásy v tom“ pomyšlení: Ze
sv. hostie patří na mne Spasitel svým dobrým po
hledem; slyší každé slovo mfé modlitby, každý úder
mého srdce! Jak roste pak má víra při této představě,
jak se ro-zhořuje má láska k němu, co ú-těch'y zalévá
mou duši a zároveň jak hluboká úcta & jak posvátná
bázeň proniká vší bytost mou!

Tak, drazí moji, rozumím skutečné přítomnosti Je
žíše Krista, svého Boha a Pána, v prostých: způso
bách nejsv. Svátosti. Dobře vím, že ani dluch' sebe
větší, sebe p-ronikavější a vším lidským' věděním vy
zbrojený, neodhalí závojů a nerozjasní tem'not, jichž
je toto tajemství p-luno.Ale stejně dobře vím', že ani
d'uch' sebe .nep-řáutelštější neodkryje v něm nějakou
nemožnost nebo nějakou absurdinost: nic tam není,
co by nebylo možno všemocí boží, a co by proudem
netryskal-o z hlubin nekonečné lásky boží. Přátelé
moji, Bůh nás miloval — v tom je vše! A
učinil-li tolik nadpřirozeného, aby svou lásku zjevil,
když se v Betlémě zrodil, v jeslích' když ležel a pod
chudičkiou :nazare-tskou střechou když odrůstal — co
vše mohl udělat a co vše opravdu udělal, aby tu
lásku v Eucharistii dovršil — abyse dal, cele a plně
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dal ne .už všeobecně všemu lidstvu, ale jednotlivě a
zvláště k'aždémlu srdci 'věří-címlu.Věřím s e s v. Janne m“
a po što lem v lláskíuboží — a všechna víra v ostatní
jeho činy a divy je mi pak" snadná & lehka! —

Tajemství Eucharistie! Přátelemoji, u
bývá-li jejich temlnot, zah'leědíme-li se na ně ,pátra
vým “pohledem \nepředpoja'teh'o rozumu a vážně vědy,
jak mizejí teprve, zahledím'e-li se .na ně
očima lásky! Je těžko je chfápat — ano! Ale jak
by se tím znepokojoval, kdo v pravdě miluje! Čím
více jich jest, tím sklvěleji vítězi láska! jeln ona ví, co
je v tom štěstí, pnřivříti oči a říci: Bože můj, miluji
tě a důvěřuji tobě! Děc'ko se chvěje, jde-li temnou
chodbou, ale chopí-li je matka za ruku., vede-li je
otec silnoru paží, jak radostně jde a jak bezpečně!

A 'pak, přátele moji, Kristus se mi dává a z lásky
ke mně zbavuje se vší sve slávy, vší své moci a
všeho svého majestátu! Co přirozenějšího, že i já
mu jdu vstříc a odkládám- vši pýchu svého rozumu,
všechnu domý-šlivost sv-é sebelásky. On v té chvíli
je všecek srdce — a já mu jdu vs-tříc práv-ě tak. Kde
pýcha vidí sam;é obtíže a samé temlnnosti, láska vidí
jen nové klouzlo & nový pramen radosti a štěstí.

Přátelé 'moji, o temnotách, o nepochopitelnoste'ch
stále vm'l—uvím— a přece jich' “vlastně ani není pro
toho-, kdo miluje. Jakmile vyslovil kdo toto velike
slovo, a jakmile to, co vyslovil, plně a poctivě cítí
——pluje už v plném světle.

Divíte se 'na př., že mohl Kristus chtíti přebý
vati ve sv. Svátosti, a já vám přiznávám, bez lásky
že by to bylo absurdní. Ale jakmile nás miluje ——vše
je jinlé. Hleďte, drazí mloji, muyvšichni jsme přec jen
ubozí tvorové, chladiní v celku a sobečtí; ale miluj-e—
mfe-li opravdu, jakfý'm' štěstím je pro nás býti stále
u bytosti milované, jak těžce se loučíme, a čím déle
to odloučení trvá, tím' !větší je ta bolest. A vy že
nechápebe, že Kristus, jenž neskonale více dovede mi
lova-ti než my, nechtěl být od nás odloučen, ale věčně
chtěl zůstati spojen s těmi, jež miluje:? Spíš opak
toho bych pochopit neuměl!

Divíte se, když už chtěl Kristus zůstati mezi
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námi, že se nespok'ojil jedním' místem, kam by svět
všechen tí-mf t04užiebněj'i-.a tím“ madšeněji za 'ním pu
toval, ale že chtěl být současně na všech místech“
a na všech oltářích. Divíte se? je vidět, že ne
miliujete! Jsi otcem, jsi matkou. Bůh vám dal n—ě
kolik dětí; odrostly již, a život vám je vyrval z náručí
& romesl světem—.Neitrpvíte při tom pomyšlení? Ne
chtěli byste býti s nimi ,a to s každým z nich??
A kdyby jim najednou všem bylo vaší přítomnosti
třeba, “kdyby byly smtut-ny, nemocný, kdyby v touž
hodinu všechny vaše děti najednou um-íraly a po vás
vyhlížely teskřným'pohledem — jaká by to byla hořká
mu'k'a pro vás, že u nich 11 všech nemůžete býti zá
roveň. Co vy nedovefdete, po čem' vy jen
marně toužíte, Bůh dovedl. je. Otcem,má své
děti všude, ale nemá jen srdce, jež by marnými tou
hami mřelo, ale má i všemoc, jež ty touhy dovede
splnit. Ne — nie-mluheijtese zázraku přítomnosti Kri
stově všude a pro všechny duše“: je to nejvznešenější
výmyslbo'žskiélásky. Tottě ž byste udělali i vy,
kdybyste mohli!

Divíte se, že Kristus, když už chtěl zůstati mezi
lidmi, nepodržel svou vznešenost a stal se tak? m'alým.
Odpovím na to obšírněji příští neděli: dnes pravím
jen tolik: Velkost! Vznešenost! To vše je snad“ dobré
vůči těm, jichž nemilujeme!

Dvořaznzěfrancouzského krále Jindřicha IV. vstou
pili do jeho salonu právě ve chvíli, kdv král po čty
řech lezl po podlazlel, a děti jeho 5 jásoteml a smíchem
skákaly přes něj. Zkoprněli úžasem, ale král s veselým
smíchem volzal Trnete. '? Je vidě,t že nejste otci! ABůh
je Otcem, drazí moji, a proto odxrhl svůj majestát
abychom' se mu blíži'ti směli prostě a důvěrně jako
jdou děti ke svému otci, ,a byt' stokráte byl králem.

Divíte se, že Kristus trpiěl a um'řel za nás a přece
chtěl zvěčniti svou obět a pro všechny časy se za
nás znova obětovali v nejsv. Svátosti. Neznáte, co
je v tom štěstí, trpět a umírat za ty, které milujeme.
Není na světě štěstí vyššího, ale žel, že při naší
ubo:hlé lidské přirozenosti to štěstí netrvá. Dej svůj
čas, jmění, duši, živoít — to všechno můžeš — ale
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dal-li jsi život — je konec — víc dáti nemůžeš! Aspsoň
kdybys jej dávati mohl zas a zas! „Trpět, stále trpět
&neumírat“ To byl vznešený, výkřik velké světice.
Ale větší by bylo: „Umírat, stále za jiné. rum-írat, a
když uum-ru, usmírart za mě zas & zas!“ Ale' jen Bůh' to
mohl provest — a právě ta slova jso-u jaksi srdcem
nejsv. Svátosti & jejím' nejvyšším obsahem.

Divíte—se konečně — neboť v tom tajemství vše je
vám divno — že se Kristus dává v té svátosti lidem
za ipokrm.Dnespravím'jen tolik: Zad'ívejte se na
matku s dítětem u prsou a začnete ch'ápat!

Ejhle, drazí moji, nejsvětější Svátost! Vezměte
všechlny ušlechtilé city lidského srdce, Sjednoťte je a
sbučte — a jsem jist, že jí puo—rozumíte. Že mechiápe,
kdo lnemiluje, je p*řirozeno. Ale miluje-li kdo & vidí-li,
co všechno Kristus učinil, aby projevil svou lásku,
jak: se mu podařilo ukojit všechlny její touhy, všechny
její vznešeně rozlety — jakto vše zhfustil a soustře
dil v jediném číně &čin ten žetrvá stále a věčně,
jakž by :neměl & nechtěl volat: „Můj jsi, ó Pane, a
tvůj jsem já do svého posledníh'o dech-u!“
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Ill.

Drazí moji! V minulé promluvě jsem dokazoval,
že tajemství nejsv. Svátosti, byt' sebe více zaráželo
naše smysly, byť sebe nepřístupn-ější bylol plnému na
šemu pochopení, nic v sobě nemá, co by smělo bý'ti
názvem absurdnosti potupe—no,a že z všemoci a lásky
Ježíše Krista zcela přirozeně vypučelo a rozvilo se
božsky krásným květem. Po'příli by se dalo, jen kdyby
i božství Kristovo tak“ jednoduše popříti se dalo, a tu
jsem jist, že takový útok na sám“ kořen naší víry, na
samo božství Kristovo, snad u vás u všech' odrazil by
se o žulovou pevnost vašeho přesvědčení, a že snaha,
strhnouti Spasitele s božs'klého jeho trůnu a snížiti Jej
na úroveň lidí byt' sebe geniálnějších a sebe šlechet
nějších, vyvolala by ve vás jen spravedlivou nevoli.
Tím nebezpečnějším zdá se mi proto po
kus, popírati nejsvětější Svátost ztoho důvodu, že
prý je snížením Boha tak odvážným, že právě
všechna věřící srdce byla by povinna opříti se mu
vším důrazem svěho náboženského přesvědčení. Ane
věra s posměchem ukazuje, k jak ubohšé roli prý od
suzujeme Toho, jelnž pouhým tvůrčím slovem všechny
hvězd'ně světy rozhodil nebes prostorem, Toho, jemuž
sami Serafíni v prachu se koří, a jemuž země se vším,
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co na ní žije, kvebe a pěje, je pouhým podunožím.
Svrchovaný Bůh — a v žaláři svatostánku je vydán
v ruce lidí dobrých i bídných, nadšených i lhostejných,
vydán je jim bez jediného slova odporu, bez jediného
pohybu obrany, jako by méně ješ'tě byl, než bezbranná
hříčka a mrtvý symbol.

Drazí moji! Zcela klidně mohl bych to tvrzení po
příst a uvésti fakta, zjištěná fakta, že svátostný: Spa
sitel nestrpněl poikaždé tak mlčky a zdánlivě tak malo
mocn-ě všech možných urážek. Jestliže genius význa
mu Bossuetova ta fakta uvádí se vší vírou v je
jich pravost, líčí-li, jak Spasitel svoru božskou přítom
nost zjevoval tu a tam nejen vyvoleným duším, aby
jim nahlédnouti dal v nekonečnou slávu svou, ale že
isvou vše'mo-cídovedl drtit, když rouhání dostoupilo
vrcholů, mohl bych i já se fakt těch dovolávat a být
pevně přesvědčen, že uvádím jen, co svědectvím dě
jin je plně zaručeno.

Nesuči-ní-mtak, drazí moji, pro-to neučiním, že. ne
třeba se dovolávati řa'k't zázračný-ch a už proto vždy

' jen ojedinělých a výjimečných, když námitka „nevěry
sama puřihlubším“zkoumání mění se v jeden z nej
skvělejších důkazů, že mámeprávo i povinnost
j-ásavě volat: „Kristrus je mezi námi, pojďme a klaňme
se jemvul“

Přiznávám velmi ochotně, že nejsvětější Svátost je
tajemstvím plným ponížení, a rozvinu před vámi poní
žení toho celý dosah; s tím větším úžasem ruzříte
všich'ni,coslávy v p'ravduěbožské ztoho po
nížen í' zá ří. A jisto je rovněž, že nejsvětější Svá
tost je tajemstvím p-lmýmslabosti a malomoci, ale dou
fám, že z vývodů mých poznáte s radostnou jistotou,
že tím větší a v pravdě božská síla z ní
prýští

Drazí moji! Pounížení Kristovo jest prý důvodem
proti možnosti našeho tajemství! Nuže, rcete, kdo ví
lépe, než vzdělaný katolík, že to ponížení začalo .už
Kristovým vtělením? Co svět světem bude, zamyšle-n
bude stáli nad betlnenmskýmijeslemi a dojat, ale i udi
ven bude hledět na to dítě b'ožs'kfé v chudičké plenky
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tam zavinuté a hlídané láskou Matky stejně chudé a
pěstouna stejně nuzného. Všechen svět prý přišel vy
korup-it— a jen několik pastýřů, náhlou září ze spánku
zburoovaných a zjevy a—ndělsk'ý,mik smrti vyděš-ených,
přichází mu holdovat, jak právě prostá srdce a upra
cované ruce, h'oldovat umějí. Z be'tlemských obyvatelů,
kteří byli krátce před tím' odehnali Matičk-u boží od
všech dveří a přenechali sklalné jeskyni, aby ona jí po
přála přístřeší, .k'dyž lidská srdce jí ho popořáti TDC
chtěla — nevidím u jeslí ani jediného! A přece, drazí
maji, byt' ta chudoba byla sebe větší, to dítě boží
v jeslích aspoň zářilo krásou, okouz-lovalo úsměvem,
dojívmalosvým pohledem — toho všeho vnej
světější Svátosti není!

Odrůstal pak sice náš božský Spasitel zas jen pod
chudou střechou nazaretskou, pouhého syna tesařova
v něm viděli, kdo v něm svaého Pána a Boha ctít měli
-—až na [konec života sveho neměl Syn boží, kam' by
hlavu položil — ale přece, k'dyž vystupuje na veřej
nost, otvírají se nebesa, Duch sv. holubicí snáší se
nad jeho hlavou, a z hlubin nebes ozývá se hlas:
„Terntot' jest Syn můj milý, v kterém se mi dobře za
líbilo“ Chrud byl ovšem a chudým zůstal, ale když
promluvil, lid trnul úžasem, sami nepřátelé oněměli,
a cítili všichni, tak že z lidí ještě nikdo nemluvil. A
zahleděly-li se vševědoucí oči jeho v duši hříšnou,
Magdalena s pláčem vrhá se mlu k“nohám, celník Za
chens polovinu stat'klusvého slibuje chudými, avčem'
komu ukřiv-dil,nahradit chce čtvernásobně. Skloní-li se
k“lidské bolesti, bolest prchá, nemoc ve zdraví se
mění, ba sám hrob vydává svou kořist. Po tom
všem“v nejsvětější Svátosti ani stOp-y!

Přišlo ovšem ještě jinak! Na vše, co dobrého
kdy Kristus udělal, na vše, co krásného a vznešeného
světu byl zjevil, dovedli lide tak strašně zapomenout
a dovlékli jej zbičovaného, luplvanéh'o a trním' koru
novan-ého za jásotu luzy a za tvrdého úsměvu ukojené
nenávisti až na vrchol Kalvarie a tam jej do naha
svlékli a zmiuč'enuéto tělo na kříž přibili. Ale aspoň
ranami svými ta'k dojímá, že celá řada jerusalemských'
žen nad ním pláče, Veronika zástupem se dere a rou
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škou svou 'mu krev a pot s obličeje stírá, Jan &
Magdalena pod jeho kříž se stavějí a s Matičkou jeho
nad ním' pláči a s Ním' trpí. Žoldněř ovšem proráží
srdce jeho kopím, o jeho oděv ovšem. vojíuni metají
los, a židé s posměchem se pas-ou na jeho umírání —
ale slunce se zatem-ňuje, země se chvěje, opona chrá
mová se trhá, a římský setník bije se v prsa a volá:
„V pravdě, _Syn boží je tento!“ Po tom! všem
v nejsvětější Svátosti ani památky!

Namáhej zrak svůj sebe :usilovněji, nic nejpo
střehnne, než průsvitný úběl hostie, jež zdánlivě m'lčí
k oslavám sebe nadšenějším iroruh'áxní sebe děsněj
ším'u.A právě v této zdánlivé malomoci
vrcholí to úžasně ponížení Kristovo!

Dogma .učí, že je to živý, vtěleinlý Bůh' — a k'oli
krát je kostelík, v němž nejsvětější Svátost je chována,
tak chud, tak prostičký, že chiudoba ta až zaráží “apo
h'oršuje — a co daleko smutnější, kolikrát je ve SVatO
stánku, na němž zřejmo a očividno, že ho nehlídá
ani pečlivá láska, ani hluboká víra. Živý, a skutečný;
Bůh, dárce všech milostí, zdroj všeho štěstí -— a
v některém chrámě bývá tak nevýslovně opuštěn! Ne
mí, kdo by přišel a na kolena se před ním' vrhinouti
ch'těl — není, kdo by s láskou a důvěrou ruce k ně
miu zvedl. Bůh' všev-ědolucí a sprafvedlivý — a přec
kolikrát už Spustlá ruka lidská te'n svatostánek vypá
čila, posvěcené hostie po zemi rozhodila a pošlapala,
aten Bůh jako by neměl blesků, jimiž by rouh'ače'
zdrtil, ba nemá ani pohledu, ani slova, jimiž by je
zarazil. A vrchol všeho, drazí moji: pokrytectví
s mas-kou zbožnosti smí klidně plřiklekati, a náš Pán
a Spasitel, čisto-tasama a svatost sama, je pokrmem
dJuší zneuctěných kde jakým hříchem a znesvě'cených
k'de j'akoru'nízkostí. Drazí meoji,ta myš le n k a ch'v í
lemi přímo ohromuje, že při svém narození
Spasitel chiudoby nedbal, jeslí se neštítil, vchludo-bě
žil a v chudobě pak umřel, ale Matkou že! mu směla
být, pod svým-srdcem Jej směla nosit jen bytost, nad
níž čistší a světější ze'm'ě nezrodila — ale při mši
svaté může platně konsekrovat, Spasitele ve svých ru
k'ouudrže-t a den co den přijímat i kněz sebe zvrhlejší
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a k svatému přijímání že se může vetřít i člověk sebe
zlotřilejší!

Co 'ponížení je v tom všem, co zdánlivé slabosti &
malomloci; to vidíme my sami jasněji ještě, než ne
věra, cítíme to in-esk-o—nalebolestněji, než ona — ale
vidíme zároveň, co ona vidě-ti nechce, p-řed čím“úmysl
ně oči zavírá, jen aby p'řiznati nemiusila, že z toho
všeho ponížení po plných 19 století tolik slávy září,
tolik pravě velikosti prýští, že lidsky to vyložit, při
roze'nxěto vysvětlit je prostě nemožno.

