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Pouze náLoženství milované má význam pro život
duše a uplatní svou silu. Nemilované náboženství zústává na povrcku, odkud se ovšem snadno setre.
■ Láska predpokladá velikost a neku. jMĹá-li nákoženství jen velikost, povinnosť, prísnost, duše v nemledovatí, umírá; má-li pre vaku neka, duseopetvnem umírá
sentimentálností. Velikost á neka v ideálni úmernosti
púsokí vzrúst duše jako*rnavnejlépe pripravené púdé.
V tom smýslu také mluvil sv. Pavel, když psal: „Po
slední cíl zákona je láska z čistéko srdce, z doLrélio
svždomí, z nelíčené v íry ” (i. Tim. i , 5).
Aiilovati zákon — zdánlivé paradoxon a prece tajemství života z nákoženství, tajemstvi tak dlouko kledané, pred evangeliem Kristovým márne kledané. V e
všeck nákoženstvíck mimo Evangelium jestBúk krozná i krozivá V eleí, nost, Neproniknutelno. Lze však
i v téck nákoženstvíck pozorovati j akýsi rozpor v dusick,strack a zároveň toukudostatiseblíže. V yvrckolením toko jsou pokanská mystéria, tajné kokos][užekné
soustavy, jimiž zasvecení meli se dostati do užšíko spo
jení s krozňým Nepronikniitelným.
>
N ové badaní ukázalo marnost pokusu činiti z my
stérií predckúdce kresťanské náuky o vykoupeném člo
veku. Jedno je dnes jisté: Mystéria nedávala ani ne-

cbtela dávati človeku skutečnébo vyzdvižení k Bobu;
ty la však prímo zoufalym výkrikem touby po nem,
tak blasitym vykŕikem, že si zasvecení dávali jména
svýcb božstev.
V e. (Starém zákonu V elebný a Neproniknutelný
se blíží svému lidu. Hlavne u prorokú je líčen Búb
a národ v pomeru obdobném svazku manželskému, od
pad lidu od Bolia jako spronevera manželky. N ež,
„preš podivuhodné kvety starozákonní zbožnosti lze
tvrditi, že ani tam nestala se vládnoucím životním ve
domím náboženství úplne osobitá, detinná oddanost
otcovské dobrote Boba” . (Reatz.) ;
Osvobozující slovo a osvobozujíci čin jsoú darem
Božilio iSyna vteleného. Evangelium Ježíše Krista
je zje vením jedné veliké pravdy, osvobozující a životadárné pravdy, že Búb jest otcovská dobrota a že otcov
ská dobrota je všemoboucím tvúrcem a pánem veškeré.
skutečnosti. Toť evangelium, radostná zvest, splnená
touba lidské dule, podmínka k náboženství milované
mu, ladné spojení velikosti a neby.
N eba toboto evangelia je v nauce, že otcovská dob
rota Boba je láska svatébo Boba, jenž volá človeka
k účasti na své vlastní dokonalosti.
Kdo pozorne čte reči Ježíše Krista v evangeliu, po
zná, jak dobre psal H. Felder: „O tec nanebesícb, jebo
otec! Žádné jméno se tak často necbveje na jebo rtecb
jako to sladké jméno: múj Otec, váš Otec, náš Otec.
A nikdy toto jméno nebylo vysloveno tak nežne, dúverive, uctive a s takovou láskou, j ako rty Ježíšovymi.
To jméno je mu souborným jménem: mnobotvárnébo, tisícerébo zjevení lásky Boží. “ K d y ž marňé bledání ukázalo úbobost všecb náboženství, když moč
zla zdála se brave drobiti cely svet, pricbází V y k u pitel s náboženstvím neby, vyslovuje slova: Otec ~
díte Boží.
iSv. Tómáš Aquinský rozebírá myílenku o Bobu
a lidstvu v pomeru otce a dítka. Búb je čtverym zpúsobem otcem tvorú: nerozumné tvorstvo má podobnost
•stopy Boží, rozumné tvorstvo má podobu obrazu; po

dobností milosti je B tik otcem teck, kterí se zovou elít"
kami za vlastní prijatými, jsouce povolaní k dedictví
večné slávy prijetím daru milosti, dle onolio Ŕím. 8,
16: „Dueli sám vydává svedectví ducku našemu, že
jsme synove Boží; jestliže pak synove, i dediči.” N ekterých pak (jest Buk otcem) podobností slávy, když
dedictví již mají, dle 0110I10 Rím. 5 , 2: Honosíme se na*
deji synú Božích.w(I., 33 , 3 .) — Je v tech slovecli naznačena celá otcovská púsohnost Boží pravice i Božílio
srdce, od prozretelnosti a péče o nejnižší tvorstvo až
ku pozdvižení duše lidské, ku privedení človeka do
jedné rodiny s Bobem, jak naznačuje sv. Tomáš (tamt.
ad 1.) že tvoru prijatému za dítko Boží dostává se účasti
podobnosti se iSynem jednorozeným.
V e tretí části oummy (a3, 1) ukazuje oksali a dosák
prijetí za vlastník o od Boka. Dvema myšlenkami v y 
stihuje nežnost článku víry, o človeku od Boka za vlastníko prijatém. Človek prijímá za vlastníko, když ve
své dobrote jej pripouští k účasti na dedictví po sobe.
Dedictví je to, čím človek stává se kokátým . . Pri
jetí za vlastníko od Boha více jest nežli prijetí za vlast
níko od človeka, neboť Búh, prijímaje človeka, činí jej
kodným dedictví . . ., kdežto, človek nečiní hodným
prijímaného, nýbrž spíše v y vo lí hodného.“
'
Búk prijímá človeka za vlastní své dítko^ Go má
'človek z narození a z rodu lidského, toho všeko' dostává
se mu v tomto vyšším „narození“ od Boka a z Boka.
Jmenujme jen: dedičnost, výchovu, oporu v živote,
majetek, rodu. Kresťan, jenž prijal celou poslušnost
Kristu, bez lidskéko škrtání a menení, dostává z Boba
dedičnosť, výcbovu, oporu života, majetekBoží - ovšem
ne hmotu, nýbrž duchovní bodnoty. Duchovní hod
noty takové, že se stává podoben Ježíši Kristu, že jebo
život mjúže vystupovati stále výše v ušlecktilosti a hod
note; tak vysoko vystupuje, že sv. Terezie po svýck
zkuŠenostech vykrikla do lidskýck duší: „Staňte se
boby!“
'
Toko všebo dosahuje človek ne vymoženostmi okultismu neko krkolomnými a duši zaslepujícími návody.

nýbrž tím, čím díte v rodine zachováva si bohatství
rodu: vedomím rodové príslušnosti a ,zachovávaním
rodové čestnosti — pokorne detinným se podrobením
ráduBožího rodu, tichým životem v cirkvi Kristove,
jíž je cirkev na Petrove autorite postavená, cirkev
katolícka.
HermannBahrve svémrománu „Nanehevstoupení“
líčí cesty muže za Bohém, cesty i pres okultismus a celé
bludište moderní íilosofíe až ke strýci biskupovi katolickému. Ten mu praví: Jediná je pro tebe cesta. ,
M odli se, vyzpovídej se, prijmi Telo Páné. N a námitkú synovcovu, že mu napred musí býti dokázáno,
zda skutečne tam nájde, co se mu slibujé, odpovídá
biskup: Jednati treba. V y to n e j vše tak a s takovým
smýšlením, j akého žádá cirkev, a uvidíš!
To lze ííci všem duším, kterétouží po vzletu a tápají
v nejistotách. Jediná je.česta ke vzrústu duše, ta cesta,
kde dostane se človeku účasti na nežnem, rodinném
spojení s Bohém —* jediná cesta jediného náboženství
katolickéko. Po ní jedine dôjde duše k okoušení pravé
úmernosti velikosti a néky; nezledovatí ani nezrosolovatí, nýbrž poroste v jedné rodine s Bohém.;
C e lý zákon stává se milovaným zákonem u vedomí
této néky, neboť je v duši vedomí, že zachovává rodin
ný rád nej vyšší dokonalosti a hodnoty. Zá.kon je pak
i snadným, protože dítko je drženo souručenstvím celé
rodiny.
■
‘
, A proto íekl sv. Pavel, že cílem zákona je láska
z čistéko srdce, z dobrého svedomí, z nelíčené víry.

J s m e tvoje deti.
B .P ečínJcavd-D loukd.

Hospodine, Tvuíce mújl Jsem dílo vále tvé,
hmoty, dúchaj múj jsi púvodce.

Kde je lépe, nežli u Otce,
když mne v dúm svuj pokojný od Mamu sveta zve?
Ó Bože, Otčel Schvaŕ mne v náiučsvoji,
i když se vzpouzím, díte zavilé.
Vím, že mi tvoje láska-ráje strojí
za vsechny opustené hračky zpozdilé.
Mou ruku uchop oteckou svou dlaní,
ať chci, či nechci, veď mne, kam Ty chceš1
Vím, i když tisíckrát mne, tvoje cesta zraní,
že v dúm svuj pokojný mne pŕec jen dovedeš.
Ó, dej mi dorust moudrostí, ne vekem,
tak jako dcéra v dome v ženu dospívá,
ať otcovství tvé uznám s pokorou a vdekem
a odboj vystrídápak láska ohnivá.
Vždyť krev po krvi volá pres svety a more
a svúj se k svému hlási pres hrob, do zásvetí——
jak že by duše lidská neplakala z hore
po tvoji, Otce, po tvé — když jsme tvoje deti?

Stále projilubujl
jP. S i l v . .M. B r a ito O. JP,

Jsme dítkami Božími. Již od krtu svätého. N a krtu
sv. dostává se nám milosti posvecující, literá nám dává
základní dokonalosti. Človek spojený touto milostí
sBohem, patrí jemu, a odvolá-li hoPán.v tomto stavu,
klesne na jeho dobrotivé Srdce v patrení blažených.
T edy milost posvecující daná v počátlcu duch. života
dává počátek, základ dokonalosti. Milostí jsme détmi
Božími; leč, deti musí rústi, musí ke své základní clokonalosti pridávati další zdokonalení, aby vyrostly ,
ve zdatné členy lidského pokolení. V telesném ohledu

deti musí rústi, nebo zakrní. A v ducbovním olilcdu
cbteli bycbom zústati stále jen pri tom naprostb nutném? Sv. Tomáš praví ve svém komentári epištoly
kŽidťim : „Quantum ad-progressum ad perfectionem
semper debet niti bomo transire ad statum perfectum. ..
In via animDei non progredi est regredi, aitBernardus:
(<St. Tboma's In Epist. ad Hebr. V I . a.) Obledne po
kroku v dokonalosti stále se má človek snažiti dojíti
k dokonalosti . . . neboť nepostupovati na ceste Boží
jest ustupovati, praví sv. Bernard . . Nechávam tu
stranou otázku záväznosti neb nezávažnosti mravní
u této snaby po dokonalosti, neboť mi jde o povzbuzení
a ne zneklidnéní duší.
Jest zábodno, aby se duše snažila stále víc a více,
protože život náš má býti cestou k Bobu. jMá íy ti prí
pravou na spojení rozumu a vúle s Bobem v nebi. Cesta
žádá pokroku, etap. jMezi dokonalostí v nebi (kd e nás
Búb pritábne k sobe naprosto, bezprostredné) a počáteční dokonalostí v poubé milosti posvecující jest
širé pole pro stále zdokonalování, postupování, problub'ování. Každé vítezství nás zdokonaluje, bud bned
nebo prípravne. Každ ým krokem v ducbovním živote
približujeme se k Bobu. Máme se považovati zapoiitníky, kteíí specbají k domovine, kterí opoužtejí všecbny lesklé obrazy cizícb krajú, aby si pripravili bodne
lásky k rodnému domu.
Módne lásky k domovine, k Bobu, neb on jest domovem človeka! V lásce ostatne spočívá dokonalosť
duše. Tím více zde se zdokonalujeme, čím vetší a
činorodejší boríme láskou k Bobu: „In bac autem via
tanto magis procedimus, quanto Deo magis appropinquamus,cui non appropinquatur passibuscorporis,sed
affectibus mentis“ (St. T b.: 3. II. q. 24. a. 4O: „N a
této ceste (života) tím více pokračujeme, čím více se
približujeme Bobu. Bobu se pak približujeme ne teles
nými kroky, nýbrž vznety ducba.“ Ano, v lásce jest
dokonalosť: Sv. Tomáš to často a často, na mnobýcb
místecb zdúrazňuje. Uved u jen tekst v jebo spisu o do
konalosti dueli. života: „Consistit autem principaliter

spiritualis vita in caritate, quam gui non hahet, niliil
esse spiritualiter reputatur.” (De perf. vitae spir. c. I.)
„Záleží pak pŕedevším duchovní život v lásce. Kdo jí
nemá, je povážován za duchovní nie.“
,
N ehoť nadpr. láska nás pripoutává k Bohu. Človek,
který miluje, dlí v Bohu u „per charitatem figitur in
ipso ut immohiliter ei adhaereat” (C. G. 1. III. c. i 3o.):
„Č lovek láskou utkvívá v Bohu, a h y k nemú nepo"
hnutelne prilnul.” Tím prokazuje nadpr. láska k Bohu
nejvyšší slúžim naši nejvyšší schopnosti, t. j. rozumu,
dokonale jej pripoutává k jeho nejdokonalejšímu pred
metu.
Tato láska jest životná, a j ako taková jest činorodá.
N eni tedy treha úzkostlivé stále a stále zpytovati, zda
postupujeme. Kdo, opravdu miluje, jiste aspoň nejak
pokračuje. Z toho ale hned zas vyvozuji: jelikož jest
láska životným principem, neoklešťujme svévolne je"
jího púsohení. Klidne, hez skrupulosity zkoumejme
vnitrního hlasu volajícího nás výše a jdeme pokorne
za ním.,\Nezamítejme Boha, nekladme sehevedome
meze své lásce.
Ovšem , není nám možná dokonalost ändelú a nehešťanú, ale, snažme se píihlížiti se k ní dle svých sil.
„Etsi^omprehensorumperfectio nonsitnohispossihilis
in hac vita, aemulari tamen dehemus, ut in similitudinem perfectionis' illius, quantum possihile est, nos trahamus . . . ”
„Ik d y ž jest nám nemožná vtomto živote dokonalost
hlažených v nehi, pŕece se máme snažiti, atychom se
zvedali, jak nám jest to možno, k podohné dokona
losti . .
Ovšem, jak nám jest to možno, t. j. každý dle svého
stavu. Tímto stavem dlužno rozumeti nej en stav životní,
nýhržli stav, v némž práve jest naše duše; i stav naši
dokonalosti musí nám hýti smernici v duchovním snaV
•y
. •
zem.
v,.
'
' Jsou duše plné pýchy, sehelásky a nelásky k hližním; místo ahy plely ono ošklivé hýli v duši, chtejí
se rozhlédnouti po nehezpečném pro ne poli mimor. du-

chovního života. N echť se nemýlil T y jejich preludy
nejson projevy Božími a posily z nich žádné nenačerpají. V d u c í LOvnímživote nutno postupovati zvolna,
obezretne a za pevnélio vedení.
Cesta k dokonalosti vede trríím. B ú k jest Bohém
žárlivým a ten, kdo chce tý t i zcela jeho,:musí procházeti ohnem zkoulek, ohnem očisťuj í cím a sežehujícím vše,; co bý odváde lo od Pána. Ŕ ek l jsem, že
dokonalost .jest v lásce. Z lásky k Bohu plyne vše,
co duše nadšená Bohém podniká, z lásky bére na sebe
vyvolená dušé i rady (sliby chudoby, čistoty, posluš
nosti) a to vše zase smeruje k lásce, k jejímu rozmachu,
očištení. Z téže lásky nutno prijímati trny. z ruky
Boží, aby v nás ješte více roznítily lásku. T rn y jsou
nejlepším palivem ve výhni lásky!
Duše milující Boha jest: dokonalou. jMilující rád
dlí s milovaným, a čím více prodlévá, tím více v nem
horí láska, tím více se zdokonaluje ono splynutí duší,
které tvorí lásku. Dokonalost naše jest v lásce. Proto,
čím více dlíme s milovaným Bohém, t. j. čím více se
jím zabýváme, tím více se zdokonalujeme. O n jest
oheň, a čím více se kdo blíží k nemu, tím více sám
též horí. O n jest naším cílem. Kdo dosáhne svého cíle,
jest dokonalý, psal jsem minule, nuže, ten, kdo pokud
možná myslí speje k Bohu, jest dokonalejší, protože
jesť' blíže cíle: Quanto plus fieri potest, quod etiam
actu mens feratur in Deum, tanto vita hominis perfectior erit, utpote fini intimior (C. G. 1. III. c. 1 3 o)..
: Jen jednoho se pri tom vystríhéjte! K d yž se snažíte
po dokonalosti, nehledejte pri tom sebe! Cílem kresť.
dokonalosti nesmi býti plné rozvinutí osobnosti I Búb
musíbýti naším cílem a stredem ä ne človek! To v y 
stihuje ne vžd y jasne pochopená „cestička sv. Terezie
od Ježiška“ : Búb ve všem a vždy, a jen On!
• A íy chceme k Bohu, my chceme dokonalost, t.1j.
vroucne a nežne milovati našeho Pána. Začneme hned!
Začneme s denním životem. Nepredstavujme si cestu
dokonalosti jako radu krkolomných salto mortale. Jest
to tak lehké milovati Boha! V nem a jím začneme boj
‘v ' V \ V - ,
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sesebou i s nejtvrdošíjnejšími vlastnostmi. Jdeme dále
vpred, pomalú, trpelive, stavme kátnen na kámen, bez
úzkostí, neb náš Búk není Bohém hrúzy. Jdeme klidne, a i když klesneme — a klesneme často a často —
vrhneme se do náručí Páne, zjednejme si odpustení,
a znovu se dejme do stavhy. Život náš jest krátky
a cesta daleká, nuže, využijme svedomité každého oka
mžiku a jdeme stále blíž a blíze ke svému Bohul

Z

mi lo s ti B o ž í vyverá n a d p r i r o z e n ý
život.