Apoštol jaln, miláček Páně, ve svém vy
hnnanství na ostrově Path-mrusměl svým orlím zrakem
zahle—dětise v sama tajemství fn-e'bes a v blaže-něm vy
tržení volá ve své Apokalypse: „Viděl jsem zá
stup veliký, jehož žád—nýsčísti nemohl,
ze všech národů a pokolení &lidí a jazy
ků, auni stojí před trůnem' a před obliče
jem Berá'nka!“

Drazí ímo-ji!Nám není možno, od této hroudy ze
mě ZVC'dlnvCilIÍswé zraky až v samu slávu nebes; do
bře víme, že takové štěstí má býti teprve korunou
všeho unašeho pozemského života, odměnou našich
dobrých snah“ a činů, odplatou všeho našeho stateč
ne'ho-utrpení — a přece smím říci, že něco podobného,
co vid-ěl svatý jan před nebeským trůnem Beránko
vým, vidíme my a vidí svět už plných“ 19 století před
svatostánkem našich oltářů.. Nevidíme tu ovšem jas
ných andělskýzch zjevů, nevidíme zástupů světců a své
tic božích, u nichž už všechen boj dávno je dobojo
vá-n, každá myšlenka a každý cit pro všechny věky
už k Bohu trvale přimknuty, ale pomyslím-li, že právě
jen lidé to jsou, lidé se všemi lidskými křehkostmi,
lidé se všemi pok'ušeiními, jež na ně doléhá, se všemi
úskalími, jež se všech stran jejich víru ohrožují, a
lidé ti že po všechrna ta století vytrvávají s věrností,
jež lidský pojem o věrnosti převyšuje, a klanějí se
svátostné-mu Kristu s láskou, jíž obyčejná srdce ani
schopna nejsou,skoro bych' řekl, že nad tím
to výjevem žasnu ještě víc!

S počátku ovšem tě veřejné pocty neV'V'
b ylo. S “nejsvětej51Svátosti na prsou musila se svatá
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církev naše „ukrývati v podzemních chodbách kata
koumb a tam úzkostně tajit a dnem inocí střežit, co
pochopit a čemu se klanět svět pohanský nebyl je
ště ani schopen, ani hoden. Jen zasvěcení měli pří
stup, a proto před počátkem svaté-ho úkonu odejít
mrusili i katech-umeni, tedy už duše, jež po Kristu ží
zmily a ve svatých jeho pravdách vyučovány byly, tak
jako v té době přísné discipliny odcházeti musili i
veřejní hříšníci.

Veřejně pocty tedy nebylo, ale, drazí moji, tisíce
křížů, vztyčených na všech rozcestí-ch, a na nich roz
pjatá těla sv. mfu-če-dníků— cirkus, přeplněný r-ozváš
něným' dave-m, jenž se p-ásl na mukách křesťanů, šel
mami dávených a drásaných, tisíc—enémeče, ohuplené
již stálými popravami a vypa'dávající z umdlených ru
kou katanů—co jiniého vše to bylo, než ado
race Ježíše svátostineho- v lásce, jdoucí
až na smrt, vrcholící až v radostném mu
č c d n i c t v i!

A "když ta láska přemohla nenávist, když počet
zasvěcených vzrostl k nesečtení a zaplavil brluohyotro
ků i paláce římských oésarů, a když církev už smrěla
s Ježíšezm-Hostií veřejně se ukrázati světu — věč
nou slávou lidské duše zůstane, co pro
toto nejvyšší tajemství víry vym'yslila a
v y kon 3 l a!

Drazí moji, uslyšíte-li někdy, jak se mu rouh'á
le-dakdos, jenž věděními i vším' svým životem stojí tak
nízko, vzpomeň-tue prostě té elity d'ruchů, jež všechny
blesky svého genia a všechny poklady svých citů sou
středila na tuto svátost. Jakou nezdolnou hradbou po
stavili se kolem svatostánku, do jaké hloubky šlo je
jich studium, aby určitost a jasnost slov Kristových zji
stili nade vší pochybnost, aby důsledky ze slov těch
plynoucí, stanovili pro všechny časy, aby našli |nte
zvratné odpovědi na vše, čím pochybnost bude mu
či-ti katolíka při pohledu na nepatrnost způsob, a čím
nízkost odváží se rouhLat,pro niž nikdy nebylo a nikdy
nebude širších' obzorů a vyšších“ fmiyšllenekl— aby před
forem rozumu a před soudnou stolicí dějin ubránili
ryzosti naše-hlo dogmatu proti útokům herese — a
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konečně, kde nevěra na sám kořen víry sahá a Boha
nejen ve svatostánku, ale i v nebes říši popříti hledí,
aby věřícím srd-cím pevný; důkaz dali, ž-e motivem
jejím je pokaždé buď úžasná neznalost naší víry, “nebo
mravní kleslost.

A nezůstali sami tito velikáni vědy —
vy to víte, drazí moji, :že sami nezůstali. Umění
vyšlo jim vstříc, nabídlo jim ruku ku pomoci,a
na poctu ježíše svátostné-ho tvořilo div za divem', zá
zrak krásy za zázrakem. Když se z hlubokých zá
kladů začaly zdvihati zdi tohoto chrámiu Páně, a ruka
stavitelova když je sezp'jalav tuto nádhernou klenbu,
plnou záře a světla, když malíř-řeholník svý-mí štět
cem na tě_o klenbě zachycoval své zbožně, krásné vi
diny, když předchůdci naši nelitovali obětí a svážeti
dali mram-ory všech barev a všech“ tónů, jen aby
chrám ten a oltáře jeho zářily leskem co nejskvě
lejším — co jiného chtěli, než aby ]ežíši sváftostněmu
uchystali, čím obětavost lidská přítomnost jeho uctíti
může.

Jen pro tu sv. h'ostii vystavěn byl náš krásný Stra
hovský chrám, tak jako jen a jedině pro ni v Římě,
v-ěčnzémměstě, po celá staletí .uskutečňovali úžasnou
myšlenk'u Michelangelovu a stavěli basiliku sv. Petra,
a tak jako jen pro ni a výhradně pro ni budují chudí
h-ovra-llěsvůj drobný, prostičký kostelík!

Velcí lmyslitelě, »umělcia básníci Bohem posvěcení
——Íkzupí se kolem Eucharistie, a čím hoří jejich duše,
co navd'lidskykrásného vidí oči jejich, zvěčňují štětcem,
vytesávají z mramoru, opěvují „ve svých nejkrasších
zpěvích. A s |n-igmia vedle nich předrazí moji, podnes
padá před nejsv. Svátosti na kolena elita lid
stva, elita rodem i srdcem, duchem i vším svým ži
votem. Co živ budu, nezapomenu, čeho sám jsem
byl na podzim užaslým svědkem, když jsem“ plul
oceánem“ k dalekým břehům Kanadským. Upřímně
pravím, že s pocitem posvátné závisti jsem se díval,
jací ].idlézvučných jímž-ena skvělejších ještě ctností před
svatostánkem, jenž na rychlo na lodi byl upraven, vy
k'lečeli celé hodiny s pokorou, pro niž je jednou
Bůh v nebesích= vyvýšiti 'mvusí, jak“ jenom všemoc za
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láska boží vyvyšovat .um-í.A když jsme u Labradoru
vpluli už do řeky sv. Vavřince a ze všech pobřežních
vísek nás vítaly j-ásajicí zvony, a když později v Que
becu a Montrealu statisícovié zástupy ze všech světa
dílů, ze všech národů, ze všech stavů a všeho povo
lání závodili přímo v projevech úctv a připravili sv.
hostii triumlf, jaký na půdě amlerick-é žádné bytosti
lidske ještě připraven nebyl — kdo směl v té
chvíli říci, že Kristus ve svatostánku je
ponížen!

A přec dodávám ihned: Všechnata sláva,
jež z ponížení září, mzalým by ještě byla důkazem!
Dějiny .učí, jakých poblouzení lidský duch a ještě spíše
lidské srdce jsou schopny a čemu všemu se klaněti
dovedou !

Vzpomeňte ale, vedle slávy jaká moci
tryská z té zdánlivě Kristovy slabosti!
Tak slabým se zdá, tak tich'ým & mlčelivým, a přece
smím říci: oč chudší by byla naše země, me
býti nejsv. Svátosti, z níž jenom a z níž jedině puči
&kvetou ctnosti tak úžasné krásy, že samiémlu nebi by
byly ozdobou! Jen vz-pomínej'tiev,čím vám samým ko
likrát už byla! Přišli jste k svatostánku s bolestí,
pod níž jste už klesali, s malomyslností, jež už zou—
řalství byla blízka, s duševním bojem, jenž vaší duši
zkázou hrozil — a když jste ježíši svát-o-stnzémuuto
srd-cc svoje otevřeli tak zcela & tak pokorně, když
jste vševěd-oucím očím jeho dali sčísti všechny rány
jeho a odhalili všech—nusrdce svého ubohost, s jakou
vnitřní útěchou, s jakým duševním mírem“ a s jakou
novou silou !( bojům a zápasům vstali jste pak od
oltáře tolikrát! A vězte, drazí moji, kdekoli najdete
život cizí bolesti věnovaný už od útlého mládí, “kde
koli najdete srdce, jež vlastních svých tužeb zapomíná,
na svoje vlastní štěstí všeho práva radostně se vzdalo
a tiše — světu neznámo a světem“ n-evšímáno, každým
svým úderem cizí bolesti žije a cizímu hoří uleviti
hle-dí, biud'te jisti, že!bez svatostánku bý s takou/ou oběť
prostě nebylo! '

A vzpomenu-li dále, že v hroznýchš dobách prv
ního pronásledování odnášeli si křesťan-énejsv. Svá
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tost pečlivě na prsou ukrytou do žalářů a neměli
vyšší p=rosby a neměli přání vroucnějšího, než „aby
před svým fil-mučenímlmohlli ji (přijmoult a z _ní;pro svou
mučednickou smrt sil a vytrvalosti načerpat — pak
plný-m právem říci smím nejen oč chudší by byla
země,ale očchudšíaoč prázdinějšíby bylo
saamo lnebe, nebýt—itohoto puřesvat-ého tajemství!
je-li tam. dlnuesmučedníků k nesečtění s palmami v ru
kocu a s vítěznými korunami na hlavách; jsou-li tam
světců a světic božích celé myriady, světců a světic,
kteří buď iprachem zeimě prošli net-knuti a neposkvr
iněni, anebo se z kalu hříchu dovedli obmýxti slzami
talk boliestný-mi a ze smeutmého pádu dovedli se po
vzněst pokáním tak hrdinským — i k té smrti mlu
čewdlnick-éi k tomu životu svatému a kajícímu síla a
pomoc prýštila jen a jedině z našich svat-ostán-ků.

V téže holstii vidíte tedy ponížení, jež
pobuřuje, ale i slávu, jež oslňuje, vidíte
slabost, jež až k“ro-uh'ální svádí, ale čer
páte sami Sílllla nadšení, jež divy ctnosti
tvoří. 00 z toho vyvodí—me?Zcela prostě a zcela
logicky, že se v tom! tají něco neobyčejného, a toto
neobyčejné že ,musí býti božské. ] v obyčejném ži
votě každý kontrast v jedné a téže věci budí bezděky
pozornost a dává tušiti nějaklé tajemství.

Hled'te, drazí moji, čteme-li v dějinách římských,
že v době úpadku Cuésano'vé,v nichž sjednocena byla
všechna moc, duchovní i světská, že tito lidé, kteří
byli svrch-ovravnými plány nad životem a smrtí, lidé,
z jejichž rukou mohl pršeti celý lijavec přízně, darů a
důstoje'nství, ale z jejichž pravice i blesky pomsty
mohly dopadat, jež drtily a zabíjely — pravím, že
tito lidé byli obléhání celými hordami pochlebníků,
lid že se jim v prachu kořil a s jásotem akklamoval
triumfální jejich jízdy, ba sám senát římský tak byl
zotročen, že na svou věčnou hanbu je bohy zval a
bohy provolával — pocítíte inanejvýš smrutek nad tou
starou pravdou, že veliká mloc rodí skoro pokaždé i
velkou mrzkost — ale úžasu ne'pocítíte žádného. Ale
když čtete, že týž senát římský, ale v době., kdy byl
ještě Opravdu elitou národa rodem, věděním & vlaste
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neckolu Láskou, vysílá svpé posly ve. slavném: prů
vodu k 'miuži, jenž právě na poli brázdy vyorává, a
že tifo “pyšnípatriciové pokorně plrosí Ci ncin na ta,
aby se postavil v čelo římských vojsk a do svých
rukou aby, vzal vládu a osudy římské reprubliky —
nad tímto faktem užasnebe jistě, a postava Cincinna
tova vzroste ve vašich' očích v rozměry, k jakým
jen p'rav.á sláva člověka vyvýšiti může.

[ Napoleon žije a bude žili trvale v dějinách.
Nebylo snad vojevůdce, jehož geniální duch a železná
vůle tak by byly ovládly celou armfádu, že: na jeho
povel se stejným nadšením spěchala pod žhavé slunce
Egypta, jako v nekonečné sněžné pláně ruské. A kdy
koli se vracel ze svých' výprav novou slávou ozářen,
novými vavříny pokryt, vlast jeho nevzpominala, co
vražedné ty boje stojí obětí, co v“ ní padlo životů,
co p*rolito bylo krve a co nad tou krví bude prolito
slz ——slávou jeho sama opojena, vítá ho, a vidí v něm
stělesněnu svou všechnu sílu ibu-doucnost. je: to vel
kolepé — ano, ale nadlidského v tom přece nic není.

Ale že d'ívka, odrostlá na své pastvině, kde až
do poslední chvíle hflídala stád' a klidně pracovala,
jak chudlé dívky všude pracovati mtusí že tato šest
náctiletá dívka, Panna Orleanská, jakmile za
slechla v té odlehlé svojí samotě zoufalý výkřik své
vlasti, opouští náhle svou rodinu., po nemožných oe:
stách le'tí, „aby vyhledala swéh'o k'rálef, postavila se
v čelo jeho vojska, rozpllamlelnilakleslouod'vahu rytířůi
mužstva, vyvedla 'pok'ořeného krále ze zákoutí, kde
ukrýval svré pokoření, a uvedla jej do kathledrály, kde
měl býti korunován — že z Francie zahnala Angli
čany, kteří tvrdloru'nohou stáli už na její šíji, a že na
konec na hořící hranici umírala, jak jen světice a mru
če—dniceumírati dovedou — rcete, drazí moji, není to
úžasné? Bude-te v—áh'ati jen jediný ok'zam'žik a nezvo
láte' všichni: Tolik síly v- tak slabé bytosti — to pře
sahuje úroveň lidskou!

Nuže, drazí moji, o- to vás prosím', suďte
stejně logicky, jde-li o Svátost nejsvě
tější! Máte před očima zdánlivě kousek chleba —
ale millionwylidí — ne pouze prostý-ch', ne pouze chu
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dých padají na kolena a ke všem svým ctnostem a ke
vší swé duševní velikosti po celých devatenáct století
z něho čerpají i sílu i nadšení.

Nestojí to za přemýšlení? Není očividno, že je
v tom něco, co se vymyká všem lidským domyslům?
Co tedy? Katolík odpuoví pevně a .určitě:
Kristus je v tom, živý můj Bůh a Pán! Nevidím ho,
ale vše, čím ho .uctívámr, není ho dost důstojno, a
není milosti a není dobra, jichž bych od něho s dů
věrou nečekal. Drazí moji, odíkud tato víra tak pevná,
důvěra tak naprostá a oběta'vost tak šlechetná ? Z lid
ského s lo-va? Ach, drazí *moji,dáite si opravdu na
mluvit, že by se člověku, byť sebe obratnějším-u a
sebe vým'luvnějšímiu podařilo přesvědčit ne tisíce ;a
miliony, ne na celá staletí, ale jen jediného soudného
člověka a to na okamžik o něčem, co je rázem ne
smyslně, jakmile to není božské ? Že by kus chleba
změnit se mohl kněžským slovem v živého, přítom
néhoBoha,je prostě šílenstvím, není-li to
díle—'m'božím!

Ne, drazí, lidsky nevysvětlite, jak tolik ponížení a
tolik' lmalomoci po celé věky mohlo být předmětem
nejvyšší pocty i pramenem nejvyšší duchovní síly.
Není-li Krista v této hostii, jenž svou božskou mocí
nepatrnou způsobu její chrání proti všemu pohrdání _
pak' tento fetiš byl by vypadl z rukou lidských, sotva
že se člověk na něj poprvé myslícím zrakem za
díval. Ze národové, úp-ící v okovech otroctví a v hor
ších“ ještě okovech nevědomosti, dovedou se klanět
m'odlám pitvormým a strašným talk šíleně, že se ve
svém fanatism'u vrhají pod kio-la jejich vozů, to po
chopeuji!Ale že by 'u n árodů osvícených, u ná
rodů svobodných a svobodu svoji váš
nivě 'mÍIIUjíCíCh, “kousekchleba, proti němuž ne
věra vyčerpala všechn-u svou zlobu, a rozum vyčerpal
všechny swé námitky, kousek chleba, jejž možno od
hodit a 'pošlapat, přece po plných devatenáct století
uctíván byl, jak' žádná lidská bytost uctívána nebyla,
že by “předním na kolenou a v pokorné modlitbě
klečel výkvět lidStVa a slavil jej svým věděním, svým
uměním, svou vírou, svou lás'k'ou i svou krví tolikrát
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za něj prolitow, a že by, právě z tohoto kousku chleba
mohly se rodit a Opravdu se rodily pravě zázraky
ctnosti a šlechetnosti — to pochop, kido můžeš! Kdo
nám zazlí, že klidně voláme: Bůhje v tom!
Čím větší je zdánlivé jeho ponížení, čím více překva
puje. zdánlivá jeho: malomtoc, tím živější, tím pronika
vější, tím-nezdolnější je v tom“pro nás důkaz v pravdě
božské slávy a síly.

Příští “nedělilmyšlenkm tuto ještě do'plním',ale dnes
smím zajistlé již plným práv—elmříci: Drazí moji, nikdo
z 'nás není dost vznešeným; nikdo dost „učeným a
nikdo dost slavným, aby neměl na sta důvodů, svrcho
vané štěstí viděti v tom, že smí na “kolena padat před
svým\; Spasitelem' zdánlivě tak pomíženým a slabým!
Dej Bůh; aby tomtu každý z nás pro. své vlastní štěstí
pln-ě porozuměl!
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Odpověděl jsem v minulé promluvě na námitku
nev-ěry, že nejsv. Svátost prý. je snížením Bohl'a, nad
nímž by právě věřící srdce nejvíce se pohoršovati
měla, a že svou slabostí a malomocí, jež samého
Boha bez obrany vydává i v ruce mezj'ZIvrhl-ejší,je
vším spíše, než výrazem“všemohoucí moci a nejvy'š'
a nejdokonalejší svatosti. Dokázal jsem, že my věříc
katolíci všerhlo toho jsme si ještě jasněji vědomi nez
sama nevěra, a “padláimle-lipřece na kolena před svým
svá-tostníml Spasitelem, .uctív.áme:-li Jej, jak' jenom na
dšen-á víra uctívati umí, voláme-li klNěmu prosbami,
jež jenom“ neskonalá důvěra vyslovovati dovede, pak
jistě proto, že právě ono ponížení, z něhož tolik: slávy
září, právě ona malomnoc, z níž tolik' síly prýští,
jsou nám důkazem Kristovy skutečné přítomnosti.

Dnes “pouze dioplňuuj-ituto myšlenku a tvrdím, že
nejsv. Svátost je očividně dílreJm' boží
m'oud'ro-sti, všuemoci a lásky.