’

P. M. Ha ldň O. P.
Búb povznáší duši milostí k účastenství na své pŕirozenosti. „Tento skutek zvláštni jeho lásky se dá
srovnati jedine s nevýslovným činem večného Otce,
jenž od večnosti plodí svého jednorozeného Syna, kterého spojil v čase s lidskou prirozeností.“ *Proto napsal
sv. T o m á š „ D o b r o milosti jediného človeka vetší je
nežli dobro prirozené celého vesmíru.“ M ilostí totiž,
nabývámé večného dobra, celý vesmír však jestdobrem
časným a omezeným, ódtud vysoká cena nadprirozeného daru.
Život poznání a lásky, život nejsvet. Trojice jest na
ším večným dobrem, jebož se nám dostává, v nemžduše
zakotví na širém oceáne míru, neboť prebývá v Bohu
a Búh v ní a sebevetší boure hedovede porušiti její
hlad iny. Proniká vždy dále do nekonečných hlubin
tajemného života Božího pod tvúrčím púsóbením Božího Hosta, Ducha sv., takže zduše se vytvorí chrám,
v nemž znej í neustále zvuky žalmú a hymnu, duše
chápe své povolání, rozumí nesmírnému Božímu milosrdenství, jež j i stvorilo pro sebe, aky je poznávala
a milovala. Plnéko vedomí své povinnosti a své exis1 Sckeeken : N á tu r unci G nade str. 3 i.
U a e q. art. 9 a d 3.
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tence dospívá znovuzroeená duše v dokonalém vývoji
nadprirozenélio života, jeliož zdrojem jest milost posvecující.
,
Tjidský rozum poznáva omezenost své prirozenosti.
Poznává, že prirozenost nemúže sama ze sebe dosíci
nečeko nek vykonati neco, co prevyšuje její sily, že
pokytujese jen ve značne omezeném kruhu činnosti,
a tak od Púvodce všelio života a vsí touky a smeru
žádá l>ytí nekonečne vyšší, život mnohem dokonalejší.
A j ako omezená lidská prirozenost jest základnim
principem životní činnosti lidské, smerující k dosažení
účelu života lidské kytosti, nikterak nekonečné, tak
prirozenosti Boží jest prirozeným život, z nekož pocházívšeclien život avšeclma činnost,životnekonečný;
Búk jest život svou podstatou.
'
N ikdy: však t y nedospel sám ze sete lidský dueli
k pomyšlení, že nejvyšší Dohro, Búh, sdílí svúj vlastní
život tvoru, nekonečne vzdálenemu velikosti Bolia,
který tvúrčím slovem učinil kôry a údolí, dal bytí
celému vesmíru. T o zpúsótil div nesmirné lásky Boží,
která sdílí človeku milostí novou prirozenost, a ty ko
pozvedla: k účasti na nekonečne blaženém svém ži
vote....•
Sv. Pavel nadšen novým evangeliem o účasti člo
veka na Božím živote psal své listy o našem znovuzrození, velete Všemokoucíko ve večnýct úradcíčh,
dle nichž omilostnil lidstvo v Kristu Ježíši, a jemu
nejnienšímu ze všeck verícíck dal milost, klásati mezi
pokany nevystihlé to hohatství. (Efes. 3 . 8 — ao.)
A jako nejvznešenejší pozdrav, jímž mohl pozdraviti
své znovuzrozené dítky, pro než snášel tolik námaky,
opakoval ve všeck listeck: „.Milost a pokoj vám od
Boka Otce a JežíŠe Krista.
.' .
D iv milosti v duši predčí všeckny zázraky uzdravení, .
které Kristus vykonal, j est vetší m zázrakem než vzkríšeníLazarovo k pŕirozenému životu, ta v jistém smyslú
dle učení theologú predčí i samo stvorení, v nemž
Všemokoucí stvoril z ničeko vesmír. Všeckria krása
a dokonalost a účelnost ve vesmíru zústává v neko-
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i bytosti anjelské, kdežto nejmenší stupeň milosti uvádí
duši dó oblastí nejvyššícb, do vnitrníbo života Božíbo.
M ilost vyžaduje novébd tvúrčíbo slova všemoboucí
lásky Boží, aby utvorilo novy základ v duši na prirozeném základe, na nemž by Duck sv. vystavel nový
ckrám duckovňíko života". Neboť prirozenost nemá
v sobe ani nejmenší bunky nadprirozeného života f.
ten prevyšuje všecbny sily a touby prirozenébo bytí.
V
duši vytryskne prameň živé vody, prameň večr
néboživôta,onémžmluvilKristus.V ečný život j e stred,
v nemž se stýká Búk novým zpúsobem s tvorem. O k"
cování stává se dúverným pomerem Otce k synu. M i
lostí stává še človek podobným jednorozenému Synu
Božímu a proto Pán se prirovnává mate e a praví i
(Is. 49.) „Zdaž se zapomene matka nad svým dítetem
a nesmilúje-li se nad plodem svébo lúna? A byť i ona
zapomnela, já nikdy na te nezapomenu.
Tento div milosti Jze píirovnati jedine k ješte vetšímu- zázraku lásky Boží, t. j. ke vtelení večnélia
Slova. „D ivíš se,“ píše sv. Augustín1, „že tvorové jsou
z Boka znovuzrozeni, pokleďna Boka, jenžse narodil
z lid í: Sloyó telem učinšno j est; proto se narodil z lidír
aby lidé se.z Boba znovuzrodili.”
Jak Velice prevyšuje pojem nadprirozenébo daru
milosti scliopnost lidskébo rozumu, zasaženéko ranou
nevedomosti, o tom svedčí staletí se svými nejrúznej"
šími pojmy o nem.
Nekterí tak cenili milost, že ji považovali zasamélio
Boba, jenž prebývá v duši a ji posvecuje, neto pre"
pínajíce -učastenství na Boží prirozenosti, domnívali
se (zvlášte Eckart^), že milostí se zcela meníme v Boba
podobným zpúsobem, ja k o v nejsvetejší Svätosti cbléb.
a víno se mení :v Telo a K rev Ježíše Krista.'
Drubá výstrednosť v názorecb na pôvabu milosti
se jeví u nominalistú, kterí ji považovali za poulié
zalíbení Boží zevnejší, které v človeku ničebo nepú* T ra c t. in J o a n . II . n. i 5 .
2 Aí.czí sav rž en ý m i jeh o vž ta m ijD c n sín g c r n .5 i o a násleclující.

sobí; Búk beze, vší zmeny v človeku udílí mu svou
milost tím, že má v nem zalíbení, že. lio miluje. Toto
pojetí vypracovali protestanté, kterí celé naše ospra
vedlnení považovali za vnejší prízeň Boží, která prikrývá naše brícby zásluhami Ježíše Krista, aniž b y
co v duši človeka menila.
Proti temto výstrednostem sv. Tomáš svou kontem
platívni metafysikou otevrel cestu správnému, strízlivému pojmu, založenému na Písmu sv. a sv. Otcícb.
M ilovati nekoho znamená: chtíti mu dobro. Búb
tedy miluje všechny veci, které utvoril, vsem totiž
udelil nejaké dobro; aspoň existenci, neboťveci existují,
protože Búb cbce, aby b yly. Rozumnému tvoru proiasuje zvláštni nežnou lásku, povznáší jej kúčastenství
na své prirozenosti.
,
Milost Boží je tedy účinkem zvláštního zalíbení,
jest zvláštním jemným nádechem Ducha sv., jímž duši
zdobí a jí dodává zvláštníbo lesku, odlesku to jeho
večného jasu.Proniká duší jakoslunečnípaprseksklem,
duše nejen jest ozáŕena, nýbrž prozárena svítí a ožaruje.
jSlunce nesmírné lásky ji proniká, ji činí božskou,
Otec ji odívá .krásou jednorozeného Syna j činí ji
vhodným predmetem svého milování. Duše vedomá
,své velikosti a vznešenosti svého znovuzrození z Boha
mnohem hlasiteji než hvezdná obloha1 zpívá o milosrdenství Božím: Kdo jest jako Búh náš? Chvalte Ho
spodina, neboť jest príjemný, na vek y zústává jeho
milosrdenství. (Žalm 99.) Neboť vyvedl Hospodin lid
svúj z Egypta hríchu, učinil jej svým dedictvím; jako
orel prostírá krídla nad- svými mládaty (Deut. 3 a.);
tak jej chráni a uvádí do zaslíbené zeme, v níž jest
nový život, vplnosti a hojnosti, kde se duše opájí sladkostí Páne.
Človek, sveden slovy satanovými: „Budete jako
bobové^, svou pýchou ztratil svou velikost. Avšak
podivuhodná Boží dobrota pro nekonečné zásluhy
velikonočního Beránka , obetovaného na kríži povznáší človeka k účastenství na svémBožství.Podivu1 Žalm .18: ISIcbesa vypravují slávu Bolia.

hodné znovuzrození, v nemž človek se nerodí zkrve,
nýbrž z Boha. (Jan i.) Jako pri prirozeném narození
obdrží lidskou prirozenost, tak pri znovuzrození mi
lostí z Boka dostává se mu nové, vyšší prirozenosti a
nového,života, dle nekož by jako Kristus vzkríšený
kráčel v novém živote. (Efes. IV ; a3 .) Oklekli jsme
novéko človeka, jenž dle Boka t y l utvoren ve spravedlnosti a svätosti pravdy. (Koll. 3 , i 3 .)
(Svati Otcove obdivují.toto božské znovuzrození a
učí, že jím človek se stává schopným kráčeti po ceste
prikázaní, neboť vyšší prirozenost, jíž se mu dostává,
zakladá božský život v duši, (Dyonisius, D e Cael.
Hier. c. III. p. I.) Jako ratolesť žije ze svéko kmene
a prináší ovoce, tak ten, kdo prebývá v Kristu a Kristus
v nem, žije a roste z milostiKristovy. Otevíené Srdce
Ježišovo na kríži, toť mystická zakrada, kde rostou
sväté, velkomyslné duše, žijící a dýckající ovzduší ,
čisté a nesmírné lásky; jejick krása a vúne plní okdi- vem svet i neke. „K do zústává ve mne a já v nem, p ri'
. náší mnohé ovoce, netoť teze mne riemúžete ničeko
konati.“ (Jan 1 5, 5.)
Všeckny tyto obrazy jsou rozkošnými krajinam
mystického života milosti, k nimž božský básnik , Kris
tus, píirovnává svúj nadprirozený dar milosti. Jest
čerstvým pramenem živé vody. občerstvujícím duši
v žízni, aby neumrela; občerstvuje tak bohaté, že se
stává v ní pramenem vystupujícím k večnému životu.
Jest šťavou ratolesti, bez níž vetev uschne a bývá vržena
na ohen, z ní však roste v plné kráse a prináší ovoce
v.príkodný čas.
N ení tedy milost čosi pouze zevnejšíko, jen prízní
Boží, nýbrž je vnitrní obnovení a posvecení, jímž člo
vek z nespravedlivéko stává se spravedlivým, z neprítele prítelem Božím a dedicem večného života*
(Trident: Denz. 799.)
J esttedy milost nadprirozený dar Boží, jest účinkem
zvláštni jeho lásky; neboť prirozené dary, které Búk
ze své všeobecné dobroty tvorúm udeluje, ve vlastním
smyslu nejsou milostí. Jest darem, neboť tvor ze sebe

nemá zadného práva; jen velkomyslnost a. dobrota
.Boží jest poL.nutl.ou,'že Búh omilostňuje tvora. V y "
práhlá jako zeme Lez vody jest dule po LíícLu. Milost
Božíprichází jako čerstvárosa zavlažující,občérstvující
a zurodňující pudu, takže se objevuje znenábla novy,
pestrý a rúsný život.
V- dalším pojednaní objasníme pojem milosti z ú"
celu a z účinku, které v duši vyťvárí, již nejprve u"
•zdravuje z blubokýcb ran, ji povznáší a posvecuje a
•neustále vede po ceste života až k životu večnému,
kde pod vlivem večného Slunče se rozvine ve svetlo
.slávy.
H u d h a sfér:
C oena,

Vynálezem radia vstal starý sen: hudba sfér.'
. Vedec a filosof JjichtenLerg praví: „Dokonalé po'
•sorování prírody bylo by scLopno uslyšeti na bíezícb
Čínjy zvuk zrnka bracbu liozenébo do more ve Fran
cii/ .'
.
Rádio ukázalo, že je to pravda. Každá vec stvorená
má svúj zvuk. Jinák sviští vítr v baluzícb dubú a bukú, nezlí v korunách smrkú a jedlí. J in a k zvučí desia
.stríbrná, nežli medená, či cínová. Jen ohromná telesa
nebeská nemela by hlasu, jímž b y Tvúrce svého sla"
vila?,
•>
■ Již Pythagoras a Plato psali o harmónii sfér. Touto
harmónií rozumeli soulirn zvukú, které nutne vyd á '
vají tato telesa pri svém letu vesmírem. B ylo jim zceía
jasno, že tento souzvuk musí b ýti;.harmonický, ježto
‘dle jejich účení vládne vesmírem — j ako žto dilem
v ú le nej výš dokonalého Boha,—" svrchovaná harmo"
nie. Zároveň usuzovali, že zvuk techto téles je rúzné
výšky, ježto lychlost obehu jednotlivých teles nebes"
kých je ruzná.
Znovu a znovu chápali se této strhující myšlenky
-básnici, íllosofové i astronomové. Cicero tušil ve zvu"

cích zpúsobených pohýbem sedmi planét celou diatonickou škálu. Lidé.však, dodal, majíce uši stála plny
této úžasné harmónie, nevnímaji ji, tak jako zrak si
neuvedomuje svetlaslunečního. V eliký astronom Kepler rozdelil planetám čtyri liílslvé hlasy, dav Jupiteru
a Saturnovi has, Atarsu tenor, Venuši alt a Aíerkurovi soprán. Jen Zemi asi pokládal za. nemou.
. .,
V
nejnovejší dobe francouzský astronom Babinet
vypočetl, že Zeme a Jupiter tvorí spolu souzvuk „do“
(ut) a „sol“ tretí spodní oktávy, takže lidským uchem
tyto tóny jsou neslyšitelné a proto prý není žádné
hudhy sfér, což ovšem treba doplniti v tom smyslu, že
této hudby sfér není pro lidské ucho, jak nyní jest,
že však pro ucho jinak upravené hudba tato by exis
tovala.
Neboť, aby nastal zvuk, je treba predmetu, jenž se
chveje, a prostredí, které b y vln y dále sprostredko
valo. O bojí je ve vesmíru. Jsou tu telesa nesmírnou
rýchlostí se pohybující a je tu éter. Je tu také vodík,
dusík, uhlík a kyslík a j iné plyny, které tvorí na nekterých místech vesmíru ohromné mlhoviny (v Orió
nu, v Andromede atd.), jež mají rozlehlost mnohá
bilióiiú krychlovych metrú á které kolem slunce a jiných hvezd tvorí atmosféru šíre nevypočítatelné. N e 
vadí, že tyto p lyn y jsou, mnohamilionkráte ŕidší než
vzduch. Dostačí, aby ve vesmíru zprostredkovaly pritažlivost, svetlo a silu elektrickou a také každývi sebetnenší zvuk, tedy i zvuk teles nebeských. Ze tento
zvuk tvorí’ harmónii, je zrejmo už z té okolnosti, že
vzdálenosti planét ňejsoú stejné, nýbrž rostou dle ur
čitého zákona a také rychlost pohybu je rúzná. A meí
.by býti Ten, jenž tyto johromné hudební nástroje sfé
rické naladil, bez hudebního sluchu a milovati zlozvuky ? |Jenž ucho stvoril, sám b ý b y l hluchý ?
Hle, jak úžasné propracována je tato nesmírná sym
fónie. Jin ý zvuk'má Slunce, které 75okrát je vetší
špecificky než všechny jeho planéty dohromady a
které se točí nejen kol své ,osy s úžasnou rýchlostí,
nýbrž s celým svým hvézdným systéinem, s celou svoji

rodinou rítí se smerem k soulivezdí Herkulovu, Z vuk
ten se mení znenáhla podie hustoty éteru, ale vždy
v téže tónine, neboť s ním letí vesmírem také osm velkých a nekolik set malých obežníc,. které. pojí své
hlasy a hlásky k společné harmónii. Jedny, a to jsou
ty vnžjší, vetší a ridší, pohybující se pomaleji (íSatum,
TJran, Neptún), jsou naladený do basu (dle Keple ra),
ostatní pak, vnitrní, které jsou hustší a težší (Mars,
Zeme, Venuše a Merkúr), mají hlasy mnohem vyšší,
ježto mnohem rychleji kolotají. H lasy jejich jsou také
silnejší, ježto jsou blíže Slunce, kde je éter hustší.
M erkúr má hlas nejsilnéjší a nejvyšší.' T yto hlasy se
stále mení, neboť rychlost téhož nebeského telesa není
stále táž následkem rúzných okolních vlivú. (Kepler.)
Kolem planét v rúzném počtu obíhající mésíce pri'
spívají svým zvukem k rúzným modulacím základního
motívu. ;
Mimo to tisíce komét rozmnožuje svými divokými
a zvučnými hlasy tuto nebeskou polyfonii od jemného
vzdáleného basu až po jasný diskant jejich zrýchle
ného obehu v blízkosti Slunce. Obeh ten opét se umen
šuje za zády Slunce a tím podivuhodné crescendo a
decrescendo zpúsobuje.
\
To však není ješte hudba sfér ve své úplnosti. Toť
jen podklad. Každá sféra má svou základní melódii,
složenou z miliónu zvuktt svých príslušníkú. A tento
zvuk a hlas má svou zvláštni barvu a dynamiku.
„Z-pev Zeme" je zajisté jiný, nežli kteréhokoliv jiného telesa. Zúrení boure, hučení more, rachocení hro
mu, svist vetru, zurčení potoka a všechen zvuk zpúsobený lidmi i zvífaty i celou prírodou, toť skutečný
„zpev Zeme“ . Podot >né zpívá také Slunce, Venuše,
Mars atd. svou vlastní píseň.
A tento do vesmíru stoupající hlahol miliónu zpevákú není „písní beze slov“ .
'
Hlas, který vydáva každá stvorená vec, je částkou
její podstaty, a kdybychom meli príslušný duchovní
' orgán poznávací, poznali býchom v štebotu vrabčím,
v revu lvím, ano i v šumení každého stromu celou
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podstatu techto tvorú á jejich individualitu. Tento or
gán poznávací nékde nutne existuje. Neboť vše, co se
deje v látce, musí duchem býti pojato a pocbopeno,
neboť jinak b y látka orgamsačne stála výš než dueli
la matenalisté by meli pravdu.
T edy dokonalému poznání a vnímání „hudba sfér“,
ten milionový zvuk a blas vesmíru, ta závratná sym
fónie prosby, nárku, touhy a dychtení všecb tvorú'
dohromady, tato večne k Bobu se vzpínaj ící píseň
stvorení — není poetickým snem, nýbrž • obsolutní
skutočností J
;
.
r Tato píseň tvorstva, píseň touby a nárku zní od té
doby, od onobo „počátku, kd y stvoril Búb nebe a
zemi*. Naše Slunce se všémi svými trabanty putuje
neznámym vesmírem po nézbadatelné své dráze vstríc
svémú Bohém stanovenému cíli. A jako se pravde
podobne kdysi v dobe ledové, kd y naše Zeme byla
pokrytá nesmírnými ledovci, ubírala celáslunéčnísoustava studenejšími končinami vesmíru, tak není ne
možné, jak nekterí prírodozpytci vážne tvrdí, že tato
sluneční soustava octne se nekdy náhle v končinách
naplnených žhavými plyn y. Pak by prešel základní
tón harmónie naši sféry Sluncem vydávaný do jiné
tóniny. Pak b y veškero stvorení zaburácelo hromovým
chorálem posledního soudu, snad i uším lidským vnímatelným. (Luk. a ij a 5 a 36.)
i - :
A ž pak kdysi v novém nebi a na nové zemi zavzní
pravá harmónie sfér, harmónie látky, promenené, zduchovelé, pak tuto harmónii uslyšíme sluchem doko
nalým a jí porozumíme. Tento sluch, sluch rozuméjící
písni veškerého stvorení, mel sv. Jan Apoštol, když
slyšel, jak: „Vsechno tvorstvo, které jest na nebi i na
zemi a pod zemí i v mori, volalo: Tomu, jenž sedí
na trúhe, á Beránkovi bu J chvála a čest i sláva a moc ’
.na veky vekúv.“ (Zje-v. 5, i 3 .) .