Drazí moji, !nicnového wám' tím nepovím, řešknuu-li,
že všechen svět je “knihou, z jejíž každé. stránky vyza
řzujídokonalosti boží; moudrost i všemoc i láska —
a že čím!dokonalejší je ten který. tvor, tím| jasněji a
hlasitěji ty *doklomalostihlásá. Hrstka prsti, již nohama

|-\u—(
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šlapou,nepoví mio nich tolik jako kvě-tina, jež ztéto
prsti vyrostla. A květina, byt' sebe krásnějším: květem
se rozvila a sebe příjemnější vůní dýchala, nemluví
o Bohu tak výmluvn-ě jako patáče, jež se nad ní pod
modrou oblohou rozjásalo a roztezpívalo. A spojte
všechny šk'větyzemě a. všechny písně ptačí, šum moře
a září nebeských světel v jeden jediný hymnus, jak
nepatrně bude zníti proti hymnu díků, prosby a
chvíly, jakým Boha slaviti dovedl vším' životem svým
světec velikosti sv. Františka zAssisi, světice významru
sv. Terezie, a koruna všeho tvorstva božího, nejsvě—
tější Panna Maria. A zvednu-li zraky ještě výše až
v samy hlubiny nebes, tam od věků zní a do věků zníti
bude vrchiol všeho, čím stvořen-é bytosti svého Tvůrce
uctívati mohou. Opakuji: nic nového vám tím ne
pravím', ale tím spíše snad mnohtého z vás přelk'vapní,
že v :našich' tajemstvích' víry platí pravý. opak. V nich
září moudrost boží i všemoc i láska tím jasněji, čím
nepatrnější je předmět, jenž tajemství naznačuje, a
čím bezcelnnější je! znamení, za nímž se milost svá
tostní skrývá. Vzpomeňte kapky křestní vody, krů
pěje lkřižma při sv. biřmování, trošky oleje; při svá
tostech jiných — a. zahiloeďbese jmenovitě na sv. hostii!
Jak se vší tou nepatrností pohOršuje povrchní mysl,
jak se jí pobuřuje vše-, co je v člověku pyšné, a přece
v každé té svátosti .at v nejsv. Svátosti především je
zřejmo, že to byla sama láska b-oží, jež si tak vy
soký vytyčila cíl, moudrost boží sama že to byla, jež
určila cestu i prostředky k jeho dojití, a všemoc
boží že vše to ptr-o-veldla,vše-chiny obtíže překonala a
lásce k dosažení cíle ptomsohla!

Láska bozží! Drazí moji, není díla božího, v něž
by nebyla vtištěna božská její pečeť! Hleďte, \mly
všichni mcám'eještě dnes všechnu duši plnou a jakoby
i oči ptllnyvánoční záře, jež věřící duše naše oslňovala
z chudých be'tlemskýtch jeslí. Naše modlitby o těch
krásných dnech, všechny naše“vzpomínky na dnů těch
tajemství, všechny naše radostně písně a jásav-é vá
noční k'oledy co jineho opěvaly, čemu jinému platily a
če'mlu jiné—mmse klaněly, než věčné lásce boží, jež
tělem učiněna jest a přebývala mezi námi!
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Náš Bůh je láska! Vím, drazí moji, zní to
domýšlivě, a vzpomíesnlu-livší ubohosti' svojí a za
zahledím--li se na lidstvo se vší jeho bídou tělesnou
i mravwní,zní to i k neuvěření — a přece toto úžasné
vědomí lidskié velikosti, tato gigantická touha po Bohu,
ta horečná snaha najíti jej, býti blízko je'h-o srdci,
přivirnouti se 'k němu a najíti mír a štěstí v jeho ob
jetí, tak je přirozema lidské duši, tak ji plně vyplňuje
i tehdy, je-li ta duše nevědomá až k ubo'h—ostia po
kleslá až k anízkosti, že člověk všemu raději se klaní,
přede vším na kolena padá, než by se té touhy zřekl.
Buď si třeba jen mramorem, volá k Bohu, buď si i
nejsměšnějším fe'tišem — jen se mnou buď a dovol,
abych' se ti klaněti mlohl — a v tom, drazí moji, my
slím, že je plně vyjádřeno-, 'kam až člověk zašel v té
své nepřekonatelné touze.

A přece nebylo třeba zajíti tak da
leko a ideu Boha smížiti tak nízko! Od sa
mého d'ne stvoření stál Bůh člověku tak blízko, že
jen na člověku bylo, aby Boha čím dále, tím' jasněji
poznával a tím těsněji se k němu přimykal.

Drazí moji, jest jedním ze žulový-ch dogmat naší
víry, že se Bůh člověku zjevoval, a zjevoval se me
pouze tím, čím nám o Bohu mluví nádhera země a
nádhera hvězdných světů, ne pouze souladem a ru
chem a životem, jehož všechfny tóny a všechny pro
jevy jsou trvalým chvalozpěvem božskaé moci a božské
slávy, ale zjevoval se i přímo brzy slavnostními zje
veními, brzy důvěrnými návštěvami, jež ho sbližovaly
s člověkem, vyvoleným jeho tvorem. V r áji to
bylo., kdy byl Bůh' člověku tak blízko. Duše
lidská i tělo- lidské Inze-poznalyještě porušení, věčný
život i věčně štěstí byly dary, jež jim Bůh dal údě
lem, a v důvěnných' stycích, jejichž všechnu krásu
manně si m'y dnes představiti snažíme, mluvíval tam
nebeský, Obec se svými dětmi. Splatily m-u nevděkem;
za všechno dobro, jimiž je zahrnul, odvděčily se mu
urážkou, ale ani pak se Bůh' nieskryl pro všechny
časy v hlubinách“ nebes, aby nechal lidstvo mqučitise
a m'říti touhou po plné pravdě, po plném| štěstí .a
při tom zik'aželnousvou přirozeností klesati vždy h'loub
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a hlouběji. Čas od času sestupoval a to jako mstitel,
aby dobro merumřelo dooela v lidských srd'cí-ch', jež
jenom pro mě byla stvořena, a aby se aspoň třásli a
chvěli před majestátem bosžím, kdo Boha milovat .už
neuměli. Drazí moji, jsou to strašlivé stránky v Písmě
sv., jež mám líčí, jak um'ěl trestati Bůh, když až k 'ne
besům' dlor.ážela šílená pýcha Babyloňanů, mrzkost &
zlotřilost Sodomy, rouhavlá nevěra Assyrie, a tak často,
tak bolestně často zpronevěra vyvoleného národa, jenž
co chvíli se od archy úmluvy a od tajemství svého
svatostauw od'vracel k' mlodlám, jež vá-bily zlatem a
lákaly k rozkoší. Ve chvílí-ch takových padaly blesky
z rozhiněvanlé nuk'y boží, města hořela v dešti _síry,
mor zachvacoval celé márody a v otrocká pouta pa
dali, kdlo dříve byli pány svých' osudů a své vlasti.

A přece, drazí moj-i,i ve Starém zákoně
jsou tyto tresty boží jem výjimkou; čtěte
jen pozorně a užasnete, jak i tam Bůh stokráte ča
stěji zjevuje se. jako otec plný něhy a pilný lásky,
jaki napomíná, jak varuje, jak útěchu plnými proudy
sesílá a zaslíbení činí plná dobroty a plná štěstí. Sta
čilo už tehdy dobrotivlémlu srdci božímu, aby vdvuši
lidsklé zah'lédlo troch'u dobra ——a už své dary v ně
vklád'á s božskou štědrostí. Těžké zkoušce podrobil
sice otcovskou lásku Abrahamova, ale když obstála
s pevností, nad níž podn-es my, synové Evangelia.,
žasneme a jíž by z nás, Kristovou krví už vykou
pených '\a- pln-ostí jeho pravdy .už osvícených, tak
málo kdo byl schOp-em— jaké obzory plné slávy
a moci otvírá před Abrahíamrem, jakými proroctvími
plnými nadějí blaží jeho duši a v postavě poutníkově
jak zasedá dokonce k stolu jeho a dává si smývati
prach se svojich' mohou. A kolikráte se zjevuje Mo j
žíšovi hned v hiořícímkeři, kde naň vkládá úkol,
ujmouti se ujařmemeho lidu, vyvésti jej z poroby na
volné slunce svobodné vlasti, hned v záři blesků a ve
hřmění hro-mzu, kdy po celé dni trvati směl před
jeho tváří na hoře Sinaj a přijmuouti z rukou božích
kamle'rmé desky zákona. A vzpomeneme-li všech těch
velkých postav prorockých, kdo jiný to byl
než opět Bůh, jenž ve zjeveních plných světla i hrůzy
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stál před jejich zraky a pomáhal jim čísti v temnu
příštích století.

Drazí moji, tak' často slýchláte—o Bohu starozá
konním, jakoby ničím“jiným nebyl, než Bohem hněvu
a Bohem. hrůzv, a zatím co tu činů k' nesečtění, jež
byly už činy lásky! Ovšem lásky, jež své srdce ne
otevřela ještě zcela, ovšem lásky, jež se ještě ne
sk'loenilazcela a proto i tehdy, kdy dary svýjmi přímo
zahrnovala, člověk přec jen trnul a se chvěl! Jen tím
si vysvětlíte, jak' se v národě vyvolenémf s pokolení
na pokolení udržoval výkřiklidu: „Slyšeli jsme,
viděli jsme Boha ——a proto umřemel“

S 'pokolelní na pokolení jsem pravil, drazí moji,
ale s důrazem!voláml:prahu Nového zákona
ten výkřik nepřekročil! Co zatím už uchy
stala láska boží, bylo tak VClÍklé,že nám! všechny její
p'rojfevy v době staré zdají se tvrdostí, a že se“v inazí
rámí člověka starozákonního na Boha a na poměr
člověka k Bohu už p—rostěani vmlyslit nedovedeme!
Hořící keře, ohlnivgé vozy, blesky a hřmění na hoře
Sinai — jak jsme toho všeho daleko od té chvíle
věčně požehnaně, kdy se noční šero rozzářilo svě,—
tlem a kdy s nebes výše rozlehly se Zpěvy: „Sláva
na výsostech' Bohu!“ Přicházíjiž Ten, jejž pa
triarchové očekávali, snáší se již k zemi, po N-ěmž
celá tisíciletí vši'chlni Spiraveldílivívolali, zjevuje se již,
jejž prorokově věstili a předpovídali. A po čem'
poznáme sviého Boha a svého Spasitele?
Podle květů, jimiž ověnčená bude jeho hlava? Po
dle psurpuru, jímž odělno bude jeho tělo? Podle štěstí,
jež bude zářit z jeho licí, a podle radosti, jíž budou
jiskřit jeho oči? Ach, vy víte už plřeld'e-mťmoji od
pov-ěď ! =_

Poznáme jej 'dle “ponížení, v němž se zrodí, dle
ch-udič'kýeh plenek, v něž bude“ zahalen, dle pro
stičkých jeslí, v ll'llěžbude položen; poznáme jej, až
vyspěje, dle potupy, jíž jej nenávist zatop'í, dle ran
a “políčk'ů, jimiž jej surová vášeň znneuctí, poznáme
jej, až znahý, vše-ce'k ikrVavený, trnovou korunou o
věnčený, od svých vlastních apoštolů opuštěn a od
jednoho z nich dokonce zrazen, viseti bude mezi ne
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bem a zemí na šibenici kříže! Poznáme jej, až i
to srdce jeho ?kopím'probodno-u, a pod jeho křížem až
státi bude v hoři, jakého lidské srdce až do té chvíle
nepoznal-o, jeho ubohá, přesva'tá Matka!

Ano, poznáme jej a už poznali jsme
jej! je to Ježíš Kristus, pravý Syn boží, svému Otci
nebeskšémuuve všem roven a nekonečně větší všeho,
co je velkeho na tomto světě.

Drazí moji, to bylo zjevení Boha, nad
nímž až dosad svět trne v úžasu. A plných
tři a třicet let to zjev-ení trvalo, plných tři a třicet let
dlel vtělený Bůh mezi lidmi a oblažoval srdce těch,
kdo měli nevýslovně štěstí býti jeho důvěrníky. S ja
kou něhou na ně hleděl, s jakou láskou je přáteli
svými, miláčky svými a syny svými zval! jsem jist,
že teprve tehdy plně pochopili, co se v těch názvech
chvělo božské lásky, když za ně a za všechny lidi
dal se přibíjeti na kříž a umíral tiše, beze stesku
a bez výčitky nejh'ro-znější smrtí.

Dá se potom všem ještě něco vyššího
čekat? Protestantismrus tvrdí, že nikoli. Vzkříšením
a nanebevstorupením Kristovým dovršena .a uzavřena
byla prý, řada zjeveaní Syna božího; žíti bude dále
jen ve vzpomínkách lidstva, jemuž nezbývá, než vzdá-ti
se vší naděje, že by s ním míohlo zůstati ve splo
j-ení ještě jinak, úžeji a důvěrněji, než vírou. Co
v tom jiného, drazí moji, než že herese nedovedl-a
pochopit, že ty tisícileté styky člověka s Bohem me
mohoru přece skončiti tak najednou a docela, a že
zapomněla, že Bůh i člověk stejně silně a stejně vy
trvale touží “posejití?

V první své promluv-ě mluvil jsem k' vám o této
touze lidskrého srdce a o jeho hrůze před pouhým po
myšlením, že by mohlo býti zapomenuto. Řekl jsem
vám, jak památkami se chce udržet v paměti těch,
na něž samo myslí "každým úderem svým, a jak by,
kdyby imohlo, sebe samo se vším svým životem, se vší
svou vroucnos-tí vložilo do ,pia'má'tk'y,již dává při lou
čení. Nuže, drazí moji, ač jsem si plně vědom úžas
nosti tě myšlenky, vyslovují ji přeoe s plným přesvěd
čení'm a radostným klidem: Ježíš Kristus, vtělený Bůh,

45



Chtěl s námi zůstat až na konec světa; tak nás milo
val při vší ubohosti maší, ba právě pro tuto naši ubo
host, ževJeho božs'k'é lásce nestačilo s Bohem nás smí
řit, nebesa a všechnu blaženost jejich nám otevřít —
ale s námi býti chtěl a náš býti chtěl plně
a cele! Co chtěl, to uskutečnil, — a svět má už
devatenáct set let tento zázrak moudrosti boží, vše
moci boží a lásky boží před svýma očima!

Moudrosti boží především, neboťjen
moudrost samje'ho Boha mohla pojati tuto myšlenku,
jež se zcela vymyká lidskému duch'u. Vtělením Syna
božího byla korunována všechna zjevení, jimiž až do
sud Bůh světu svou jsoucnost dokazoval. Slo o to nyní,
aby Syn boží inadále mezi námi pře-býval a přece
současně po pravici nebeského svého Otce trůnil. O to
šlo-, tak vysoce povznést poměr člověka k Bohu, ktl
kově výši povznést všechno jeho náboženství, aby
si byl vědom, že sám Bůh žije v středu lidstva, a
každý bez rozdílu že se mu blížiti smí se vším, oč
prosí, se vším, več doufá, ba i se vším, čeho zté
duše želí a co pro lásku k Bohu za každou cenu chtěl
odpykat a napravit. A poněvadž není a nemůže býti
žádiněho náboženství bez obuěíi, o to šlo dále, aby
obět, jež na vrcholu Kalvarie byla přinese-na, den co
den znovu se Opakovala se vší svatosti, jež tehdy zní
zářila, i se všemi zásluhami, jež nám vydobyla. Krev
ovšem již na oltářích n-epoteče, naše oči neuvidí již
Syna člověka svíje'ti se v smrtelných křečích na strašli
vaém?kříži — ale týž Beránek boží to. bude, jenž den
co den na všech .katoli-ckýjcholtářích bude obětován,
který tehdy na Gollgotězabit byl, jen ještě tišší
bude .aještě bezbrannější! Ba, drazí moji,
šlo ještě o víc a zamyslí-li se nad tím věřící duše,
div že ji závrat' nepojmle. Když Kristus na Kalvarii
do-trpěl — tělo jeho sňali s kříže, vložili je“ do hrobu
a třetího dne oslaveno vstalo z mrtvých. S oltářů na
šich však vcházeti má a vcházzeti toruží do našich“ srdcí,
do našich duší, aby kde kdo z nás, král i žebrák, svě
tec ikajícník včřiti směl a volati sm-ěl: „Ziv pak
jsem:již nejá, ale živ jest ve mně Kristusl“
Divte se pak, že z myšlenky takové tryskiá síly dost,
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aby se lidští poutníci v tomto údolí slzav.ém hrdinně
a vytrvale prodírali všemi jeho trny a všemi jeho
úskalími, plani nesmrtelných nadějí a Skale-pevně víry
v nebeskou blaženost.

To všechno chystala Moudrost boží — a pro
vedení? Drazí moji! Neměl-li už Kristus opuustitize
mi, měl-li s námi a v nás zůstati až _na konec věků,
bylo vyloučeno, že by tu zůstal v slávě, jíž ho při
od-ělo vzkříšení. Kdo z lidí by se odvážil se mu při
blíži'ti? Zij si sebe ctznlostněji, smývej k-ajícími slzami
isebe menší svoj-e přestupky, vždy v tvojí duši zů
stane leccos, s čím bys neměl odvahy plř-edst-oupiti
před Krista, vší slávou zářícího jinak_, než s chvěním
a bázní —- a neměl bys jis-tě síly dost, s plnou dů
Věrou mu sxěřovati všechny své tísně, všechny své po
třeby a všechny své touhy A který kněz byl by směly
dost, aby přiblížil se oltáři, na němž by Spasitel zářil
vší v=elebnostíS\ojí?? Ne — bylo třeba, aby Kristus
odložil i poslední paprsek swé slávy nebeské, před níž
lesk samých hvězdných slsunlcíje stínem a tmou. Čím
bude nepatrnější, tím. zřejmější bude dobrota jeho a
tím mo-cnějibude vábiii všechna prokorná srdce. Sk r _v
je se tedy, více se skryje, víc ještě své božství za
halí, než v samých jeslích učinil. Tam“ podržel aspoň
lidskaésvoje tělo se vší krásou, již svatost a svrcho
va'n-á dokonalost tělu dodává — a přece i při tom na
všechny věky zůstane slávou sv. Petra, že dovedl
v tom lidském pouze těle samého Boha vytušit a vším
ohlněmsvé nadšené duše zvolati: „Ty jsi Kristus,
Syn Boha živého!“ Drazí moji, oč vzroste pak
zásl'užnuostvíry naší, když i ta lidská postava Kristova
našim zrakům zmizí, a my Spasitele svého jen a je
dině očima své duše budeme v nejsvětější Svátosti hle
dat a nalézat!