Jsou tri stupne lásky a daru M.oudrosti, dle mckž
jest kresťan LucT začátečníkem neLo pokročilým a dokonalým, tak jsou téz tri stupne v úcte k P. M árii.
Krásne je popsal t i. Grigniori de Atontfort ve svém
díle: Pravá zLožnost k sv. Panne. (Český prekl ad vylei u Kuncííe v. Praze a vrele jej doporučujeme za
kvetnovou čettu!) V této knize ukazuje nám svetec
úzké v z ta ty k této zLožnosti s nazíráním a spojením
s Bokem.
, *
M noží se mylné domnívají, že mokou dojíti k Boku,
aniž t y stále šli skrze Krista. Tito lidé dosáLnóu čisté
íilosoíickéko poznání Boka. Jejick poznání není po
znaním žitým a živým, jaké dává dar Aioudrosti.
Často jtéž ulpí uspáni v kvietismu.
Protestanté cktejí zase jíti k Spasiteli Lez jakékokoliv prostredmctví P. Míarie. Blak . Grignion píše:
„Jsou i katoličtí vedci, kteíí mají za úkol učiti jiné
pravde, kterí Te (Kriste) neznájí, ani tvé sv. M atky.
Jejick znalosť jest sucká, spekulativní, neplodná a
lkostejná. Tito páni mluví jen zrídka o tvé sv. Matce
a o úcte, kterou k ní -máme míti. Ŕ íkají , že se kojí,
a ty nekylo zneužito této úcty, a ty se T i nedela krivda
.prílišnou úctou k rií. K d yž slyší mluviti . . . . o této
úcte k P . M árii, nežným, silným a presvedčivým zpúsotem, jakožto o Lezpečném prostredku a krátké ceste
netknuté a dokonalé, jako o podivukodném'tajemsťví,
jak Té nalézti a dokonale milovati, údesem vykrikují . ... a podávají tisícero falešnýck dúvodú, aL^r
dokázali, že se nemá tolik mluviti o sv. Panne . . .
(O pravé zLožnosti, kl. II. art. i . § i.) Zdá se, ja
ko Ly prímo verili, že M aria prekáží spojení s Bokem.
BI. Grignion ukazuje naproti tomu,'že celý vliv
rostrednictví P. M árie spočívá v tom, že nás vede
úzkému spojení s Kristem, jako vliv Kristu v vede
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nás k úzkemu spojení s Otcem. Jen velká pýcha chce
se obejíti Lez stáleho utíkání k temto dvema prostíedníkúm, které dal Búh naši slabosti.
M ariä, M atka Boží, dotýká se svým božským materstvím hranie Ložství. Proto jí musíme vzdávati kult
hyperdulie., kult vyšší než ostatním svätým. Prvotní
plnost milostí, ktérou prijala P. M aria od Boha od
okamžiku nepoškvrneného početí, prevyšovala milosti
všech svätých a andelúvdohromady. O d čmoho prvého
okamžiku stále rostl v nŕ p oklad milostí, rostl stejnomerne zrýchlene, proťože každý úkon lásky, doko, nalejší než predcházející jaksi zdvojnásobňoval její
Lohatství. B ylo tu neco podohného jako s pádem teles. Telesa padají tím rychleji, čím více se prihližují
stredu, který je pritahuje. T ak i duše tím rychleji
spejí k Bohu, čím jsou mu Llíže, neLo čím více je on
k soLe pritaliuje.
M aria jest mimo’ to též naši matkou, neLof ona se
spojila s oLeti Kristovou na "kríži. O n y milosti, které
nám Kristus získal presnou spravedlností, získala nám
též ona z vúle a doLrotivosti Boží, protože tak Lylo
vhodné a prípadné. T yto milosti nám ona nyní stále
rozdává. Protože jest takto prostredníci pro všechny
duše, vysvetlíme si, že Lez vroucíLo spojení s M árií
nemožno dosáhnoúti úzkého spojení se upasitelem a
dokonalé vernosti vúči Duchu svätému.
Pro začátečníky úcta k P. M árii spočívá v tom, žese k ní oí čas modlí, ctí. ji jako M atku Boží a utílíaji
se k ní v pokušeních, plní své povinnosti a varují se
težkého hríchu.
D ruhý stupeň žádá dokonalejší city úcty, lásky a
dúvery ke sv. Panne. Takto milující modlí se denne
k P. M árii, rozjímajíce denne na pr. pri modlitbe sv.
ružence.
,
Tretí stupeň záleží v naprosténi oddání se P. Márii.
Duše toLoto stupne zasvecují se sv. Panne, aLy patŕily
zcela Kristu. Tito verní služeLníci M áriini odevzdají
jí své statky, telo a smysly, aLy je uchránila od prilnutí ke hmote, á aby je zachovala čisté. Zasvecují -

jMarii svou duši, veškeré své schopnosti, ctnosti, zá
sluhy, duchovní dohra prítomná i budoucí.
•
Odevzdejme P. M árii své zásluhy, aby je ochra
ňovala, rozhojňovala, a kdybychom je hríchem ztratili, nám je zase oživila vyprosíc nám milost lítosti.
To, co múžeme ze svých dobrých skutku dáti bližním, i to jí odevzdejme, ahý to rozdala dle své lihosti
duším nejméne osvíceným neho nejvíce zraneným a
opusteným. Takovým zpúsobem múžeme nabídnouti
P. M.arii svou modlithu, své zadostučmení, získané od
pustky. T í mtó obetováním vnikáme hlouhéji do obcování svätých, a víc a více se zúčastňujeme života
mystického tela; jehož hlavou jest Kristus.
Jest to též lehkou, krátkou a bezpečnou cestou k než
nému spojení se iSpasitelem prítomným v Eucharistil.
(Cti dílo hl. Grigniona hl. I V . čl. 5 .) Blažený spisovatel dí, že jest to cesta též snadnejší. „Múžeme sice
dosáhnouti spojení s Bohém i jinými cestami, leč mu
síme vytrpéti na nich více krížu, prekonati více obtíží, které hudeme težko premáhati. ^Musíme kráčeti
temnou nocí, boji a hroznými mdlobami V . . Cestou
však Máriinou se jde tišeji a snadneji . . . Jest sice
pravda, že nejvernejší sluhové P. M^arie, protože jsou
jejími miláčky, obdrží od ní nejvetší ukážky nebeské
prízné, to jest kríže, leč . . . oni je snášejí snáze, zá■V
V
tí
] uzne . . .
- Zvláštni vec! A lana činí kríž snazší a utrpení zá
služnejší. S jMarii snášíme snadneji kríž, protože ona
nás podporuje svou tichostí. iS ní jest též utrpení zá
služnejší, protože jMana nám vyprosí, milost trpeti
s vetší láskou. Láska jest však zrídlem zásluh. .Maria
Panna zasloužila nejsnadnejšími svými úkony více
než mučedníci ve svých trýzních, protože vlévala do
teclito nejprostších úkonú více lásky.
Cesta s M árií jest snažší a jde, se nám po ní lépe.
K dyž se úplne poddáme M árii, pokročíme v krátkém
čase více, než když kráčíme po leta opreni jen sami
o sebe. Jest to konečne též cesta jistá. Jsme tu více
než jinde ochránení preludu obrazivosti, citovosti

a cTátla. V rade príčin, které nám predávají milost, má
sv. Panna svúj'vliv.'Tisí smyslovóu část naši a tak priprávuje naši část vyšší, a ty prijala s vetším užitkem.
púsotení Krista a Bolia.
Proto ve škole P. M árie ryctleji postupujeme v rozjímání a nazírání tajemství Krista, našelio prostred
níka. K d yž Ludeme M árii žádati, vyprosí nám vždy
klukší poznání tajemství kríže, ukáže nám velikost
Kristova knežství a všecliny poklady skryté v Euckaristii.
Maria P. netyla knezem, ale mela plnost knežskéko
ducka, jímž jest duck Krista, ktery se za nás oketoval
na kríži. Predstavme si, čím t y la pro M árii mše sv.
sloužená sv. Janemľ Jak v ní oživila vzpomínku na
Kalvarii! Jaké asi t y lo sv. prijímaní néjtl. Panny,jejíž duše stále se rozlétala k Boku na perutíck žkavé'
lásky, kterou nezadržel v rozletu, ani stí n kríčku.
Duše P. M árie kyla nejčistšŕm démantem, ktery zackycuje všeckny paprsky a okne milosti, aky nám je
dále zprostredkovala.
Prosme -MĹarii, a t y nám otdržela klutoké poznání
tajemství nejsv. iSvátosti, čin nej vetší lásky, jímž Kristus-Pr.ostredník dlí podstatne s riámi pod svátostnými
zpúsokami, a ty; stále a stále trvala jeko oket a a ty
nám stále privlastňoval její ovoce. Kristus-Prostredník
dovede nás jiste k dúvernému spojení s Božskými osotami, které prel)ývají v nás.
■ V e škole P . M árie poznáme lépe krásnou náuku
o Euckaristii jako oketi a svátosti. V Euckaristii že
Kristus se nám dává za pokrm, a ty v nás klavne roznítil a rozmnožil lásku a více píiklížil ke svému Srdci
srdce naše. Sv. prijímání jest účastenství na krvavé
oketi zprítomnené na oltári. Jím ckce Spasitel nám
dátizakusiti nejklutšíck citú svéko Srdce, srdce Kneze
a Oketi. Tím ’se dúverne a dokonalejispojujeme s Kristem — klavou církve. M aria t y la účastna Lolestné
oteti na kríži a tato kolest trvala ješté, spojená s čistou

a vznešenou raJ ostí, když pristupovala ke sv. prijímaní
u učedníka Jana. T ak si vysvetlíme jistá sv. prijí
maní uprostred duševní ch muk, trýzní a vyprahlostí,
které spojí nekteré duše se Srdcem Krista Kneze a
Obeti. To vane temi dušemi modlitba a velké utrpení
Kristovo, jako drahými údy jeho mystického tela,
která má tŕním venčenou Hlavu. Nejvyšší Prostred
ník činí tyto duše účastný velkého tajemství vykoupení anebo svého bolestného života, než jim dá zakusiti slávu nebeského života.
To vše nám vyprosí jMĹaria. !Duše velké a šlechetné,
odevzdejte se jí jako jMatce a Pani a budte její, zcela
a úplne její. Ona vás za odmenu privede co nejblíže
ke svému Synu.
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Sotva jest co težšího moderníinu človeku, svlášté
muži, jako adorace. Sklonit svou bytost celou vprach
pred velebností Boží a uznávati svou naprostou závislost na nemí Kdo? ^Moderní človek technickými vy moženostmi posledních dob vzlétá až tam, kde myslí,
že již svým čelem o klenbu nebes zazvoní! — A ten se
má skloniti v prach! Predevším své koleno, a co více:
svého ducha.
Své koleno, své telo. jMnozí se již touto bohosluž
bou tela urážejí: k čeinu telesné úkony? „ V duchu
(prý) a vpravde máme se Bohu klaneti.” (Jan 4.) —
„A le človek má prece obe tyto součásti —' telo i duši,*
dí sv. Tomáš (II., II. qu. 84. a 2.) a proto je nutná oboji
adorace, vnitrní, t. j. plná oddanost duše Bohu, i zevní,
t. j. pokorení tela pred Bohém. Pro prirozenou souvztažnost. duše k telu a tela k duši roznecuje každý

projev zevnéjšíko ponížení se precl Boíiem naši vnitrní
ockotu podrokiti Boku zúplna i duši. A toto plné podrokení vnitrníko človeka, to jest podstata adorace.
To není tedy jen nejaké pokleknutí pred Bokem ;
to není tedy i liodinové klečení pred Svätostí. To je
plné ponížení své kytosti v púvodní ničotu svou a plné
podrokení celéko života Boku. V ž d ý a ve všem.
Jediný U čitel a M istr náš, Kristus ■
— predvídaje,
jak naši pyšné prirozenosti kude toto klanení težké,
dal nám príklad. Jeko život jest vysoké učení adorace.
A O n JMĹistr její.
Duck svätý, Jtterému tolik záleží na tom, „akyckom
se Boku klaneli v ducku a vpravdé”, dal nám ve sv.
evangeliu zaznamenati ze života Krista Pána nekolik
takovýck okamžiku, které vrkají jasné svetlo . ..
P rvn í okamžik: v prítmí panenskéko života a v jeslíck. „Vckázeje na svet praví: Oketi (krvavýcli) ani
daru jsi necktel,ale telo pripraviljsi mi;oketi zápalné
a za kríšné nelíkily se toké. T u jsem rekl: ,Hle príckázíni, (jakož) v,závitku kniky^psáno jest o mne, atyck
vykonal vúli tvou — Bože/* (Zid 10, 5 — 7.) A žal
mista, z nekož sv. Pavel uvádí tato slova, dodává jménem vtelenéko Boka ješté:
H le,'tu jsem — — —

.

vúli tvou, Bože múj, činit jest milo mi,
zákon tvúj mám ve svém srdci.
( % , 8 ., g.)

Taklile vstupuje na svet
Búk!
Takto kledí na celý svúj život — jako na oket.
V e lk ý introit životní mše sv.
velké ofertorium:
má-li telo, prijímá je jako telo oketní; má-li vúli, má
ji pro)to, aky splynula s vúli Nejvyšsíko; má-li srdce,
má je proto, a k y ,ty la sídlem jeko zákona. — A jak
ockotne: H le, tu jsem . . .
A v této naprosté oddanosti k O tci žije a jedná vte
lený Búk. K a žd ý jeko krok je určen vyšší V úli. Cktejí-li lidé uspxšiti jeko zjevení se svetu neko dokonání

jeko díla, odpovídá: „Ješte neprišla kodina má“ {ur
čená skúry). — Sekemenší a sekenepatrnejší (zdanlivé
ovšem, nekoť v,živote Bokočloveka kylo vie nesmírné
a veliké) okolnosť a podroknost z jeko života mívá v evangeliu poznámku: „To pak se stalo, aky se naplnilo
Písmo rkoucí . . t. j. aky se.naplnila nejsvetéjší vúle
Otcova, zjevená skrze proroky. Jeko nauka není jeko
—r „je Toko, kterýž ko poslal”. B ýti ve stále oddá"
nosti a závislosti na O tci jest vtelenému Synu raison
ďétre — podklad jeko kytí. Jiní žijí cklekem; „jeko
pokrm jest činiti vúli toko, jenž jej poslal, á dokonati ,
dílo jeko.“ (J an jf, 3^.) .— Zdar jeko díla, ockota pros"
týck duší, zvlášte učedníkú jeko, k víre v jN ékoak prijetŕsv. náuky, jest M u neskonale moudré rízeníPro"
zretelnosti, za niž O tci dekuje: ;,Velekím Teke, Otce,
Pane nekes i zeme, že jsi skryl tyto veci pred moudry"
mi a opatrnými a zjevil jsi je nedospelým; ano, Otče,
že tak se Toke zalíkilo.“ (Mat. 11, a5 , 36.)
' A tak, v naprosté podrokenosti k O tci pokračuje
v životní své oketi, až dospívá k — pozdvikování a kdokonání okétníko úkonu.
N a kore Olivné. Ó tajemství adorace Spasitelovy!
„Popoíed máličko padl na svou tvár a modlil se rka:
„Otče múj, je"li možno, ať odejde kalick tento ode
mne — ale ne jak já ckci, nýkrž jak T y .“ — ,
V celém majestátu svém, „jsa si vedom (pred ckvílí
— pri poslední večeri upozorňoval na to evangelista!),
žé mu Otec dal v ruce všecko a že vysel od Boka a jde
k Boku“ , vrká se v prack pred velekností Boží ten, je"
kož more i vetrové poslouckali, jekož se kála smrt a
vracela na jeko pokyn svou korist, ten, pred nímž se
ckvelo p e k lo — N a tvári své v pracku zeme ve stínu
oliv getsemanskýck! O , co jest veleknost Boží, když
se pred ní takto korí sám Syn! I telem svým.
A jak dokonale celým vnitrem svým! V id í kalick
píetékající, zármutkem, potupou, posmeckem, zoufá"
ním, opusteností; vidí pod kalickem složeny metly,
kiče, kreky, kríž, šarlatový plášť a korunu —- A On,
ač se telo i duše zackvívá pred krúzou toko videní, d í:

„Otce, je-li mozna, odejmi .— ale ne jak ja chci , jak
T y — “ Je-li možná — a ponevadž, Otče, Akka, Toké
je všecko možné — tedy — ckceš-li — Si v is. . . N a
milost i nemilost se T i dávám ... Všeclien odpor prirozenosti citlivejší daleko než naše umlčuje jediným
pomyslem: T y Otec —r já tvuj Syn; tvuj tvor podie
lidské prirozenosti, kteróu jsi mi p ripravil... fia tl. ..
Dokončuje zmarení a zničení oketnéko svéko darú
na kríži slovy: „Dokonáno — Otče, v ruce tvé poroučím ducka svéko. O tci ži l,O tc i umírá — Pánu a
dárci života svéko se podrokuje i v celém svém strašne
mučivém umírání a sklonem klavy vyslovuje poslední
souklas s vúli Otcovou a poslední pokorné své podrokení. To je adorace Kristova. . . Úžasná, závratne klu"
koká. A celá již? N ikoli.
Uzavrel ji do Svátosti a v ní pokračuje ve svém kla- '
není na nesčetnýck oltáríck a v nesčetnýck srdcíck lid—
skýck až do konce vékú. Dnem i nocí. Nepretržite.
A le zvlášte pri oketi, která jest nekrvavým oknovováním jeko oketi,kalvarské.
:v '
. A j tu je Ten, který- i tento svátostný svúj život pojímá jako oket. . . H le, tu jsem .. .oketi človeka se T i,
Otče, nelíkily —■ale T ys mi dal telo svátostné, nuž,
prijmi, Otče svätý, oket Bokočloveka sníženéko v podoku ckleka... T u denné predstupuje pred Otce v podoké ukitéko, zranénéko odsouzence na kríž — tu znovu
tajuplné se zničuje k zalíkení véčnéko Otce podávaje
mu za nás zásluky své oddanosti pri vstupu na tento
svét, své oddanosti na smrt v aakradé getsemanské, své
oddanosti, s níž vypustil duši.
Tise, ale dojemné mluví k nám ze svätostánku náš
kožský M istr nejlepšíko klanéní:
„Príklad dal jsem vám .. .
. /
Jak) já kled ím na život? A jak prijímám jeko kalir
cky? Jak se pripravuj! na poslední úkon klanéní —*.
sklon klavy pri výdecku duše? . ..