Kristus bude tedy přítomen, způsobami sv. hlostie
zakryt, ale bude nutno-, aby v těch' z'p'růsobách byl
stále a aby se podával za pokrm“ všem' a všudy a to
i tehdy, když by se tím vystavoval i největším uráž
kfám. Podle plánu Moudrosti boží najdou svéh'o Spa
sitele vždy a všude všechny věrné duše, kidykoli p'ři
jdou plny úcty a lásky, plny pokory a touhy a po
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klek-nou k stolu, jejž právě pro ně připravila Láska
eucharistická. Ale najdou jej i duše jiné, jež přižene
k svatostánku jen hořkě zklamláuní, jež se na něj roz
pomelnou teprve tehdy, když napřed po slově lásky
a po slově útěchy marně byly spínaly ruce ke vše-m
a ke všemu na světě! lp'ro ty tam bude, kdo celá
léta proň neměli ani myšlen-ky jediné, kdo stále hloqub
a hlouběji zapadali v nízíkost a hanbu, až konečně mi
lost boží, tím milosrdnuější, čím ty duše byly ubo
žejší, otevřela oči jejich a dala jim poznali stav jejich
svě-domí ve vší jeho hrůze; ipuro znětam' bude, až
přijdou konečně — po tolika letech po prvé — s pal
čivou bolestí stu-diu,ale už zároveň s blaživou nadějí
v boží lásku! Všichni ho najdou, pro všechny tam
bude, ba bude tam, drazí moji, iteh'dy, až přijdou
nepřátele jeho, až přijdou, jako kdysi v nočním šeru
Jidaáš se blížil; ionni Krista ve svatostánku najdou,
mlčícího, tichého, bez obrany a bez výčitky i tehdy,
když svatokrádeží je, co má býti pramenem spásy a
věčného života! Pro všechny tam bude — jedněm k'e
spáse, druhýjm-k zahynutí — ale pro všechny!

N e lze asni jin a'k', drazí mloji! Kdybychom my
sliti měli, žef Spasitel v nejsvětější Svátosti jen tehdy
je přítomen, když se k němu blíží duše opravdu či
stá, amebo-aspoň pravou lítostí a úplnou zpovědí opra
vdu s Bohem smířená, roete, kdo z nás by se plným
právem. une-mlusilděsit, že Kristus s oltáře prchfá, kdy
koli my se jeho stupňů—m“blížíme? To vše věděla
Morudrost boží a už pro swé vyvolené ušetřiti nás
chtěla té mučivé nejistoty, těch bolestných obav a roz
hodla, aby Kristus, všíswé slávy zbavený, znova a
znova se vyduával v ruce nepřátel, jen aby tím“ jistěji
zůstal majetkem a pokrmem svých věrných.

A skrýti se “měl do způsob chleba. a
vín a. Mohla ovšem cokoli jiného voliti Moudrost
boží — rozhodla se pro to, co tak' dobře znázorňuje
účel a taje'mtný smysl nejsvětější Svátosti. Měla ko
nečně pro; všechny časy zmizefti z paměti lidskié ta
doba smlu-tná,kdy člověk rozhněvané nete usmiřovat
hleděl celými hekatombami zabíjelných zvířat, doba,
kdy kolem smírrných' oltářů krev jejich tekla celými
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potoky, a dým z těch hořících obětí těžkým mrakem
zastíral pohled k nebesům. Co .už před celými sta
letími krásným symbolem držel v rukou a obětoval
král Melchisedech. král pokOje jen dle jména,
to zvolila Moudrost boží způsobou svátosti, vníž uk'ryt
měl býti Král pokoje pravgého, jakého svět alni d'át,
ani vzíti nemůže. Král pokoje — ale i král chudoby
— jak to chápu, že právě ten kousek chleba a několik
krůpěj'í vína volí, aby všude i vosadě sebe ch'udší,
našli a měli, čeho třeba k svatému úkonu!

A jak i s jiných hledisk přiléhá ta zvolená způ
soba k hlubokému tajemství naší svátosti. Drazí moji!
Chléb náš vezdejší čím jiným napřed byl, než drob
ným zrním, jež rolník svěřuje zemi, když ji byl na
před pe-čliv-ěobdělal. Tam to zrní klíčí po celé mě
síce a když bylo konečně vzklíčilo a nad brázdu Vzrost
lo, co všechno ohrožuje jeho život, čemu všem'u je
vydáno v žáru slunce iv ledovém dechu mrazů. A
když všechno přestálo a přetrvalo, když těgžkýgmi,plný
mi klasy dozrálo, požnou je a vymlácené ve mlýjnech
rozmělní a rozemelou, z ruky do ruky jde', až ko
nečně v žáru ohně změní se _vživný chléb, jemuž

zemském životě je schopno, a co také opravdu vy
konalo! A Spasitel náš? Už v ráji nám jej slíbil Ten.
u něhož slovo je zároveň činem, ale skryt zůstal tento
čin v klíně celý-ch čtyř tisíc let, předvídán jen vě
šteckým'i zraky proroků a horečně očekáván jen ode
všech duší dobrých. Zrodil se konečně z Panny pře
čisté, malým' děckem se zrodil, slabým a chudým, a
jako všechny jiné děti chudé i 011 měl vším bohat
stvím jen matčinu lásku a vší oporou jen pracovité
ruce svého pěstouna. To byl ještě ukryt zrakům celého
světa — plných třicet let tak' zůstal .ukryt ——avzpo
melnemle-li na to my všichni, kdo už Jej známe, kdo
už mu ze všeho vnitřního štěstí děk'iujeame,až trne
me nad tím' pomyšlením, jak to možno bylo, že po
plných' třicet let ani nejbližší okolí netušilo, jaká to
tři srdce bijí pod tou chudou střech'ou domku Naza
retskřého! Vystupuje konečně na veřejnost; z úst JehoIV,
zazinívají pravdy, pod jejich'ž tizi bortí se a řítí tisíci
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' VI
leté víry, tisícilete rady, a před jejichž vznešenosti níz
kost a mrzkost svíj-ejí se studiem. Vzchopily se sice,
vyivlié'klytu Pravdu věčnou až na vrch hanby a smrti,
přibily ji tam Ina p'ranýř kříže, zdrtily Krista, jako mlýn
sklé kolo to obilní zrní drtí ——ale na konec zd-ěšeany

.vid-ěly, že se vším tím jen na věčné věky stal chle
beim duší a duší pokrmem.

A víno, jež z dolzrálý—chhroznů pod tlakem lisu
tryská, zda není tak p-řihe'havým'symbolem té krvepře
svaté, jež při jeho utrpení zalila celé těl-o]eh-oaprou
de'm vytryskla z božskěhvo srdce jeho?

Drazí moji, to všechno připravila Moudrost boží
——a láska boží? Přemilí moji, je třeba mluvit?
Nevíte to vy všichmi s blaženo—ujistotou, jak uvítala
temto úžasný, plán, všemlu jak se podrobila, nedbala
ponížení, ba samých svat—okrádežíjak se nezděsila, jen
aby dokázat mnoh'la,jak je jí lidská duše drahá! A
vrchol všeho: právě v tu noc, kdy jedna z těch duší
lidských, duše Jidášova, se chystala ji za třicet stří
brných" zradit & prodat, rozhodla se splnit všechno,
co se v tajemství nejsvětější Svátosti tají.

A konečně, drazí moji, co Moudrost boží vymy
slila, co láska boží nadšen-ě uvítala, tvo všemoc
boží provedla a uskutečnila. Jen všemoc boží —
kladu důraz .na to — neboť jen ona byla s takový
zázrak. Na všechny námitky nemám jiné a pádan-ější
odpovědi, na všechny pochybnosti nemám určitějšího
tvrzeiní — aproto zase vracím se jen k tomu, co
jsem byl už tolikráte řekl: uvěřit v nejsvětější Svátost
není možno dříve, dokud se duši v božství ježíše Kri
sta vší vro'ucn-ostí a vší silou uvěřit nepodařilo! Pak
teprve, ale pak tím jasněji rozzáří se všechno, co 'do
sud bylo temně, umlkine, oo duši plochybnostmi roz
rýyvalo, a skloní pokorně hlavu, co se vní pých'ou &
vzdor-eim bouřilo!
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V.

Drazí moji! Postupuji ve svých pr-omluválchlkrok
za krokem, abych vám tajemství, ji-ch'žnejsvětější Svá
tost je plna, ozářil, pokud dovedu, a pokud vůbec je to
možno—.Kladl jsem až dosu-d důraz jen na skutečnou
přítominlost Ježíše Krista v nepatrných způsobách'Lchle
ba a vína, a doufám v Boha, že se mi podařilo vás
přesvědčitj, že v myšlen-ce te'; byt' byla sebe úžas
nější, byť všechnu její velikost pilně pochopit zůstalo
marnOfu naší touhou, dokud zde na světě žijeme &
nepřej-deame znčho vo-ny říše, kde všechna víra pře
jde v jasné patření — pravím, že v myšlence té přece
není nic, co by Moudrosti boží nebylo svrch'ovaně
důsto-jcno, všemoci boží lehko a snadno, a co by ne'
odpovídalo inevýslovn-ěkrásně velikosti Boží a nejkras
ším touhám inašeho vlastního srdce.

Ale :nejsvuětějšíSvátost neznačí jen trvalou piřítom
nost živého Spasitele v naš-em středu, byt' už toto po
myšlesní bylo: až opiojivě krásné, že z ruchu a shonu
živo-ta, ze všech jeho starostí a bolů, ze všech5 jeho
tvrdostí a :níszuostí míohéu co chlvíli se uchlylovat plřed
oltář & že; vím-, sikaliocpev-něvím', u svého Spasitele že
jsem, tak blízko jeho srdci, tak blízko Jeho lásce, a
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co na mne hledí z tabernaklu, že je dobrota boží bez
mezí, slitování a milosrdenství nekonečně, pokoj a mír
a milost, jichž ve světě tak horečně hledám a nikde
nenalle'zázm-.A přece to lásce boží nestačilo.
Nejsvětější Sviátost je iobětí, touž obětí,
ktené byly před devatenácti sty lety nebe i země na
Kalvarii zdě-še:ný;misvědky, touž obětí, při níž vstrašli
vých mukách umíralo srdce vtěleného Boha, ale k věč
ně spzáse oživovala všechna srdoe lidsk'á.

Nejsvětější Svátost obětí! Atu již opět,
d'razí moji — jako vždy a ve všem ——stojí nevěra
proti nám se svou negaci a se svým pohrdáním. Četl
jsem před několika týdny, jaklé prý bude příští nábo
ženství lidstva, a tu mezi jiným uvádí jeho vynálezce
— anglický chem-ik — že v budoucím náboženství ne
bude oběti, obět Zkaždáže je stejně nedůstojna iBoha
i člověka.

Drazímoji,nic nového vtom nen í; od dáv
ných dob, kdykoli nevěra útočila na nějakou pravdu
naší víry, vždy se tvářila, jak'o by se ch'věla o dů
stojnost boží a o důstojnost lidskou. Sepněte ruce ke
vroucí modlitbě a uslyšíte, jak je to dětinské, domní
va'ti se, že by Bůh, bytost tak vznešená, měl ach*těl
se zabývati vašimi drobnými starostmi a vaším ho
řem, jež v jeho očích jsou tak malichcrzny, byt' 'i vám
při nich srdce bolestí pukalo. Proste o uzdravení své
ho dítěte a uslyšíte opět, jak malicherný m!áte pojem
o Bohu, chcete-li, aby vše—mocísvojí zasáhl a za
chránil život, jenž je vám vašeho vlastního života draž
ší. A bo-jluj'tepo celý život proti každé nízké myšlence,
jež proti vůli vaší vyklíčí v hlavě, proti každém-u níz
kému citu, jenž se náhle zrodí v srdci, bojujte tento
svatý boj až 'do posledního svého vydech-nutí, jen aby
ste měli vědo-mí, že jste v ničem neurazili Boh'a, jejž
tolik milujete — a i na to od'poví nevěra, jakou poše
tilostí párý m-yslit, že by nějaký čin váš uraziti m-o-hl
majestát tak vyvýšený, a nějaký dobrý skutek váš že
by oslavit mohl Jeho jméno a na zemi rozšířit jeho
slávu.

Drazí moji! Co je to jiného, než snah'a, když Bo
ha nelze z těch srdcí lidských" p'řesctak snadno vyrvat,
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aspoň zfalšovat představu o něm, odkázat
_l-ejse vší ]e'hnoslávou někam do hlubin nebes, modlu
z něho učinit, jíž se: n-etkhe aani lidSkaé.štěstí, ani lid
ské zo-ufals'tví?Tak si my katolíci Boha ne
představujeme a tak: nepatrnou cenu ani
svýmduším, ani svým zápasům nepřipisu
jc m e! je,-li Bůh vševědoucí, pak i proto, aby o naší
každé prosbě a každé slze věděl; je-li všemohoucí, pak
i proto, aby. ;naše prosby vyslyšoval a tíži našich' křížů
ulehčoval; je-li láskou, pak i proto, aby nás plameny
té lásky svoj-í hřál -_aposvěcoval!

Avtělením té lásky nejvyšším je obět
nejsvětější, tento pio-mníksmrti Páně — memo
riale mortis Domi-ni! Pomník smrti Páně —
ano, drazí moji, ale ve smyslu neskonale vyšším, než
jaký „mohouvšechny lidské pomníky mít. Řekl jsem již
v první svojí proimřleuvě,jak je to ke cti každému ná
rodu, staví-li peomťníkysvým slavným, mužům, a jakým
požehnáním“ se pro-ň mohou stát, učí-li se dorůstající
generace při pohledu na ně ctnostem, jakými ti slavní
miuži vynikali, lásce, jakou oni ku své otčin—ěhořeli, a
obětavosti, s jakou oni pro její svobodu, .pro její
práva a pro její slávu ipracovali. Ale oč jiný je plomlník,
jenž umírajícímu Synu božímu na našich oltářích je
\'ytyčesn! Bylo by už mnoho, kdyby nám hořké umu
čení Kristovo jen připomínal, ja'k'o nám je připo
míná svatý jeho kříž. Tisíce duší den co- den už by
z té pouhé připomínky učily se hrůze před hřích-em,
jenž tak bolestnou smrtí musil býti smyt, a tisíce
duší den co den učily by se lásce k Tomu, jenž za
ně: a pro :ně dobrovolně a tiše .um'íral. Ale dogma naše
mluví jinak, a čemu učí, co nezvratnou, samým Bo
hem zjevenou pravdou prohlašuje, je tak úžasné, tak
to všechny lidskíé proj-mypřevyšuje, že nemohlo
ani jinak než vzbuditi buď vášnivý od
por ia.ž k nenávisti, anebo lásku plnounadšení

Drazí moji, Kristus, jevdsniorozený.Syn boží, umřel
za nás před devatenácti sty lety na hoře Kalvarii,
kde Jej na kříž přibily lidský nevděk a lidská pýcha.
Umřel, dobrovolně umřel a z lásky umřel, aby usmířil
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za nás spravedlnost boží, již usmířiti nemohly a nedo
vedlý všechny oběti lidsklé, všechny modlitby lidské a
všechno hoře lidskzé. Tuto základní pravdu „vyznává
s námi každý, kdo se ještě křesťanem zváti chce;
aspoň v tuto pravdu, když byly tolik jiných stejn-ě
božských pravd odvrhly, věří s námi všechny sekty
křesťanské, které ještě v Kristovo božství věřiti ne
přestaly. Ale vše ostatn-í, co z této základní pravdy
církev katolická vyvodila, v co od doby apoštolské již
věřila & věří-ti kázala, zač její m'uč—e—d-nícimřeli, a
z čeho světci její všechnu svou nadlidskou sílu čer
pali, — jakou pro„p=as=tínás to od těch sekt dělí!
Námi katolíkům smrtí ina Kalvarii pro-jevy božské lásky
nejsou zakončeny; chceme-li je vidět, chceme-li i my
státi u swé-hoSpasitele, když se za hříchy naše v obět
pjodtává tnebesklé-msuOtci svému, nemusíme zalétat až
v šero dávno .uplynulýsch'století, abychom aspoň vzpo
mínkami vyvolali, nad čím už celé věky dávno iza
pad'ly — lne, drazí moji, podle víry naší den co den,
znova a !ztnova,na všech" oltářích našich po všem světě
táž obět se koná, týž Beránek boží znova je zabíjen,
týž Syn boží znova je obětován. A jako tehdy na
vrchole Kalvarie i ma tomto oltáři našem a na všech
oltářích celého katolického světa je to obět smířenní i
chvály i díků i prosby, obět, při níž jako na Gol
gotě obětí iobětníkem je božský náš Spasitel.

Drazí moji, viděl-li milá-ček Páně sv. Jan v nebe
síchl Beráinka, an stojí mezi starci jako zabitý, astarci
jak padli před ním a Zpívali píseň novou, že zabit byl
a vykoupil nás svou krví Bohu, téhož Beránka, tutéž
věčnou lásku pro nás zabit-ou a pro nás na oltáři
obětovanou vidíme očima víry i my, jen ještě více do
j'ímiá, je'n svým tajemným mlčením ještě účinněji k vě
ří-címlusrdci mluví.

Béře-li Jej kněz do svých rukou, klade-li jej do
našich rozechvěných rtů, plni jistoty, bez bázně, že
se klame-me, smíme vo-lati s knězem: „Ej'hle Be
ráme'k boží, ejh'le, který, snímá h'říchy
světa!“ Ne, drazí moji, námi není třeba záviděti
]amu apoštolovi a Maří Magdaleně toho nevýslov
lnoého štěstí, že směli stát pod křížem na hoře Gol
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gotě a spolutrpěti s Ježíšem umírajícím — a byt'
se to zdálo snad i myšlenkou smlělou až k rouhlání,
smím to říci a pilným právem říci, že s Matkou boží
sedmibolestnou i my můžeme den co den obě-tovati
Bohu Syna Jeho jednorozeného, jako ona Jej oběto
vala v onlé chvíli hoře, nad něž h'rozněj'šího žádné
mateřské srdce nepocítilo.

Nejsv. Svátost je obět a jako obět je
centrem a je korunou vší naší boho
služby. A tu se již přirozeně ocitám u námitk'y,
kterou herese naší církvi dělá po celá staletí. Nemá
mše svaté, zrušila ji a zrušila ji proto-, že prý je
na úkor Kristovu kříži! Kristus, vtělený,Bůh
za nás .umzřel,a smrtí Jeh'o vykoupení lidstva pro
všechny věky dokonán-o, a je prý snižováním neskon
č—elnýchzásluh Jeho smrti, je prý hříšnou nedůvěrou
v trvalé její účinky, chtíti denní mší sv. jaksi dop—l
ňovat, 00 obětí na Kalvarii, jediné a poslední oběti
pro všechny časy, chybělo.

Drazí mio-ji,vytýk'ati církvi katolické snižování zá
sluh Kristových — rcete sami, je to možno, je to
spravedlivo? Vás se na to tážu především, kteří _jste
vnikli hlouběji v její ničení, v jejího ducha a jmenovitě
v její lásku k Ježíši Kristu.

Nám katolíkům prý se nezdála dostatečnou sama
smrt vtěleného Boha na usmíření spravedlnosti boží,
nám, k'terýsm'církev přece už od útlého mládí všhěpo
vala v duše skalopevnou víru v Kristovo božství,
kterým s madšenou výmlu—vnostídokazovala, že každé
jeho slov-o,každý krok a každý čin mají neskončenou
cen-u, a jediná krůpěj Jeho krve, jediná Jeho Slza že
by byly stačily na vykoupení lidstva všech světů.
Líbámle-li v nezměrné úctě svatý; jeho kříž, tiskneme-li
rty své ve svaté Jehlo rány, rozjímáme-li s hlubo
kými dojmy znova a znova o vší Ílé hrůze Je'ho
křížové cesty, 0 vší tě plotupě a bolesti Jeho. h'oř—
kého lutrpelní a o vší té strašlivé muee Jeho smrti,
vy víte, drazí, že jen proto, poněvadž jsme hluboce
přesvědčeni, tomu všemu že se podrobil, jen aby
zvýšil důkazy své lásky, jen aby pro všechny věky
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měl člověk před očima, jak jej Spasitel dovedl mi
lovat.

Dovolávají se proti nám s velikým důrazem sv.
Pavla, jenž \ epištole k Zidům píše o Spasiteii
„že nepotřebuje na každy den jako. kněží
nej-prve za své hříchy obněti konati, po
tom za hříchy lidu ——neboť to učinil
jEdanIU sebe samého obět0\av.“ A týižS\.
Paveldále píše:„jed.nou obětí učinil navžd)
dokonalými ty, kteříž posvěceni jsou.“
Drazí šmoji, i katolická církev ta slova zná, a vy víte
dobře, čím je jí sv. Pavel. Zná slova jeho a proto
dobře ví, že jimi ten velký apoštol jen křesťanský
oltář stavěl proti oltářům židmským a pohainskýmaa
nepOskvrněnnou božskou obět Kristovu proti malomoc
ným; obětem jejich, obětem, jichž krev denně s oltářů
marně stékala a Boha .usmfířit & lidstvu nebe :o*p-ět
otevřít .nne'mioh'laa netdiovedla. Jen jásavé přesvěd
čení z těch“ slov Pavlových m?luví, že přesvatá ta
obě-t, jediná obět Boha v pravdě důstojná, obět, na
kterou čtyři tisíce let marně čekaly, po níž k nese
čte=níšlechetných duší židovských i pohanských marně
volalo, byla konečně přinesena, na krvavém kříži Gol
gots'kiém že byla dokonána, a smír člověka s Bohem,
spojení Ziemlěs nebesy že byly trvale obnoveny. To
též, co m_y, věřil o mejsv. oběti isv. Pavel, jen ne
změrné vyšší bylo jeho nadšení, s nímž Krista ukři
žovainéhio a Krista svátostního po všem světě hlásal,
za Něj radostmě ze žaláře do žaláře \'láčeli se dával,
až konečně pro svou věrnost k Němfu na popravišti
mečem byl sťat. V jednu jedinou obět, čistou a ne
poskfvnnsěnou věřil i on jako v ni věříme my, obět,
která krvavým způsobem j'ein jedinkráte na vrchu
Golgoty byla přinesena a dílo vykoupení trvale a
plně dokonalá. Ale s námi i sv. Pavel věřil a ústy i
vším životem svým radostně vyznával, že táž obět,
ale inekrvavá — trvá až posud a den co den na všech
katolických oltářích a ode všech' katolických kiněží
znova a znova se přináší a se všemi svými nezměr—
nými zásluhami, se vším svým nepřeberným prou
delmi milostí jednotlivým duším lidským se přivlast
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ňuje. Drazí moji, tak a ne jinak zní katolická pravda:
srovnejte s _.ní,z čeho nás herese obviňuje, a uvidíte
opět, s jiajkmalou loyálenlostí, s jak m'alou svědomitostí
se proti :našim nejzákladnějším dogmatům bojuje. Nc
— :naše mše sv. není obětí novou, která by teprve na
hražovati měla, čeho se krvavě obětí *na Kalvarii ne
dostávalo; |n-enívýrazem nedůvěry vnepřeberně záslu
hy Kristovy; není lidským, malicherným pokusem, do
plňovat, co se samsému ukřižova—nému Bohu provésti
nezdařilo, ale jest a až na konec světa zůstane touž
obětí, kterou Kristus jen jedenkráte přinesl ve svem
těle lidském a to v mukách, nad nimiž nebe izemě
se zděsily, apři nichž jen srdce lidská kamene tvrdší
mi zůstala — ale kterou pro nás a za nás denně a všu
de přináší ve svěm těle 'm'ystickwém, ve svém těle
oslavene'm a přece v ponížení, jemuž se nevěra rou
há, ale před ním'ž věřící srdce s tím větší úctou &
stím vroucnější láskou na kolena padají.

Drazí moji, je v tom všem jen nové opět taje-m
ství nejsvětější Svátosti naší, jež je tajemství tak plna
——ale v tajemství tom je přece tolik světla, tolik útě
chy a tolik štěstí, že kdo jednou v ně dovedl uvě
řiti, plně a živě uvěřiti, do posledního dechu zůstane
k ježíši Kristu přimklnut.

Do jaké nezměrné výše vyzdvižena je
najednou lidská bohoslužba! jak přední
blednee, jak před ní mizí všechno, k čemu se inej
k'ultumější národovié pohanští dovedli povznést, a jak
je 'málomocné, čím iži-dovský. národ svéh'o pravého
Boha »uctíli hleděl! Kristus-Hosti-e, Kristus-Obět v ru
kou anašich kněží, ve sva-tostáncí-chinašich oltářů, ajak
příště vyložím', a co vy vši-chini plni štěstí už dávno
víte a radostně vyznáváte — Kristus-Hostie ive va
šich srdcích—!

Drazímoji,začínáte již rozium'ěti, čím je
katolický oltář? A proč jej vyzdobujemlev,jak je
nom obětavá víra vyzdobovat umí, a proč k němu
chvát-ám-e, jak' jenom pravá láska chvátá? Ale=chá
pe'te především — neboť na tom' záleží všechno —
chávp'e'teplně, žeby 'mcarnzobylo, kldybychom' naň sin-esli
všechny skvosty, jež země chlová, a kolem něho kdy
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bychom zvedali a spínali ruce k prosbě sebe horouc
nější — ito že by marno byl-o, k'dyby s námi pro
sila lnevinná srdce dítek, čistě duše neposkvrněného
mládí, všechna bolest, jež bičuje muže vúporném
životním boji, a všechno hoře, jež mučívá ženy, ko
rurncoumateřství věnčené, — marno že by všech—noby
lo, i “kdyby s námi před oltářem stálo a s námi k Bohu
se mod'lilo všechno, co v lidstvu je dObI'lé a čisté,
ušlechtilé a velké ——nebýti Krista-Hostie, nebýti Kri
sta-Oběti, jenž s námi a za nás Bohu na oltáři se po
dává? Drazí moji, vždyť přece ivestarozákonním'
světě, židovském i pohanském, byly děti plné nezpo—
r-ušefné čistoty, byli jinoši a dívky, vyrůstající ke cti
rodičům ana radost a slávu svojí otčiny, byli tam
mluži poctivých rukou a poctivých srdcí a byly želny
vše-ch obětí velkých schopné — a přece jakou prav—du,
slavného jeho jména věru důstojnou, vyslovil Ho
mér, že prosby lidské jsou postavy plné smutku a
ponížení, jež jdou světlem tichým—,váhavým krokem a
se zraky k zemi sklopemými! Přátel-é moji, jsou-li naše
modlitby tak zcela jiné, jsoru-li silny důvěrou, radostny
naději a nesou-li se smělým“ a rychlým le:tem až k sa
mému trůnu Božímu, jen tím je to možno, že Kri
stus-Hostile jim odvahyi zásluhy dodává.

Znovu se proto tážu: Začínát-e už rozuměti kato
lidkuému oltáři a byt' byl tak chudý, jako byl oltář,
na němž sv. Petr v římských katakombách obětoval,
a tak prostý jako oltář, [na němž až podnes missionář
v africké poušti svou mši sv, slouží? Přemýšleli jste
už kdy o tom, kam až sepjaaté naše ruce; lidské do
sáhnou, jašk'mile obětí nejsv. jsou podie
piře'ny? Vnikli jste už rozumtem' i srdcem tak hlu
boíko v sa-mtu podstatu .ntaší sv. víry, že mi porozu
m=íte,že v tom pohoršliwého nadsazování viděti nebu
dete, řelcn'u-li, že sahají až v samo nebe, že dosahhijí
až v muka očistcová a že milost a požehlnání rozse
vají po všem svě-tě širém? Drazí moji, jsem si plně
vědom dosahu svých slov, ale' vím zároveň, že! jsou
o'přena tisíciletou vírou sv. církve naší a že všem!
v pravdě velikým; katolickým duším byla po všecka
staletí pramenem síly a radOstné, neochvějně naděje.
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Až v samo nebe, jsem pravil, kam nejsv. obět
zanáší radosrta štěstí. Rozu'mějte mi dobře, drazí
moji; vím-e všichni, že vyvolenci Boží pro všechnu
věčnost už dosáhli lplněblaženosti, jíž netřeba Zvýšení a
jež ničím :už nemůže býti oslabena. Ale my katolíci
pevně věřím-ev obcování svatých a blaživou
jistotu miámee, že mezi nebem a zemí není propast
k .n-epvřeklven-utí,a ti, již nás tam předešli s korunami
slávy a s palmami vítězství, že zůstávají s námi ve
stycích plných soucitně lásky a vše'mohoucnost Boží,
jako v zrcadle že vidí naše potřeby, slyší naše pro
sby a orodují za nás, jak jen taková srdce orodovati
umějí.Oč vmocnějšíje všazk přímluva jejich,
když s oltáře našeho sám božský Spasitel za nás a
s námi prosí! Co všechno ti světci na dobrotiv'ém
srdci Božím' vyprosí, .když takový Prostředník se
s nimi spojuje! Oč š-tědř-ejibude proudit milost Boží
s nebe v lidské duše, co nových duší získá se tím
Bohu, a kolik nových ctitelů přibude na zemi těm,
již každe-mu věřícím-u srdci zůstanou zářivými vzory!
Smím tedy říci, že v samo nebe nejsv. obět mešní
vnáší radost a štěstí — ono štěstí, již pociťují svatí
Boží, mohou-li více “vyprositi těm, jejichž těžkié zápasy
sami kdysi prožívali a o jejichž spásu tolik usilují!

A sahá ta obět mešní i v muka očistc-ová.
Drazí moji, této víry si pevně chraňte ve svých srd
cích; nebude jediného mezi vámi, jenž by dřív či
později té víry neměl třeba, nechce-li, aby jej bolest
nad ztrátou drahlé mu bytosti zdrtila a zmučila. Vě
řícímlu „katolíku otázka smrti je- vždy a
pokaždé otázkou věčně spásy, a byt' miloval
sebe něžněji a se;-be .up'římněji, nad čerstvým hro
bem své matky, své ženy a svého dítěte stávat bude
vždy s bolestnou touhou, aby temnotami hrobu pro
niknouti mohl a zvěděl, došla-li jejich duše opravdu
už věčného míru a věčně slávy. Zná lásklu Boží,
alle znái i Spravedlnost Boží — a proto tak
často a proto tak vroucně spínává ruce a modlí se za
svoje miláčky zesnulé. Nuže, drazí moji, právě taková
věřící duše plně mi dnes p-orozumí, co vše je v tom;
smím-li říci, že obě—tmešní i diuším zemřelých může
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být přivlastněna, a všechny zásluhy její a všechny
milosti její že jim mohou býti přičteny. Drazí moji,
oč smutnější by byly naše hřbitovy, jak
strašlivý-mi propastmi zdlály by se nám jejich' hroby,
nebýti oběti mešní, při níž círikev den co den všech
zesnulých věrně vzpomíná a za všechny prosí a se
modlí.

Mohl-li již Makkabejský plným právem říci:
„Sva'tá a spasitelná je myšlenka, za mrtvě se modliti,“
jak nekonečně vzroste naše důvěra v sílu její a účin
nost její, pomgyslím'e-li, že za jejich spásu samého
Krista nabízíme Bohu obětí. Úpa-kuji, dirazí moji,
přimlkněte se k této víře vší svojí duší; dříve či po
zději teprve zažije-te, co z ní dovede vyprýištit útěchy
pro srdce, pro :něž všechien svět .už žádné útěchy
nemá!

V samo nebe sahá, v muka očistcoviá úlElVUvnáší
—apo všem' světě proudy m'ilostí a prou
dy 'p-ože hn ání šíří. Drazí moji, jestliže kdy, dnes
je věru na čase, abychom. to piochopili. Slyšíte: ode
všad, jak prý konečně docíleno, že se naše chrármy
prázdni; co prý to stálo práce, než bylo možno ra
dostně konstatovat, že už idrobný. lid se vymlanil
z područí církve a v neděli a ve svátek na vše jiné
myslí, než aby mši sv. byl přítomen. Nuže, drazí,
nelze popřít, že toho opravdu bylo docí
leno. Je na tisíc-e rodin v naší Praze-, zámožných i
chudýeh', v nichž nikoho už ani nenapadne, že by v me
děle a svátky měli povinnosti k Bohu, a že slyšeti v ty
d-ni celou mši sv., slyšeti ji s píozorností plnou úcty
a se zbožnosti plnou vroucnosti je povinností nejpřed
nější. A je tako-vých rodin na tisíce už i “po našem
venkově, kde ten zjev jen proto více bolí, že je
nápadnější a že se ještě příkřeji liší od dob teprve
nedávno minulých. Ale, drazí m'oji, je Opravdu
tolik příčin se ztoho rad'ovat? Je náhrada,
jež se li-du za obět nsejsv. skýtá, opravdu náhradou?
Heslo nedělního a to úplného *klidu stalo se heslem
všeobecným, a já ne'vřáh'ámprohlásiti, že není hned tak
hesla, jež by bylo oprávněnější a spravedlivější. Z té
duše 'p'řeji, aby zvítězilo, na celé čáře zví
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tězilo, a aby v brzku nebylo továrny, nebylo úřadu
a nebylo obchodu, v němž by toho svatého práva zří
zenců a zaměstnaných nebylo šetřeno co nejpoctivěji.
Ale stačí opravdu v neděli jen od práce
odpočívat? Nemělo by\_s tím větším důrazem hlá
sánobýjťii to druhé, neskonale větší právo
lidu, “neděli a svátky světit? Zapomínáse až
příliš, že plnění neb neplnění církevních příkazů není
jen OltáZkou čistě náboženskou, ale že je zároveň i
otázkou sociální, otázkou ethickou, otáz
kou, na jejímž Sp-rávném rozřešení závisí rozkvět neb
úpadek národa.

Drazí moji, nerad slyším, když ať už s kazatelem
anebo v tisku líčí se lidé, kdo nemají štěstí, moci
pln-ě a silně věřiti v božského Spasitele, jakoby byli
vší špatnosti plni; není to prostě pravda, a
každý, kdo má širší životní rozhled, kdo klidně a spra
verdlivvěchce a dovede soudit, jistě mi plně přisvědčí.
Víra, hluboká a osvícená víra je a zůstane zvláštní
milostí Boží, o níž nutno pokorně a vytrvale prosit,
po níž třeba poctivě a dychtivě toužit a především —
jejíchž důsledků, t. j. jejíchž povinností nesmí se pak
lekat ani samoláska naše ani smyslnost naše. Věřte,
drazí, je v celku málo těch', kdo z poctivého přesvěd
čení a “nepro bídný groš ubíjzejí víru slovem a tiskem
& připraví-li něčí srdce o tu Boží pravdu, opravdu se
domnívají, že tím lidstvu slouží. Nesmírná většina
ostatních, — a je úžasno kolikrát, kdo k té většině
patří, ÉHCVÍ prostě, že hsolzlinkastrávená v den
Bohiu zasvěcený před jeho oltářem, že ch'víle, při níž
rodina celá vší vroucnos—tísvé duše je zbožným svěd
ke'm' nekrvavě obětí na oltáři přinášené, znamená pro
vnitřní štěstí této rodiny, pro její mír, ba pře-často
i pro její blahobyt neskonale více než povrch'ním'ysl
tuší. Neví to prostě, protože neápř-emfýšlí.
OpakLuji, nepřemýšlí, sic bych“ ani pochopit nejmíohl,
jak' řmožn-omilovat své dítě a nevést ho k tomu, ba
dokonce mu ibránit, aby tady, 'při oběti nejsv. ne
děli oo neděli za sebe i za ně m-odlilo se k* Sphsiteli
vší čistotou svěh'o dětského srdce a uřilo se znenáhla
milovat prav-dy, nad něž čistších' a vyšších svět ne—
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poznal. Nepř-emýšlí, sic by klid-ni nesmohli zůstat, vi
dí-li, jak dorůstajícím jejich dětem cesta do chrámu
zvolna travou zarůstá, a jak stále cizejší je jim' Tein,
jeinžjediný svou všemocnou rukou jich smutného scestí
dovede uchránit. Nepřemýšlí a nevědí proto, že by
společná návštěva mše sv. všemu jejich rodinnému ži
vot—unových dodala myšlenek, plných smířlivosti, vzá
jemlného porozumění, ochotné a trpělivé obětavosti,
a že leccos, co znenáhla mezi nimi propastí se šíří,
překleln-ulby lehčeji, než tušit mohou, Spasitelův
obětní stůl. A přijde-li už stáří se všemi svými
stíny a chladem, obtížemi a kříži, ubohý každý, komu
před oltářem Božím 'nerozjasňují se v duši obzory
věčnosti, plné nesmrtelných nadějí.

Chrámy rnaše se prázdni — ano, předrazí
moji, ale radovat se z to ho, pomzáh'atk tomu,
urychlovatto, to věr u rneznamien á milovat člo
věka, mí-t porozumění pro jeho vyšší potřeby a mít
soucitne srdce s jeho strastmi a svízegli.Kostelu
odvykat znamená vždy a všude pvřivykat
leCČemus, co není ani ke cti národu, ani na jeho
prospěch!

Jak bude dále, 'nevím, drazí moji, — je 11to v ím,
že, co Boží j e, zahynout nemůže; jen to vím
a z p-lmléduše to vyslovují: i kdyby církev se svou
obětí nejsv. zas se uchýlit musila do nových: kata
komb, celý rozdíl bude pouze v tom, že její oltář
o několik metrů bude hlouběji pod zemí — ale cen
tr—emívšeho života :náboženského zůstane i tehdy; obět
nejsvětější, obět pravá a skutečná i tehdy na něm
bude přinášena, a až jednou při soudě- Božím! pravé
dějiny lidstva a pravé dějiny lidského srd'ce' budou od
hzaleiny— teprve tehdy bude zřejmo, co trestů Božích
od lidstva ta obět odvrátila a co milosti a požehlná'ní
světem rozsela!



Vl.

Drazí ;moji, připadá mi, když s vám v těch-tokrás
mých' hodinách o nejsv. Svátosti rozjímám', jako by.
ch'olmlsbonrp'ali společně na strmou, nebetyčnou horu.
Címl výše stoupáme, tím jasněji kolem nás, tím širší
jsou rozhledy, tím „n.ádhe-rnnějšíse otvírají obzory, a
srdce naše nedočkavě buší radostnou předtu-chou, jak
bude as, až poslední m'lhy zmizejí, poslední překážky
budou ipřeikonnány, a oči v blaže'nrém vytržení až se
zah'leid'ív tiéznejsv. Svátosti plný význam“ a plnou :k'rásu.