8i

kdy nebýva daleko od sete.
. Ňení možná, a ty se v tasenú aneto v talmitém r y t- '
níčku rozpoutala touŕe. A tak nedá se myslitx otrácení detí, ani duší rytníčkovýck, plytkýck, zanesenýck
rúzným taknem vŠedníkb mäterialismu, obmezenýck
a zatednenýck v zajetí svýck straň, své „politiky”,
svéto nacionalismu a své stavovské „filosofie” .
N ení sekopen otrácení, td o z ta t elé a zckoulostivele se vúbec zavírá každému utrpení a každé oketi.
Jel jsem kdysi na železnici se starším již lékarem. Pri
šla reč na otázky nátoženské a on nežapíral, že čosi
cturaví a knisá v j elio duli. Ä lenavyzvání, á tý n e j ak
odstránil tuto skrytou (a i pred setou samým utajova
nou) ránu duše, odvetilkrče rameny, že je už na to prí
liš stár, a ty j ešte mel podnikati tyto téžké zápasy a
toje duševní.
A nekodí se pro otrácení, kdo síce j ako onen toka"
tý jinock v evangeliu (Mat. 19 ,1 6 —~z3) lacným okem ,
poklíží do ríševyššíck statku duševníck, ale ježte príliš
lpí na statcíck tokoto sveta. Znám i takové príklady.
.Hodiny, ta noci t y kovoíili a disputovali o Boku a .
nátoženství (to je jim jaksi úlevou a omluvou pred
setou samými), jen k d y t y t y lo možná Boku sloužiti
tez vzdání se teck a teck výkod, teck a teck mocnýck
lidí, toko a toko ýkrásnéko” postavení ve strane ...
Pri každém otrácení opakuje se príklad onoko m a r
notratnéko syna (Luk. i 5, , i í — 3 a). jMĹnoto t y lo pred
ním i po nem takovýck, lcterí „pásli vepre” . A kolik
takovýck, kterí se nad setou zamyslili, zastydeli, že
počalilitovati a ise odkodlali: „Vstanú apújduk otci” .
Marnotratný syn tak učinil až tekda, když t y l totov
se vším a když mu již nezkylo nie z dŕívčjšíko tokatství než klad, krutý, sžíravý klad.
,

Který vek je pro náboženské obrácení nejprthodnéjšt?
Že ve veku detském t altové duševní revoluce nejsou
možné, t y lo již réčeno a vysvitá samo setou.
V ysoké stárí neto težká nemoc nevylučují o sote
možnosti zasálinutí nadprirozené milosti a lidskéto s ní
spoluučinkování. Sv. Augustin praví o takovycli otrácenict, že jsoutak nemocná, jak nemocným je ten, jenž
až na tu chvíli s otrácením odkladal. (I starí je nemoc, <
a to težká nemoc, praví latinské prísloví.) A neto kde
nátere težkou nemocí sklíčený, stáíím a dloukoletým
zvykem zeslatený sily k otratu, s néjž ani v plné ži"
votní zdatnosti net y l? ■
Pravým opakem je v tom oliledu tujaré mládí. Leta
od čtrnáctélio do šestnáctéto net i osmnáctélio, t. zv.
jinošství, nazývají pedagogové v.útec „druliým narožením“ pro veliké prevraty, telesné i duševní, ktéré
v ten čas v mladém človeku se deji. Nové životní sme
ry, „otrácení” lilutoko do života zasakující jsou tu ne~
čím prirozeným, nad čímž netíeta se príliš diviti, co se
dá prirozene vysvetliti; Taková „otrácení” pak ovšem
nespadají pod pojem otrácení nátoženskýct, o nictž
nám tuto jest reč. Ta více zajímají pedagóga J Leč i opravdová nátoženská otrácení motou se již v teck letect pritoditi a pritázejíse (opak toto tvrdí v článku
nahoíe uvedeném Halí), jak sám motu dosvedčiti a jak
dosvedčuj í k n ity od mladistvýct otrácencú pozdeji
o tom vydané. Ovšem tu teží vždy o duše mladé tlut-r
-v f
1
v»v/.
*
V»V^O
si, nadanejší
a vzívejsi.*
? Tak. na p í. pííc o nick G» Stanly Mail ve velkém svém clíle
Adolescence, N ew Y o rk 1904, t. II. kí. X I V . Tlie adolescent psy ckology
conversion, a v menší knize YovtJi, tamtéž 1912, s tr.
365 n ásl.
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B y ljse m nedávno 11a píednášce náboženské, pobádané pro poslucl^aže v y soký ck ík ol. PfednáSejfcí, sekretáí univ. mládeže (I),
mluvil^o svém „o trác e n í* v 18- roce svéko vžku. J a k to vykládal,
íjy l to íistŽ p ííro sen ý o tra t v Juševním jeko životé, a on m yslel,
že tu ílo o obrácení náboženské.
2 P ék n ý p rík lad takovéko mladistvélio obrácenííe M., Regina
Most (víz je jí kniku „ G e k kin u. kúndela Herder, Ireiburg 1. B r.
1920). N a ro d ila se z protest, rodičft v čisté prot. k raji a pfestoupila
na katol. víru ve svém Šestnáctém roku (pod vedením proslu.LéLo

A le i pozdejší mladí a sama první leta vyspelé zralosti mužské nebo ženské zdají se zvlášte príhodnými
pro náboženské obrácení. Jsouť to, alespoň pri lidecli
cbarakternícb aušlechtilých, stále ješte leta idealismu,
sily a neohrozenosti v uplatnení toko, co uznali jsme
správnym a nutným, leta oné duševní pružnosti, která
se neroztríští jako sklo, nárazivši na prekážky, ale dále
speje s nezlomenou energií za cílem jednou vytknutým.
iSkoro všecka velká a historicky památná obrácení
se 'stala bud v mládí nebo v letecli jemu ješte blížkýcb.
Svätý Pavel se obrátil, když mu bylo okolo
let.
V témže veku, ve svém 3 a. roce obrátil se sv. Augustín.
Sv. František z Assisi počal nový život, když mu bylo
a 3 let. Sv. Ignác z L oyoly, když b y l stár
let. KardinálNewman,když už b yl prekročil čtyricítku svébo
života
,.
Celkem tu platí pravidlo, že obrácení príliš ranní,
práve pro nevyspelost cliarakteru, vetším jsou vydána
nebezpečím, a že čím pozdej i se udála, tím j istejší je
nadeje na vytrvání v nicb.
P ííítS ostatek. '

U p r a m e n e ž iv ý ch yod.
P . M a r i a n S ch a lle r, 0 . S , B*

Kdo kráčí královskou cestou církve sv., nemusí se
báti vyčerpání, ba ani zemdlení. N a nebo neúčinkuje
ani liorko dne, ani cblad noci, neboť za denníLo borka
tamtudy vane atmosféra ráje a za cliladu noci proudí
vicbr lásky Boží. Podél cesty je pákvykopáno mnolio
P . B o n a v en tu ry O . P . v B e rlín é ). S a m a se n a z ý v á „fru lire if“ a
„e in secbzelinjäliriger H eiijsp o rn “ . Á. jin d e (stran a 8 3 ) d o z n áv á:
„ O v Jem rá d a se p íizn áv ám , že pro v ed en í rnýck ú m y slu t y se b y lo
v zralejžím vék u jisto tn š stalo zpúsobem vážnŠjžím. B y l a ť jsem nejen L le d a telk o u p r a v d y , n ý b rž i veselou , m lad ou k rv i, ne právé
p o sle d n í m ezi n é k o lik a jin ý m i rozvern ým i žabk am i (B ac k fisc b e ),
stále o d h od lan ý m i provésti n ž ja k ý b u jn ý k o u se k .“ Ze m íe la 1913
ja k o sestra rád u sv . D o m in ik a.

studnic živýcb vo J, které nikdy nevysýckají, neboť
jsou napájeny píímo ze srdce Božíbo.
Doušky, ktéré ti cirkev sv. z nich nabírá, dávají ti .
zapomínati na život všední. Nejsou to však vody Letke,
které omamovaly a otupovaly, nýkrž vody, které smývají prach a klát o, jimiž ti svet postríkal srdce, a obr
novují jeho krásu, s ktero'u vyšlo z ruky jStvoíitelovy.
Nechceš vzíti jeden takový klt? — Cirkev ti jej
podáva v liturgii.
.'
Liturgie katolícke církve jest nejlepším lékem proti
zoufalstvím mdividualismu, jenž jako dravý mor proniknul do všecb tríd společeňských a do všech jejicb
rací. Človek pro samé pestení vlastníko individua
yne žízní a blad em ducbovníin, neboť se bojí prijímati potravu z rukou jinébo indivídua; pro nebo musí
prece býti pripraven docela j iný kodovní stúl. Individualism bez bázne a branie plodí „nadčloveka", jenž končí vblázinci, nebo
ertbera, jenž si proráží lebku
kuli, rdousí se provazem, nebo se topí a trávi.
Pomoci individualismu se človek zamilovává do sebe
samébo. Co však tím miluje? Hromádku kostí abláta
a pracku; žrádlo červú. To jeten „nadč lovek”! V duši
neverí; mílovat yšak múžeme pouze nčco, co jest več
né, s čím sé nemusíme loučit. Pouze večné statky jsou
bodný milování a toužení.
..
Individualista, je-li k sobe poctivý, problásí brzy,
že je sebe syt. Jak mu pomúžeme? jMusíme mu pora- .
dit, aby sám sebe nevychovával, neboť se sám nestvoril,
ba nezná ani všectny blub iny své bytosti. .
N ech se vychovávat liturgií. Ta te uvede okamžité
ve společenství s ostatními indivíduí, kde zapomenež
na svou vlastní malost, musíš se obírat zájmy drubýcb,
pookreješ pohledem do dálky. Nejsme stvorení pro své
zájmy,) nýbrž pro zájmy Boží. O ň se pak obírá nejen
tetou, ale veškerenstvem toko, co stvoril. Takové ti
také dal srdce a duši, neboť tč stvoril „k obrazu svému” . Utop tedy zoufalství riad sebou samým pokroužením seľdo společenství církve. Nemoce se zbavíme
nejrychleji, jestliže se jí nezabýváme.