Mi-nulou nzdčli jsem dovozmal, že nejsv. Svátost
je zároveň obětí, touž obětí, kterou Kristus unaKal
varii přinesl se vší svatosti teh'ďy z ní zářící, se všemi
zásluhami tehdy z ní pzrýštícími, jen nekrvavý že je
způsob, jímž se nyní na oltářích Bohu přináší. A dnes,
drazí moji, dnes již dvos'hupujisamlého vrcholu, dnes již
se chystám vysloviti poslední a nejvyšší slovo to
hoťuotajeumství,a slovo to zní, že se nám“ Kri
stus Spasitel podává ve Svátosti nejsvě
tější za pokrm, svým tělem pravýjma sVomkrví
předrahou že nás živí a sytí k životu věčnému.

A důvodu pro to zas nemám jiného než slova
Ježíše Krista: „Tělo mě v p'ravdě jest po
krm, a_krev má v pravdě je nápoj. Kdo jí
mě tělo a pije m'oíukrev, ve mně přebývá

63



a já v něm. Nebudete-li jisti těla Syna člo—
věka a pití jeho krve, tmebudete míti ži
vota v sobě.“ A důvodů dalších nemám, než tísí
ciletou historii katolické církve a to již od] pir'VIní-ch,
apoštolských jejích počátků. Dvalkráte jsem prožíVal
to- radostné štěstí, piroch'ázeti se chodbami římských
katakomb.

Předvrazí moji, jakým hlubokým dojmem chví se
tam věřící duše, jak živě, jasně & určit-é vyvstává
před 'ní všechřna ta velikfá naše minul-ost a jakou ne
zdolnou apologií, jakou žulovou obranou církve je
tam každý hrob, jenž kryje mučedníka, a každý, nápis,
jenž té mučednické víry je objasněním a dokladem.
Se všemi dogma—tynašimi se tam setkáte, ať již zná
zorněnými symbolickou kresbou, anebo vyslovemými
zbožnou nějakou pzrůpovědí— s dogmatem eu
ch'aristický.m však nejča stěji! Co tu názvů
pro ně a co z těch názvů všech mluví úcty a lásky.

„Stůl Páně, stůl mystický a svatý, božská hfo
stina, chléb Boží, chléb Páně, chléb nebeský-, kalich
života, kalich spásy, přesvaté tělo Krist-ovo, předrahá
krev, krev Kristova, spojení, svaté spojení, svaté při
jímáiní . . .“

Drazí mlozji,s ldlůiraz—remopakuji: to všechno v kata
kombách, tedy z dob Petr-ových, z dob apoštolů,
z prvních dnů katolické církve! A vzpomínáte v těch
křivolakých tem-'ných' chodbách, kolikrát-e tam' vrazila
vražedvná ruka pohanská a od stolu Božího, od stolu
eucharistického- vyvlékala a v žaláře vrhala a na po—
praviště h-nála děti i starce, dívky i muže, a co ďá
belskýich pomluv bylo vymýšlelno, jen aby podpálili
všechny níqué vášně l_uzy, jen aby aspoň na oko o
spravedlnili všechnu bezcitnost oésarů & jen aby zne
uctili tyto hody lásky, tak nadlidsky čisté atak nad
lidsky vznešené.

Stůl Páně —stůl Eucharistický! Předírazí
moji, jsou různé milé stoly, na něž vzpomínámše- s lá
skou amlebo s úctou. Čím starší jste, tím častěji zalé—
tát'e vzpomínkami ke stolu, u něhož jste sedávali se
svými rodiči. O leccos vás snad život připravil — této
\'zp—ofm'íiník'yvám však z duše jistě nevyrval, ba čím
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hojnější a b-o-lestnější jsou vaše životní zksušretnosti,
tím je ta vzpomínka živější a dojemnější. A jsou stoly
jiné, slavnostní, královské stoly, k nimž jezn vyvo
leným dopřáno je zasedat, a kdo k nim pozván,
zasedá pln úcty a šťastné hrdosti.

Nade všemi však nekonečně výše stojí stůl Páně,
k němuž nesedáme, ale přiklekáme, stůl,
kněm'už se blížíme se sepjatýma rukama, sklopenýma
očima a se srdcem, jež bije hlubokou vírou a blaže'nou
lásko-u.

A 'k čemu ten stůl a ten božský pokrm
na něm? Drazí moji, není života, jemuž by nebylo
třeba potravy, a čím vyššího řádu ten život, tím! vyš
šího druh-u jeho potrava býfi musí. A je svrchovaně
zajímavo při světle vědy vznikati v ty úžasné zvá
zraky, jež Bůh v přírodě nakupil, aby organický; její
život udržoval a rozmnožoval. Vezměte prosté obilní
stéblo, zamyslete se nad ním, zavolejte vědu ku po
moci a .užasn-et-e,jak si svými slabounkými kořínky
v úrodné prsti hledá a neomylně vybírá, čelho třeba
člověku ke tvoření kostí, k sesílení nervů, k čistotě a
bohatosti krve, a když bylo vssálo, čeho třelba, jak
to ve svém do—zrálémzrnu slučuje v tak dokonalém
poměru, že by to. úměrněji sebe slavnější chemik
sloučiti nedovedl. A požije-li zdravé tělo, ať tělo ži
vočicha či tělo lidské tuto potravu, jakými tajemnými
procesy rozlučují se ty jednotlivé prvky, jak bezpečně
vnikají v příslušné orgány, a tělo samo žije, roste,
mohutuní a sílí a je plně s úkol, jejž miu určila Pro
zřetelnost.

Tolik zázraků už pro pouhé tělo — což bude
drazí, jde-li o samu duši! A my všichřnibez rozdílu
jsme pevně přesvědčeni, že nejsme jen tělem; z nás
ani jediný jistě se nedá snížiti na úroveň, na kterou
by člověka hrubý materialismus snížiti chtěl; při vší
své slabosti, při všech těch bědách, j-ež nás k zemi
srážejí a tak nevýslovně kolikrát mučí, vímte'to a bez
pečně víme. že je v nás duše nesmrtelná. A duše ta
má touhy, jimž nestačí rozměry tohoto světa, má
myšlenky a city, pro něž země nemá ani porozumění
ani ukoje'ní. [ život té duše musí býti rozvíjen a
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živem — a čím chceie živili bytost, jež není z to
hoto: světa a není pro tento svět?

Zahrňte ji slávou, bohatstvím a r—ozkošemi —
co je to všechno pro její nesmrtelnost? Odhalte před
ní všechny plo-klady lidskěh-o vědění, strhněte před .ní
všechlny závoje s tajů a záhad všehomíra, zpíjejte ji
vší krásou, jež z umění září — přesvědčíte se, jak
tím. mocněji toužiti bude po pravdě nekonečně a po
kráse věčné. Ach, jen Bůh je velký; dfost, aby ztišil
a Zkbjil její touhy — a jaké štěstí pro nás, že smíme
věřit a smíme volat, že Bůh to chtěl: „Vezměte
a jez-te, totot' jest tělo mě!“

Bůh pokrmem člověka, Stvořitel potravou tvora,
Nekonečný a Věčný chlebem bytosti, jež dnes se rodí
a zítra umírá! Drazí moji, není to nepoměr, jenž sám
o sobě je už důkazem nemožnosti? Což už ze života
fysicklého není známo, že potrava musí býti úměrna
organismu, a že právě v tom staví věda lékařská své
nejskvělejší trium'fy, právě tím“ že zachraňuje živo-ty
sebe slabší a zvolna, krok za krokem otužuje a se
silzuje organismy sebe ú'tlejší, že dovede přesně sta
noviti, čím smějí býti živeny a jaké piotravě zvolna
navykány?

Drazí moji, místo vší odplovědi pravím vám pro
stě: Zah'leďte se na sv. h'o'stii, a rázem“ vám
v š e brude jasno! Bůh "vševědoucíještě lépe než my
změřil fnaši slabost a nedal se nám proto pok'rmelm|
taký, jaký byl na hoře Tábor ve chvíli proměnění &
na hoře Olivetskré v h'odinu nanebevst-oupezní. Co by
chom si byli také počali s potravou tak slavtnou my
všichlni bez rozdílu, nejen chudí a mzalí, ale všichni,
byt' svět ma nás navěsil sebe více titulů a vystlal ži
votní cestu naši sebe sk'vělejšími květy. Ve chvíli,
kdy plřiklekám-e ke stolu Páně, umlká v duši naší
všechno, čím nám lichotil svět, ..a čím nám pochle
bovala sa'mloláska, a my začínáme chápat, že to, čím
Kristus živiti chtěl duše naše, musilo býti dosti vzne
šené pro jejich nesmrtelnost, ale zároveň i dOstn-ěžné
& prosté pro jejich“ uboh'ost. ——

A věda při svém studiu lidsk'é po
travy odkryla jimiéještě zázraky. Buď si
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sebe pyšnější na svou intelligenci, pravdou zůstane,
že by hýnula a zakrň—ovala,kdyby jí tělesná potrava,
zdánlivě tak inferiorní a tveho ducha nedůstoj'ná, ne
vrace'la den ze dne nový-ch a svěžích sil. Ba jsou do
konce potravy, jež i více činí: nejen že sil dodávají,
ale rozveselují i—našiduši, dodávají vtipu & bystrosti
našemu rozumu, zvyšují a oživují naši obrazotvornost.
A přece, drazí, byt' sebe výše stoupala zázračná síla,
již Bůh ukryl v potravě tělesín—ě,do jedné říše
přece .nevniká: do říše povinnosti, ctnosti, po
kory, čistoty, sebezapření, do té říše duše, do níž
bohužel tím častěji za to vniká skleslost, zmalátnělost,
a jež proto musí bý.i posílena, vzp-ružena & oživena
potravou stejn-ě božskou jako je sama. A proto volá
Kristus: „Vezměte a jezte — totot' je tělo
mně,“ totéž tělo, které po 33 let žilo zde na zemi v po
koře, poslušnbs-ti, čistotě a milosrdně lásce — vezměte
a jezte a buďte i vy cudlní, dobří, svatí a milujte
Boha ilidi, jako je miloval Ten, jenž je vaším'
pokrmem. .

To je Eucharistie, jak na ni pohlíží
osvícená, věřící katolikcká duše! Coji pak
namítnete, čím pak otřesete touto její vírou? Necí
títe, že vám na všechny vaše námitky jásav-ě odpoví:
Věřím- v božský původ své bytosti, jako vy Věříte
v její část pozemskou. _lím tělo Kristovo, jako lvy
jíte chléb vezdejší, piji přesvatou jeho krev, jako vy
pijete víno z révy. Bez potravy lidské vy byste ne
byli lidimi, & my bez Eucharistie bychom nebyli kato
líky. Nedovedu vám' p'lnně vyložit, jak se sv. přijí
m'áíním'oživuje v duši ctnost každého druhu, ale ani
vy, mi plně pověd'ěti nedovedefte, jak trochíu obilního
zrna, jak několika krůpěje—mivína živí se a obrozuje
intelligence vašeho ducha. Jsme na tom stejně, a
já jsem jist, že nenamítnete nic proti mému bož
sk'ěmmipokrmu, co bych! anemohl já obrá'titi proti vaší
potravě tělesně. Plnýjm'právem volati smím: Žiji z je
žíše' Krista jako svým tělem žiji z přírody; živím se
ze země a živím se nebem; v zemi mě poch'ovají a
do nebe přijdu! —

Drazí “moj-i,dobře vím, že už od dob Voltaire-
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ových :n-evěra nazývala absurdností tu představu, že
by člověk Boha požíval. A přece ne absurdní,
ale (nezměrné vznešeně je to pomýšlení!Už
v pojmu jísti je více skryto než mnohý tuší. je
v tom přiznání, že při vší svojí skutečné anebo do
mlně-ltévelikosti nemáme principu života sami v sobě, a
že dva tři dni nejíst znamenalo by konec všech na
šich prací, vší naší prospěšnosti a vší naší existence.
Jím-li, co jiného tím vyznávám, než základní dogma,
že jsem pouhý tvor, slabý a pomíjející, tvor, jehož
život a života toho všechna užitečnost je podmíněna
delnní skývou vezdejšíh-o—chleba.

Ale požívat Boha ——jaká vznešenost!
Věřím-li v božství ježíše Krista a vím-li, že tento
Bůh všemocný své vlastní tělo přesvaté mi nabízí po
krmem, jak je mi rázem jasná všechna velikost mě
duše! Co jiného je v tom, než že se ten všemohoucí
Kristus po všem světě marně rozhlíž-el, ani v nádheře
hvězd, ani v pokladech země nic že nenašel, co by
mojí lidské duše bylo dosti důstojnvo — a proto dal
probodnout svě božské Srdce a ke všem příštím vě
ků-m a ke všem příštím duším zavolal: „Vezměte a
jezte, totot' jest tělo mé —- totot' jest
krev má!“

Drazí moji, tělo iKristovo pokrmem duše mě, krev
jeho iptřesvatánápojem jejím — rcete, dá se vytušit, dá
se vylíčit, co všechno v té duši způsobí, co v ní vy
volá a k jaké výši dobra a ctnosti ji zvedne, bude-lí
poik'r'muutakoveho hodna? A o to tu jde, předrazí
moji, o to p řede vším! Co platen pokrm sebe sí
livější, když už tělo dodých-alo? A v duši naší, je-li
těžkým hřích-em zneuctěna, je-li smrtelným provině
uí=m duchovně zabita, jak možno čekati, že by po
žehná-ní přineslo, co bylo pokrmu přesvatého tak smě
lýímzneuctěním!„Kdo jí a pije nehodně, od
souzetní sobě jí a pije“, drazí moji, ta slova
sv. Pavla se vším svým vážným obsahem měla by
v pamětech našich zůstati vryta pro celý život náš!
Ne — pro mrtvoly wnenítem božský pokrm a proto
nelze jinak: první krok k ježíši Kristu musí být vy—
koupenobětí,cesta ke stolu Páně musí vesti
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napřed zpovědnicí. je nutno, nezbytněnutno,
zamysliti se vážně nad svým dosavadním životem,
nad každou myšlenkou, nad každým citem, nad kaž
dým činem. Je nutno, nezbytně nutno, utlumit v sobě
hlassebelásky a přísnýma očima soudce zah-leděvtse
v sama sebe a ptá se, jaký byl náš poměr k Bohu,
jaká byla naše spravedlnost a láska k bližnímu, a ěe
mu žilo a pro co bilo každým svým úderem naše
srdce.

A lítost, velká, svatá lítost, jež nesnižuje, ale po
vznáší, nezneuct'uje, ale posvě-cuje.,nežene k zoufalství,
ale obzory plné velkých, svatých nadějí otevírá, miusí
zaplavit duši naši, musí ji sevřít bolestí, jež uzdra
vuje, zm'učit ji plameny, jež o—čist'ují,a dohnat nás
musí až k nohám zpovědníka, v jeliož mlčelivě srdce
na věčné věky piohřbímle, co nás bylo tolik nedůstoj
no a co nás od božského Spasitele snad po celá léta
dělilo! Drazí moji, ternto první krok je těžký — ne
zapírlám, ale je nutný, nemá-li konečná spása naší
duše býti ztracelna, a je-li s pomocí Boží přece uči
něn, vše ostatní jak je pak snadno, a ve
všem ostatním co je pak štěstí! Drazí moji, nejsvětější
Svátost není pro duše mrtvě, není pro duše vší níz
kostí zneuctěně,ale tím více a tím vydiatněji
je pro duše nemocnle' laslabě. A kdo znás
k' nim nepatří, kdo z nás, kteří častěji a poctivě se Zplo
vídáme, neví a sbolestným zahšaznb-enímnecítí, jak
upřímně sic při zpovědi slibujeme a jak často a jak
snadno opět klesámne! A přece smím říci, že vtom
není opravdově zloby, není v tom vědomého a úmysl
ného zrazování Boha; zůstalo prostě i po úplné a plo
ctiv-ězpovědi dosti zlého kvasu v duši, nebylo posud
z'kořene vypleněno a vytrháno, z čeho hřích dříve
klíčil, nebyly udušenyi poslední jiskry, jež dříve toli
krát zhorublným'požárem v'zplanuly. Tím více tied'y tře
ba u stolu Páně načezrzpávati sil, zvykati dlobru, roz
ohňovati se k' lásce, jež jediná k tomu dennímu boji
proti h'říchlu dlá vytrvalosti dost a dosti nadšení.

A tu, drazí moji, s jak' vděčnou radostí a s jak
nadšenou úctou imrusímvzp'omenoulin ynějšíh'o sv.
Otce, jenž svým dekretem o' častém svatém p_lřijímLální
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vyslovil, co už dávno mělo býti vysloveno! Vzpomí
nám, jak jsme všichni byli přímo vychováváni v bázni
před Eucharistii, & jak práv—ěsvědomitié duše při vší
své VI'OIUCÍtouze po ní se stolu Pán-ě raději vyhýbaly,
jen aby se nehodlniého přijíimiání .uchránily. Co krásy
tedy. a co útěchy v myšlence, že nejvyšší autorita
v diuch'oivmímlživotně, že viditelný náměstek Ježíše Kri
sta k nám ke všem volá, abychom odvrhli bázeň,
střásli se sebe inedůvěriu a znova a znova přistupovali
k stolu, při němž Bůh“sám jest naším pokrmem. jak
to pochopuji, že nynějšího sv. Otce zvou papežem
Eucharistie, jenž vní a jedině v ní vidí možnost
&záruku obrození všeho křesťanského života a za
chránění dtuší.

Porozuměl sv. Otec, co božské lásky chvělo se ve
slovech“ Spasitelových, když po svém vzkříšení stanul
náhle mezi učeininíkya volal: „Ego sum — n-olitc
tiimere. — Ját' to jsem, nebojte se!“ Avi

Otec, že týmiž slovy a s touže, láskou i k nám ke
všem' volá Spasitel svátostní: Nebojte se, ját' to jsem,
který třtiny 'malomocné ne-dolomí, doutnajícího knotu
lneuhasí, ját' to jsem, jenž nepřišel kzdravým-. ale 'ne
mocným! Ne, drazí moji, není prostě pravda, že by
jen pro duše andělsky čistiébyl prostřem tento inebeský
stůl; to tvrdit, znamenalo by neznat Lásky boží a ne
mít tušení o velikosti božího Milosrde'nství. Těžké vi
ny nesmířené ovšem nesmí na duši být, jež se stolu
tomu blíží; hříchu sm'rtelngěho, bolestně neoplak'aně
ho a poctivě inevyznanelio nesmí být v srdci, jež Krista
chce přijmout. Ale slabosti své a křehkosti, ty malé
přestupky, jichž tolik bývá v životě našem za jediný
den -—smíme sem přinést a máme sem přinést -—ne
bot' tkde jiinde akde účinněji znich' může
me ozdravět?

Rektne'tie mi snad, že vaše víra není posud dosti
silna s tak veliké tajemství, že co chvíli vás mučí
pochybnosti, a je-li jedno dogma vám! jasno ve vší
svojí piravdiě, drauhié že vás lek'á svými h'lubiinami a
odpuzuje svou nepřístupností. Drazí moji, chhá plu ty
vaše boj-e; kdo znás intelligentů jich' ne
prožil? A byly tím bolestnější, čím dychtivěji žíznila
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naše duše po plné pravdě, a'čím horečněji jsme ji
hledali všude, jen ne tam, kde vyvírá čistým, nepře
berným pramenem. Právě Ekvám, přátelé moji, po
chybfnostmi mučení, ale poctivě pravdy, boží hledající,
volám vší láskou svého srdce: Jděte, p'řibližte!se Kri
stu, jennžvíry je předmětem i dárcem, k Spasiteli, jenž
víru tu posílí a rozm;noží. Není ještě dost jasno ve
vašich duších, leccos vás zaráží, leccos ipohoršuje,
ale budte jisti, ze s vámi bude, jako byl s učenníky
do Emaus jdoucími: poznáte Pána v lámání chleba,
spadne běl-mo s vašich očí, ai vaše srdce! zah'oří ve
vás ohněm, jakým zahořeti nedovedlo při všem a
vším, co svět krásným zove. Choďte k stolu Páně a
uvěříte. Nemějte, pro Bůh, te'n pokrm nebeský, za
chemický preparát, jejž !nutno napřed analysowat, lu-.
čebně zkoumat — vezměte a jezte a pocítíte, jak sladi
ký je Pán. Třeba ne' hned, ale dříve či později po
rozumíte jistě, jak mlohl velký Oz'anam napsat: „I
kdyby všechen svě-t odpřisáhl Krista, v nelvýslov-nué
sladkosti sv. přijímání a v slzách, jež vynucuje, je tolik
přesvědčivě síly, že bych dovedl já sám. jediný ne—
věře celého světa vzdorovat. Opakuji, chápu vaše po
chyb-nosti, vím, jak dovedou miučit, ale vím zároveň,
že jen a jedině v krvi božského Spasitele dají se uto
pit ——a krev tu vám Spasitel mbízí nápojem; je na
čase, drazí, abyste se rozpomnněli, koli
krát vám ji už :nabízcl marně!

A byt' ivíra už dosti byla silnna,je leccos jiného
co od stolu Pánně oddaluje. jsou to chvíle nedůvěry
v sebe sama, chfvíle slabo-sti, jež zah'a'nbují, chlvíle
mal-o-mysl'nosti, jež .ponižují. I ty chvíle znám; vím,
jak dovedou p-odlamovsat veškeru činnost, jak d'ove
dou utlu'm-ovatvšechno nadšení a jak nevýslovně ztrp
č—o'vatdovedou všechnu radost života. Ale, drazí moji,
jděte zmužile až .na sám kořen a hledejte příčinu,
posledních příčin smutného toho stavu, a najdete sk'oro
jistě, že to nějaká vášeň ve vašem srdci zvedá svou
dračí hlavu, bolestmá výčitka že to v duši vaší hlodá
a neuna\ ne připomíná, co dosud není napravezno a do
sud ine'ní odpykřáno; pomáhe, že živíte v sobě touh'y,
jež neumíte a snad nech'cete ani potlačovat & jež
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zároveň marně h'ledílte ukojit. Odtud ten neklid, od—
tud to ince'mjužnlélkolísání mezi dobrem a zlem, odtud
smutky v duši, jzež přece jen pro radost a štěstí byla
stvořema a .po něm tolik a tak vytrvale touží!
A přece pramen radosti nad pomýšlení čisté je tak
blízko, a přece dárce trvale-hro,'nadlidsky velkého štěstí
v každém sva-tostálnku! Nic více netřeba, než tu mali
che'nnuorulidskou pýchu odložit, po Bohu toužebně
ruce sepšnout, a k Jeho oltáři přichvátat s pokorou
a aspoň počáteční láskou. Nevíte ani a nem ů
žete vědět, co vše na vás čeká u tohoto
centra čistoty, a co vše pro vás chystá ten stůl
vyvolených! Neví-te to, poněvadž účinky sv. přijímání
nelze prostě vypočítávat jako počítáme matematický
úkol. Ale, drazí, spočetl už někdo, co vše vyvolává,
čemnuvšemu ze země klíčivtidává a co všechno v květy
oipojunékrásy rozvíjí pouhý tichý májový déšť? Sečtl
už někdo, co života plného jásavé krásy a nepocho
pitelných zázraků vyvolá na luzích a stráních, v ú
dolích' i horách vlahý dech jara? jak smíte pak čekat,
když už před zjevy pouhého světa fysickéh'o vám
přístroje vaše a váhy padají bezděky z rukou, a vy
místo- měření a místo počítání jen plni obd-ivlu všemi
sm'ysly svými vnímáte v duši, čím kolem vás příroda
zálří a jlásá, ja=kžsmíte čekat, že by, možno- bylo ;plřesný
mi výpočty měřit a zjišťovat, co v duši lidské způsobí
Kristus, jakmile se jí podá pokrmem! Ne nespočteme
toho, ale dleznco den ty zázraky milosti Boží jsou
před |našimi zraky, a v duších našich i v duších ji
ných mrak) pochybností rozjasňují se v silnouačistou
radost!

Radost, drazí moji,s důrazem opakuji!
Neíní lékíu pro-ti lidské bolesti tak bezpečného a tak
trvale účinného nad sv. přijímání. Jen to poch'Opit,
dr. moji, plně pochOpit — oč méně slz by prolévaly
lidské oči, :'a;co by ubylo v těch slzách hořkosti! V_v
znáte život a víte všichni, jak brzy člověk začíná
nosit trnovou korunu bolesti, a že je zcela lh'ostejno,
je-li p-a—k'tělo zahalen-o purpurem anebo jen nuzně
oděno cáry ——pod trzny bolesti hlava králova i hlava
žebrákova stejně bolí, a srdce jejich stejně trpí. Ve
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chvílích tako-vých hledá-te útěchy v loktech matčiných,
na srdci svého chotě, v objetí svého přítele; šťastni,
kdo je máte &kdo na takových srdcích se aspoň mů
žete vyplakat. Ale drazí, není útěchy pro nás trvalé,
dokud jsme tajemství lidskzébolesti nepronikli, dokud
jsme jasně nepochopili, proč ta dobrotivá Prozře
telnost Boží trnoveé koruny na lidské hlavy klad—e—
a tajemství tomu učí jedině svátostní Spasitel. Teprve
tehdy, až rány svoje přitisknete ksvatým ranám Jeho,
až kříž svůj bolestmý položíte na kříž Jeho a teprve
tehdy, až se 'napijezte znova a znova té krve Boží, jež
pro vás a za vás v nesmírných mukách byla prolita
— pocítíte, co tajemného štěstí dovede Lásky Boží
ukrýti i do největšího hoře a co nadlidské síly i
útěchy vyvolat i z největšího utrpení.

Drazí moji, jistě sami vycit'vujete, že jen nazna
čují, jen jako v letu vybírám z těch nesčetných mi
lostí, jichž je sv. přijímání pramenem, .a přece, dou
fám, že to stačí, abyste pochopili, proč vás prosím,
abyste se často a vroucně modlili o milost hodného
přijetí lnejsv. Svátosti. Jsem přesvědčen, až vstanete
po takovém přijímání od stolu Páně, na sebe samy a
na vše kolem sebe že se zadíváte zcela jiným, mnohem
vyšším a mnohem pironikavějším pohledem. Jinak se
zah'ledí-te na své rodiče, jež světlo víry, sv. přijímáním
rozmnožené, zjeví vám najednou v plné jejich dů
stojnosti, jež má svaté :právo na vaši úctu, na vaši lásku
a radost-nou poslušnost. Jinak se zadíváte na své děti,
jichž duší inesm'rtelná cena vám teprve nyní bude plně
zřej'ma a proto i pro starost o jejich dobro časné i
věčné budete míti i více odhodlanosti i více poroz
umění. Jinak' se budete dívat i na své bližní, od
nichž vás dosud dělily předsudky rodu, předsudky po
stavení a snadi 'malicherné rozdíly jmění; teprve nyní
v nich uvidíte jasně své bratry a děti téhož božského
Spasitele. Jina'k', měkčeji a soiucitněji zahled'íte se na
chiud'asa, v jehož zmučenné tvášři vám Kristovy tahy
budou mnohem zřejmější, a zřejmější vám bude i
odkaz, jejž vám v chÍudině týž Kristus dal. A nač
největší kladu důraz, předrazí moji, jinak, zcela jinak
zah'ledíte se i na lidi hříšné a kleslé, po nichž jste
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snad často hodili tvrdýgm slovem- a tvrdším ještě po
hledem, a pro něž nyní u svátostn—éhoSpasitele na
čerpali jste oné milosrdné lásk'y, jíž On sám' byl
pln. Vše bude jiné, vše—bude ušlechitilejší, a přede
vším! jiný bude váš vlastní vnitřní život: více rovno
váhy v štěstí i hoří, více přísnosti k sobě a více do
broty a milosrdenství k jiným — mén-ěillusí, pro něž
vyčerpaávám'e často všechny své nejlepší síly, ale tím
více nesmrtelných nadějí, jež nek'lamou. Sdružte se
kolem“ oltáře Kristova, poenořte samy kořeny svých
duší v p-řesvaztouJeho krev a uprostřed světa, jenž
pomine, zůstaňte učedníky a apoštoly Boha, jenž ne
umírá-!
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VII.

Drazí moji, v minulé promluvě svojí dostoupil
jsem s vlámi luž same-ho vrcholu tajemství nejsv. Svá
tosti oltáňní; vyslovil jsem před vámi .už jeho po
slední a nejvyšší slovo, a slovo to znělo, že se nám
Spasitel v Eucharistii dává za pokrm a že svým pře
svatým tělem a předrahOuu krví svou živí duše naš-e
k životu věčnému. A snad se mi i tentokráte: poda
řilo: vaše věřící, ale i vážně m'yslící dřuše. p'řesvědčiti,
že ani v tomto úžasném slov-ě není nic, v co .uvěřit,
k čemlu vší lvrouoností swéhlo srdce se“ přimknout bylo
by myslícího člověka nedůstojno & nehodno.

A s radostnou vroucností hlásil jsem vám výzvu
sv. Otce k: hojnlé'mmia častému sv. přijímání a vyli
čoval, jak v tom plně porozuměl nejvyšší Velekněz
něžné lásce bo-žskiéh'o Spasitele-, & co požehlnání lid
ským srd'cím, jakeé obrození vší katolické církvi !to
může přinést, porozumí-li klérus i lid, co vše se
v tomto dzekirlétupapežském tají.

Dnes, drazí mají, ještě jednom se s vámi nad
sv. přijímlámím' zamyslim, s jin.é,ho-stanoviska se na
ně zah'ledím- ac pevně doufám-, že po mých vývod-ech
i vy se mnou budete přesvědčeni, že sv. přijímání
je velkolepým; důkazem—'lidskré velikosti & trva
lým ohniskem OblětaVlé lidské Lásky.

Lidská velikost! Všimli jste si, drazí, že
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touha po ní je základním rysem lidské povahy?
Vše-china práce, již člověk podniká, všechno sebeza
pře'ní, jež si ukládá, všechny oběti, jež den ze dne pnři
náší, to vše že nemá jiného cíle, než povznést se
nad úroveň, na níž se zrodil, o několik pídí roz
šířit svůj majetek, onové myšlenky a onové obzory
obohatit svého ducha a svému jménu zjednat plnější
zvuk a širší známost? A není bezpečnějšího dů
kazu, že ten či onen mravně i fysicky hluboko klesl,
než když už piozbyl této touhy a když živoří tupě a
lhostej'n-ě den ze dne, své bezvýznamnosti .už ani ne
cítě. Drazí moji, čím jiným dá se tato nezdolná touha,
toto neúmorné spění k vý—šinámfv lidstvu vysvětlit,
než že je podstatnou částí jeho přirozenosti a ko
řenem svým že tkví v samém lidstva původu? A na
še dogma o lidstva stvoření prohlašuje
to určit/ě &pevně. Ano, Bůh sám' člověk'a velkým
učinil, Bůh sám to byl, jenž gigantickié tyto touhy
do jeho duše vložil, a Bůh sám je od samého pio—
čá-tku splňovat pomáhal, jak jenom všemoc Boží a
láska Boží "p'omáhatidovedou. Drazí moji, jak lapidár
ními, v prostotě svojí tím účinnějšími slovy mluví
o tom první řádky Bible. Po celou řadu dní, z nichž
každý snad tisíce našich roků trval, znělo tvůrčí, vše
mocné slovo Boží prostorem, a slovem tím z původ
ního chaosu vytvářely se hvězd'né světy i všechna
nádherná krása země. A teprve potom, když už všech
no stvořeno bylo, co svojí krásou mělo opvájeti lidské
zraky a co svými silami mělo člověku býti k službám,
Bůh trojjediný jakoby sám s sebou v radu vch'ázel,
p'ro'náší ta úžasná, z božských úst tím úžasnější slova:
„Učiň'me člověka k obrazu a podoben
ství svému!“ Vy víte, drazí, jak v pravdě zářivým
obrazem Boha první člověk byl, čím vším jej nadala
Boží láska, a co: vše mu uch'ystala snleskonalá Boží
dobrota. Klesl — ano ——a v něm kleslo i lidstvo
vešk'ero — ale 'VZplOlmílnkana původní velikost zůstala
aspoň v horečně touze po ní a to velké, všelidské
„asceinda'mus sup=erius“, stoupejmlevždy Výš
a výše znsělo srdce-m“lidstva a znělo prostorem'světa
čím! dál, tím: hlasitěji. Žel, že výšiny, k nimž se vzpí
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nalo', byly a jsou podnes často tak klamné, a dějiny
lidstva na svých nejstrašnějších stránkách zazname
naly, co tvrdosti a nízkosti zrodil tento osudný omyl,
co krve prolil, co slz “nad pomyšlení hořký-ch vy
nutil a jak bezcitně šlapal cizí práva a jak těsnými
okovy spínal cizí svobodu.

Drazí moji, není v lecčems ani dnes jinak, ač
Slunce pravdy a Slunce Spravedlnosti už skoro plná
dvě tisíciletí na obloze lidstva září a svítí. K-olikráte
už ztoho kuli zbraň proti Ježíši Kristu, kolifkráte
jste slyšeli a snad i sami v duchu tou myšlenkou se
mučili, kříž na Kalvarii marně že zrudl krví Boží,
a ti, kdo Kristovo jméno do všech dílů světa rozná
šeli, marně že pro ně muč—ennick-ousmrtí umírali.
Drazí moji, zapomíná se při tom-, jak Bůh šetří svo
body lidské,asvobodvná lidská vůle vždy a
všude že to byla, jež zrazovala božský
pláin stvoření. Pro naše štěstí však láska Boží
byla vždy větší, než naš-e zproun—evěra.Napověděljsem
již v jedné ze svých promluv, co dnes doplňuji. Ani
po té zradě Bůh lidstva neopustil, ba zamyslíme-li se
nad náboženskými dějinami, seznváme všichni s hlubo
kým dojetím, že právě hřích to byl, jenž Milosrden
ství bo-ží pohnul ještě těsněji se s člověkem sblížit a
ještě 'nezmněrněji jej vyvýšit!

S prvními našimi rodiči v ráji, dokud duše jejich
zářily ještě vší krásou a čistotou posvěcující milo
sti, byl sice Hospodin v stycích plných otcovské něhy,
ale k lidstvu hříchem klesle'mu & v nízkosti hříchu
vždy beznadějněji tornoucímu sv-e'ho jednorozenělío
Syma seslal, a Ten, aby je povznesl, aby lidstvu opět
původní jeho velikost připomněl, vzal na se jeho tělo.
Bůh, jejž bratrem smělo lidstvo zvát, Nekonečný a
Věčný, v jehož žilách lidská proudila krev, Svrcho
valný a Vše-mohoucí a přece, vyjímaje hřích, ve všem
lidem roven a z lidí těch právě malým a chšu-dým a
bědný-mnejpodobnější!A ještě jsme Spasiteli
nebyli dost velcí. Svým vtěleníma vtělení toho
vším ponížením oslavil jen lidstvo v celku, povznesl
je z nízkosti, v níž tonulo, světlem boží pravdy ozářil
jeho nevědomost, proudem Boží milosti smyl jeho
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hříchy,ale láska Jeho toužila vylvý;šit ika
žděho- jednotlivce a proto řekl:„Vezměte a
jezte, to-tot' je tělo mě! Kdo jí mé tělo &
pije tmou krev, ve min—ěpřebývá a já v něm!“
Drazí moji, jak jsme najednou vysoko! Už to bylo
mnoho, že Bůh tělem učiněný přebýval mezi námi,
a nevěra tu možnost popírá už devatenáct věků apo
pírat ji bude, dokud svět světem zůstane, &na soudě
božím dolkud popírámí její samo neumlkne — oč
však' jsme větší, když týž Bůh všemohoucí
Živý a skutečný žij—ev nás! Drazí moji, teprve
teď — při tomto faktu — je mi jasný a jemi po
chopitelný všechen ten převrat, jejž Kristus ve světě
vyvolal. Pravda Jeho, byt' vší září svého božství zá
řila, byla by i dále vyznívvala bez užitku, jako zněla
mam-ě ve sluch fariseů a zákonníků a jako zněla mar
ně v dušc všech lidí nízkých a všech lidí sobeckých.
Ale když k sto-lu Pán-ě, když k stolu euchnaristicktéfmu
začali přiklekat se stejnými právy a se stejnou svobo
dou římští patriciové i římští otroci, vznešené ma
trosny ijejich služ-ky, a když týž Bůh dával se jim
v pokrm, ničeho ne—dbajenež hodnosti jejich srdcí a
vroucnosti víry jejich, pak: ovšem chápu, že se ty
staré, sobec'ké řády počaly bortit, a že dech svobody
a dech' bratrství začal vanouti světe-m. Pak ovšem roz
umím jásavěmu výkřiku sv. Pavla: „Tu již není
žid ani poh'an, není služebník ani svobod
ný, není muž ani žena, nebo vy všichni
jedno jste v Kristu Jeažíšil“ Křtemisvatým
k' této rovnosti a svobodě všichni nabyli práva, ale
u stolu eucharistického byla ta rovmost
prak'ticky prováděna! A volání lidstvaplosvo
bodě-, po zpřerážeuní všech" zneuct'ujících okovů už ve
světě :neumlklo! Nerozzářila se ta svoboda nad ním
ovšem ihned a to plným svým jasem, mezi Krista a
ujařm'emý lid dovedla se pýcha a hrdou vždiyck'y po
staviti hradbou a zdržovati, oo z-držovati od; chvíle
Kristova vtělení bylo už zločinelml — ale pře-ce už
jen. zduržeti, přece už jen vítěznému pochodu jejímu
sterě překlážkyklíásti'm'oh'la— ubiti tu svobodu
vyk'oupre'něho lidstva už nedovedla!
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Vím ovšem, drazí moji, že se mluví jinak, a že
se lidstvu plná rovnost a plná svoboda zaručuje a sli
buje jen pod podmínkou, až plné a cele se zřekne
všech nadpřirozených obzorů, až zcela a navždy vzdá
se svých nesmrtelných naději a smíří se s myšlenkou,
že život člověka trvá opravdu jen těch několik bíd
ných let a po nich že přijde smrt, z níž není pro:
buzení. Nebudu na to dnes odpovídat, učinil jsem
to již jindy, a pak vím, že mluvím k lidem, kteří se
umějí na Eucharistii zahlížet očima víry a lásky a
vě-dí, kolikráte se k ní jak-o k jedinému útočišti utí—
kali ztoho sobectví, jež vůčihledě roste, a z té níz
kosti, již ve světě stále přibývá. Vím, že mluvím kli
dem, již každou svou modlitbou, kterou v tichu svého
srdce vyslovují, každým sebezapřením, jímž všechno
nízké hnutí ve svých srdcích křižují, a každým činem
dobrým protestují proti snížení, .k němuž by je ma
terialismzus rá-d strhl, a vyznávají svou radostnou víru
11velikost, k níž je láska Boží vyvýšila. Drazí moji,
kdo to jednou pochopil, jakž by uvěřiti mohl zásadám,
jež sice boháčům otvírají cestu ke všem požitkům bez
jediného slova výčitky, bez jediného připomenutí zod
povědnosti, ale chudým a utištěným berou ito p-o—
slední, co by jich od malomocné zášti a zoufalé roz
trpčelnosti .uchránilo. jakž by si dali urvati Boha, jenž
slabosti jejich nedbá, ubohosti jejich se neděsí a pro
všechny života jejich svízele a tíže nabízí sama sebe
posilou a pok'r'mle-m!

A jak se nám dává, jak cele, jak všem a
jak“ beze vší výhrady! Rekl jsem již, že je *vta
bernalk'lu trvale přítomen, ať už se Mu blíží duše an
dělský čistá, či přijímají Ho rety všemi hříchy zne
uctěné; přítomen že je tam dnem inocí, jen aby jej
našla každá duše, kdykoli po Ně—mvroucně zatouží.
Drazí lmoji,rcete, zamysleli jste se .už někdy
nad knězem, jenž spěchá k nemocnému?
Prom'ysl-eli jste už někdy do všech důsledků, jaká je
to víra, která něco podobného skýtá ? Živého Krista se
vší jeho pravdou, se vší jeho milosti a se vší jeho
láskou doneášeti srdcím, jež už posledními údery do
bíjejí, donášeti jej duší'm', jež už na hranicích věč
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nosti stojí, a nositi jej se stejnou jistotou v nejchudší
chatrč i v nejbohatší palác, podávati jej se stejnou
ochotou umírajícímu žebrákovi iskonávajícímu králi
——přátelé moji, to všechno promyslit a k víře takové
pak cele nepřilnout, je prostě nemožno! A pomyslí—
me-li, jak beze vší výhrady se každé t-é lidské duši
dává, pak teprv se mi zdá, že jsem v tajemství lá
sky Boží vnikl, jak jenom zde na světě lidskému du
chu do ní vniknou-ti možno. Oč jsme my úzkostnější,
byt' naše láska byla sebe upřímnější! Ko-likráte se za
mýšlíme, smíme-li příteli pl'niě uvěřit, smíme-li mu
svou duši plně a cel-e otevřít, a jak často nás mu
čívá obava, nečeká-li nás dříve či později za všechnu
naši upřímnost jen bolestné zklamání. Bůh a to vše
vědoucí Bůh těch výhrad a těch obav nezná. Za
volej jej a přijde; ro'zpeni po N—ěmnáruč, klesne do
ní; otevři .Mu srdce, Nejde do Něh-o— n a to b ě však
jest, abys budoucího soudu jeho trvale
byl pamětliv!

A !nyní, drazí mojí, po všem tom, co jsem o nejsv.
Svátosti řekl, jsem jist, že mi přisv—ěd'číte,že ani nelze
jinak, a že sv. přijímá-ní jest a zůstane trvalým
ohniskem obětavé lidské lásky.

Bůh lnebyl povinen se nám dát pokrmem, ale ani
my nejsme od Něho nuceni, abychom jej přijímali.
Nestoj í .před (námi náhle jako „předstanozákonními “pro
roky ve snách i “ve bdění náhle stával, nezmocňuje
se duší naších, jako jejich duše uchvaco-val, nepřika
zuje nám jako jim kdysi velel — klepe jen na dveře
našich srdcí, zve nás jen svým tichým, ale v tichosti
svojí tak výmluvným mlěe'ním, & čeká ——mnohdy
celá léta čeká, až mu to srd-oe otevřeme. Tedy svo
bod-ně a proto tím ochotněji, bez' násilí a proto tím
rad-ostněji přiklekáme ke stolu Páně; oči naše ovšem
marně hledají jeho slávy, rozum náš ovšem marně
těch způsob chice probádat všechlno tajemství, ale
srdce [naše už Spasiteli patří a už se k Němlu vší svojí
vroucnlostí přimyká.

A nepřichází s prázdnou — i ono uchystalo obět,
bez níž opravdové lásky není. V boji, nad nějž svě
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iějšíh-o není, udusilo v sobě tu či onu vášeň, zpře
trhalo to či ono zneucťující pouto,_zapla-kalo kajícími
slzami, zastlělnaalobolestnou, očišťující lítostí & zah'o
řelo po Něrm silnou, svatou touhOu. Drazí moj-i, je
možno se paki divit, že odchází od stolu Páně všechno
proměněn-o, že vznítilo se ohněm, jenž nemůže být
utajen, a že Vyzařuje pak trojí velkou službou lásky,
jež zůstane věčně výsadou a slávou srdcí katolických,
a službou tou je odpouštění, modlitba a obětavost, jež
i život díá!

Odpouštěmí! Drazí lmoji,zní to až k nevíře a
přece je bolestným“ faktem, že i z něho ukuli zbraň
proti církvi a vyčítají Evangeliu, že vychovává lidi
bez páteře, slabochy, kteří ami při největší křivdě
nedovedou vzplanout silným hněvem & neumějí ráanu
splatiti ranou. Netuší ti lidé, anebo přiznati nechtí, že
k poctivé-mluodpuštění je třeba častokráte větší síly,
nežli k' pomstě sebe vydatnější, a upřímně podat ruku
na sm-ířenomže je mnohdy těžší než rukou tou sebe
silněji udeřit. Co je rodin, jeaž sami znáte, 'k'de muž
dávno .už zapomněl přísahy plřed oltářem dane, [už
se tím“ alni netají, pro svou choť dobrého slova ani
laskavého pohledu unemiá— .a ona, jež o všem ví, jež
nad tím“ vším čast-o potají krvavými slzami Zťaplakala,
tiše, vytrvale a meumlorně dále své povinnosti plní, je
chotí plnou trpělivosti a je matkou plnou obětí. Na
štzěstí zmá pramlen, z něhož tato nadlidsk'á síla tryská,
zná Srdce božsklé, na němž .uštvané srdce její si může
odpočinout, a od stolu Páně vstává pokaždé 5 mm
čedlnickou, heroick-ou silou vytrvat a pro lásku Jezží
šowu znova a znova odpouštět. A z nás samých, drazí
mloji, sotva “kdo bude, jenž té síly ze sv. přijímání na
sobě samlém byl už mezkusil. [ my mnozí zažili jsme
chvíle hlořk!ěk *nevyslovení, kdy naše nejlepší úm'ysly
byly podezřívány, našim nej.-poctivějšímsnah'ám' nízké
podkládámy pohnutky, čest naše a naše dobré
jmlézno zneuucběno a potu-.pemo, a plřišlo to mnohdy
se strany, s níž jsme se, toho nik'dly nenadáli, a od
osob, od“ nichž jsme si toho nejméně zasloužili. A
když zpovědník náš naléhal, abychom?odpustili, z plné
upřímlnsěduše odpus-tili, jak' se nám to mnohdy zdálo
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tvrdý-m, a jak se proti tomu bouřila všechna bytost
naše. Ale co ještě ve zpovědnici zdálo se těžkým,
u sto-lu Páně, po hiodném' sv. přijímání jak“ bylo náhle
lehké a snadné, lil jakým! vnitřním štěstím dorvedl to
odplavtiti Ten, jenž na kříži v mukách za své nepřá
tele se! 'mocdilil!

Drazí;mioji,není svědomitě a není opráv
ně ně tom u v š e m u sierou h'a t. chovcde-li někdo
z vás až dosud s věřící-ma po Ježíši Kristu toužícím
srdce-m kzu stolu newuchíaristicklémupřiklcknout, zvyke j si
aspoň s úctou šetrnou hillefdětina ty, kdo pzřiklckaj-í;
n'e—tušíš,k jak těžkým mno—hidypovinnostem tam nabí
rají sil, pro jak palčivé mnohdy bolesti tam hledají
léklu, lat na čí hlavy tam za cenu vlastního odpuštění
svolávají io—dpuštění Boží!

*Ato je druhá vlelká služba lásky, kníž
sv. přijítmiámídodává nadlid'sk'ých' sil. Drazí moji, vím,
že už pouhý pohled na Kristův kříž učí nás mlodliti se
za všechny, al-e oč vroucnější jsou ty modlitby, cítí
-m'e--li Krista ve svojí dšuši! jak' jinak, oč soucitněji
rozhlížímle se kolem sebe, oč lépe rozumíme všem
lidským bědám, co lásky soucitu-é prochvívá nám duší
a oč vroucněji toužívmle,sami v té chvíli jsouce tolik
šťastni, štěstí a požehnání na všechny hlavy svolat &
do všech srdcí vněst. A oč důvěrněji znějí ty přívmll'uvy
naše, když s blaž-enou jistotou vímle, sám Kristus ve
vlastním sr-dicinašem že s námi 'k Bohu volá. Církev
naše tolik trpí, jakž se něm-odlit, aby jí Bůh' p-řiSpěla
z rukou nepřátel ji vytrhl? Na bedrách kněží dnes
tolik zodpovědnosti, jakž neprosit, aby Bůh plodepšřel
slabě jejich síly, rozmnožil víru v jejich d-uších', roz
plamfenil nadšení v jejich srdcích, aby při v—šísla
bosti svojí nezpronevěřili se ú'k'olu, na jehož věrněm
plnění věčná spása tolik'a duší závisí? A jakž vší duší
nevolat o světlo pro ty, kdo jsou zaslepveni, o sílu
pro ty, kdo jsou v ;plokyuštelniích,o úlevu všem, kdo trpí.
o' sebepoznání a líto-st všem, kdo h'řeší a o šťastnou
hodi,-nikusmrti všem, kdo umírají? „Nepustím tě,
dokud mi nepožehnáš“ — drazí moji, týmž
výkřikem, jímž Jakub v zápas-e s andělem zvolal, je
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nám' v těch krásných chvílích po sv. přijímání jako
bychom i my volati měli, a Kristus v té chvíli v srdci
našem“ d'lící nám k výkřiku tomu dodává i odvahy
i práva. Věřte, drazí mloji, vší silou přesvědčení věřte
v účinnost modlitby, jež po sv. přijímání z vaší duše
k' nebesům! stoupá — plrosí'tiei-li.o to, zač v tako Wé
chvíli pro-sit je vás i 'Boha d'ůst-ojino, buďte
jisti, ani jediná ta prosba že 'm'arn-ěnevyzní a v té
či oné formě, škiterouMoudrost Boží za nejlepší uzná,
dříve či později že dojde splnění!

Odpouštěiní — radostné a z plného srdce jdšoucí
odpuš-běiní — a. modlitba plná lásky ke všem a plná
soucitu se všemi — už to je; mnoho, už to jest na
\'ýSOStkrásné, a diejž Bůh dobrotivý, abychOm všichni
aspoň tolik dovedli!

Ale, drazí 'moji, duši, jež už Kristu sv-ému plnněji
porozuměla a jež k Němu vždy úžeji a pevněji se
při-mlk'la, — daleko to ještě mesta-čí. Dívá se na SVléhO
Spasitele, je'mruž nestačilo nebes nádheru k vůli nám
opustit, životu V'ezdéej'šítmiuvšie'chlnauúzkťost a všechno
u-trpc-znína sebe vzít, ale náš být chtěl, cele náš & plo
všechny věky náš. A zdá se jí najednou tak málo,
z lásky k Nesmu se zapřít a dovést odpouštět; zdá
se jí tak nepatrným, za bídu lidskou ať už tělesnou či
duchovní jen prosit a se 'mrodlit.Po Jeho p řík'ladě
i ona se chce dát, všechny síly, svého "Mládíd—á-t,
vše-chmy chvíle svlého života obětovat, zříci sei všeho,
co. jiiným je dovoleno a nadšeně na se vzít, čehlo
druzí se děsí. Dát by se chtěla všerm chudým a za
r'mcoucegnýma nemocným, jako On se jim dal, ten
božskýr král chudoby a bolesti. Dát by se chtěla všeim
nevědomým a blocudícím a hříšným, jako On se dal,
temkrál světla a pravdy a odpuštění; dát by se chtěla
všemru neštěstí lidsklému a vší lidské bědě, jako On se
jí dal, ten. Kristus náš zm:uč-efný.

A drazí moj-i, oo by jen pouhou touhou zůstalo,
k čemu by lidské pouze síly nikdy nestačily, sv. paři
jím'áaní od samého počátku _církve n-esčetným srdcím
umožňuje. jen z něho čerpají apoš'tolští missionáři he
roickiou odvahu, šířiti světlo Evangelia i za cenu ne

83



výslovmých strádání a mučednické smrti; jen z toho
chleba a-ndělsíkěho-čerpají sílu ty nesčetné dívky a
ženy, jež po všech' místech světa katolického jsou
živým vtělen-ím evangelické. lásky a evangelického mi
losrdenství ; ,nebýti Eucharistie-, nebylo by svl. Františků
z Assisi, nebylo by Xaveriů a Vinoen-ců de Paula; ne
býti Eucharistie, užasli byste, jak by náhle sch'udl
tem život církve katolické právě v tom', co je její
největší slávou a pro trpící lidstvo největším: pno
žehnáním.

Dobře Vím, že i li—dlésebe více předprojatí se nad
tím zamýšlejí a zázrakům 'llémilosrdně lásky bezděky
se obdivují. Ale i o nich bych mohl říci, co duchaplný
Gerbet řekl o Egypťarnech,že už po celá tisíciletí
blahořečí povodním Nilu, ale pramenů jeho že plosud
neznají. A přece pramen katolické ch'arity jest přístup
nější než prameny Niliu; k' poznání jeho stačí fakt,
že té obětavosti :ubýyá, kdekoli láska k' Euch'aristii
stydlneř,& že tě lásky v plném jejím dosahu a v plném
jejím nadšení není, kde Eucharistie chybí.

A o tom všem vás všechny, drazí moji, přesvědčit.,
tu vírzu vaši v ježíše svátostného utužit, silnějšíkNě
mtu láskou a vroucnější po Něm touh'ou vaše srdce
roznítit — jiného účelu moje letošní promluvy 'ne
m-ěly a vyššího účelu aáni míti nemohly. Má duše
je dosud plna vzpomínek na ty ch'víle:nejčistší radosti,
jež jsem zažil při adiorační hodině ve: čtvrtek týden
v tomto chrám—uPáně. *) Netušil jsem, že tolik kněží
přichvátá na moje pozvání, a že ze všech končin
naší vlasti se sjedou, aby tady společně na kolena
padli Lpřed svým Bohem a králem. Hleděl jsem ;na
ně do duše“ dojat; dfove-dl jse'ma d'obře vylcítit, jakých
bolestných smlutiků jsou jejich dtuše' plny, jakými oba
vami o své svěřené se chvějí a co—asi všechno tady
před svatostánkem“ chtějí vypovědět a o co všechno
Krista svátostního poprosit. Čím věrnější jsou ve

*) Při prvním euchar. sjezdu kněží v opatském chrámě na
Strahově 1911.
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službě Boží, čím lépe znají cenu i jediné nesmrtelné
duše lidsklé,čím více cítí svou strašlivou zodpovědnost,
tím více právě jim bylo třeba, aby si jasně uvědomili,
co drží v rukou den co den při mši sv., co kladou na
rty lidu sobě- svěřeamémm,s čím spěchají k lůžkům
umírající-ch a čeho strážci jsou ve svěm chrám-ě po
celý život svůj. je těžko dnes knězi žít, a čím věrnější
jest, tím tíž-e; jak to proto pochOpiuji, že: p-řispě-chali,
aby svou věrnost ku Kristu umuče-němu společně ob
novili, .u Krista svátostního nových sil a nového na
dšetní načerpali a za SVlé;osady vroucněji než kdy jindy
se potmodlili. A kolem nich kleěely celé zástupy so
dálů Mariánských, této věrné stráže Rodičky, Boží a
už proto i věrné stráže Eucharistie celé řady, uvědo
mělých katolických mužů a ŽCIHna sta a na sta, a
kdykoli lu'milklaadorační píseň, a nastalo ono dojemně
ticho, jež všechny přítomné jistě nejmocněji vzrušo
valo, jreln vševědorucí Bůh to ví, jak stejným sou
zvukieymbila tu srdoe kněží i lidu, jak stejnou láskou
se chvěla a v jlak stejné pokoře se Kristu klaněla.
Drazí moji. kde jste! tehdy byli přítomni, rcete, nepuři
padlo vám" po té chvíli krásné, jako bychom my ka
tolíci pořád ještě tn-evěděli,co se krásy a co štěstí v té
naší víře tají? N-ecítil im'n-ohýz víás po těch hlubokých
dojmech s bolestným úžasem, kde všude hledal vnitř
ního klidu, v čem ve všem hledal útěchy a síly, jen
k svatostánku že oesty nenašel a k ježíši svátostněm'u
že prOlm'luviti ine—dovedl? Smím proto, drazí moji, smím
dnes vysloviti prosbu, kterou jenom“ pro vaše vlastní
štěstí vyslovruji, abyste: se miužtně a nadšeně postavili
do řad ctitelů Eucharistie?

Abyste se ;už zřeikli toho přímlo strašlivého před
sudku, jakoby sv.. přijímání bylo jen pro drobné děti,
a 'mružům a ženám, stojícím uprostřed“ životního boje,
stále vystaveným všem jeho ranám', stále ohrožova
ným všemi jeho lestmi a klamy, že by nebylo třeba
chleba aln-diělskšéhno,jenž vší pomlocí Boží je' i zá
rukou i dárcetm? Právě jim že by nebylo třeba znáti
pramem & spěch'ati k němu zas a zas, z něhož k těž
kým těm bojům naberou sil, pro rány v bojích těch
utrplelnlěnajdou hojivěhlo léku a v duše své nač-erpají
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vmítřníhjo klidu tak blažiWého, že už je štěstí sa-mýích
nebes radostnou předtuchlou-?

Jak bych! byl šťasten, kdybych doufati smlěl, Čte
jsem vás celé řady 'k' pramelni tomtu přivedl!