E

Liturgie od tete žádá, atys zanectal svoje vlastní
cíle, svoje úmysly, t a i svoje myšlenky, svoje metó
dy žití. Z a to ti určuje svoje cíle, úmysly a metódy.
Bére ti samostatnost. Musíš j í preneckati vládu nad
setou samým. Nemúžeš se ponytovati, jak sám'ckceš,
nýtrž jak ti to ona predpisuje. jMusíš se súčastňovati
dejú, které nestojí práve v popredí tvýcL zájmú. Musíš
prositi za néco, čeno sám prímo nepotretuješ. Cirkev
žádá od tete v liturgii základ veškeré tíaženosti: p o 
koru. M áš se zríci sete a.kledati druté. .
S nad te napadá, že liturgie z tete udelá otroka. D o
cela ne! iSociálnost církve není socialismus neto to munismus, jenž delá z lidí stroje, je ohlušuje a osle
puje.
^ . . - v
Tím, že jsi se zrekl sete, nalezl jsi se tak, jak si te
predstavoval Sú t , když ti vdecbl život. Za. individualism pozemský jsi získal individualism neteský, jenž
svoje tlalio liledá v Boliu a ne v sote.
Společenství církve pozústává z verícíct, kterí tvorí
jediné mystické telo, jež oživuje jediný princíp : B ozství Ježíše K rista, D uch svätý, celá nejsvetéjsí Trojice.'
Společenství v socialismu a komumsmu jde od indiví
dua k individuu, osotnost se ztráčí. Společenství kátolické církve povstává tím, že všecka individua smérují k jedinému cíli: k B oku. Užíva j í k tomu stejnýct
prostredkú: svätostí.Stejné césty: liturgie.
■Vzdorveškerému společenství nesplývá jednotlivec
s jednotlivcem. Každému zústává'jeto vlastný srdce a
vlastní duše, jež B úli od sete odlíšil indlviduelními
krásami a púvaty. N eteská společnost verícíck zírá '
sice jedním smerem a zapäluje svoje srdce od stejnéko
oliné, každý jednotlivec však pociťuje svoja vlastní
blako, které ckutná pouze on.
Pozemský individualism odkladáme tím, že veríme
v jedno, prinášíme stejnou oteť, jíme stejný neteský
clilét, uznáváme stejný princíp svéto ty tí. Tím sé
stáváme neteskými indivíduí, která touží po své vlasti
a nejsou šťastna, dokud nespočinou v Boku.
Tomu nás učí cirkev v liturgii.

„ A ja, dal se zase do Vypravovaní hubený, který
si za reči svého druha pilné hledel jídla a pití, „já jsem
videl na vlastní oči, jakou má Bileam moc nad zvíraty.
Jednou se k nemu priblížilo stádo a mezi mnohými
ovcemi.byla jedna zvlažte pekná a vykŕmená. Jakmile
ji Bileam spatril, zamumlal pro sebe: „A ch, Bože, to
je pekná ovce!” A co se nestalo? To krásnézvíre prišlo
bez volání k Bileamovi a nabízelo se k zabití. Pastýr
ovžem nechtel s tím souhlasiti, nýbrž žádal navrácení
ovce. Bileam proto ŕekl: „Vezm i si ji, ale vez, že ini •
ji dal sám Búh!“ A ovčák se již neodvážil žádati svév
/
v . (i
rene
ovečky nazpet.
Jeden z Aloabitú se tázal: „Proč se zdráhal Bileam
pfijíti hned ria první prosbu Balakovu? Nevite snad
o tom néco?”
>
jSlužebníci kouzelníkovi významne pohlédli na sebe
a hubený odpovedel: „N ež začne Bileam neco dúležitého, ptává se vždy napred v noci božstva a to mu
práve tehdy delalo obtíže.”
K dyž tlustý služebník pozoroval podiv posluchačú,
vpadl svému druhu do reči: „I,na ceste jsme pozoro
vali vlastníma očima, že božstvo není spokojeno sBit
u
-■
leamem.
„Vypravujte, vypravujte nám to,” doléhali pro
sebne poslucháči.
„B ylo to takto,“ pokračoval tlustý. „ o li jsme za Bi-,
leamem. Jednolio dne plni údivu vidíme, jak se andel
s obnaženým mečem v ruce náhle postavil kouzelníkovi do cesty. I oslice Bileamova spatrila ten zjev a proto
se vyhinula z cesty a šla polem. Bileam bil oslici, aby
ji dostal žase na cestu. Avžak andel se postavil na úz
kou cestu mezi dve zídky, jimiž b y ly ohrazeny vinice.
Když oslice opet uzrela andela, pritiskla se lte zdi a
pritlačila Bileamovi nohu tak silne, že b'y mu ji byla
málem rozmáčkla. Kouzelník rozezlen velmi ji bil.

Andel nás vsalt jeste jednou'pŕedesel a postavil se do
j iné úžiny, kde se nebylo možno Imouti ani vpravo
ani vlevo. Jakmile oslice spatrila andela, padla pod
Bileamem ná zemi. Bileam se rozlítil strašným bnevem a pustil se do zvírete bolí. T u najednou oslice
promluvila: „C o jsem učinila, že mne již po tretí bi
ješ!" Bileam však odpovedél: „Co si ze mne tropíš
šašky ?K Vtom však již Bileam problédl, jako by mu
b y ly spadly s očí šupiny, pro než dríve nevidel an
dela, a teprve tebdy pocbopil divné cbování oslice..
Vrbl.se na kolena a zvolal: „Zbrešil jsem!,Nelíbí-li
se ti však má cesta, vrátim se." Andel na to odpovedél:
„N ikoliv, jdi, ale nebudeš moci mluviti nie jinébo,
než co Bitb ti poručí.“
'
Hosté sebluboce zamyslili; teprve za cbvílise ptali:
„Naposled snad nebude nie z tobo zlorečení!"
Balak pospícbal. Hned drubébo dne ráno zavedl
Bileama na boru Bamotb-Baal, odkud bylo vidéti
část izraelského lidu, neboť to bylo nutné pri zlorečení,
ponevadž slova kletby musela dopadnouti na blavu
zlorečeného. Tím se vysvetluje, proč kterýsi otec strbl
svébo syna k zemi, když Bileam proklínal jebo rodi
nu. Cbtel tak zacbrániti svébo syna pred kletbou.
Bileam poblédl na lezení izraelské a pravil Bala
k o v i:. „Postav tady sedm oltáru a priprav mi sedm
býčku a sedm beranú k zápalné obeti ]“
Balak vykonal, co si Bileam prál, a oba vložili na
oltár po jednom býčku a beranu. ,
Nato rekl Bileam Balakovi: „Z ú staň tady u své
zápalné obeti," a ukazuje rukou na nedaleké místo,
dodal, „já pújdu tamble, snad mi Bub zjeví, co ti mám
v/ • «
~
'
nci.
Kouzelník odešelna označené místo a prodléval tam
nejakou dobu mírne sklonen, s očima zavrenýma.
■ Čekajícímu Balakovi zdála se každá cbvilka več
ností. ■
\v "
‘
: Konečne se Bileam vracel. Balak stál dósud u své
zápalné obeti, j eto srdce bylo plno starostí a s jakousi
úzkostí čekal na kletbu. A le jaké bylo jebo zklamání.

Rytm ický, jako všichni vidcx, mluvil Bileam:
„ Z Aramti privedl mne Balak,
moatský král, z lior výclioilnícli.
„Pojď,“ pravil, „zlorečit Jakotovi,
pospeš proklít Izraele!”
K terak moliu zlorečiti,
komu neslorečí Búli, .
proč tý c h mel já proklínati,
>
kolio neproklíná Hospodin?
S vrcholu skalisk lio vidím,
s navŕši naň patrím;
Odloučen bude šídlit (tento) lid,
mezi národy nehude se počíta ti.
K d o t y molil sčítať pracli JaltoLuv,
a Itdo zvedet, kolik je potomstva Izraelova?
K éž tý c h zemíel smrtí spravedlivcú,
kéž tý c h skonal jako oni I“
Již za reči jevilo se zklamání ve tvári Balakove,
čelo se mu svrašťovalo, svaly v otličeji neklidne se
škutaly. Co to slyší ? V ž d y ť je to požehnaní.
Rozladen, ha podráždene vyčítal Bileamovi: „Cos
mi tó učinil ? Povolal jsem te, ahys zlorečil mým neprátelúm, a ty jim žehnáš?”
Bileam odvetil vášne a velehne: „T a k musím mluviti, jak Btlh káže — “
P í í i t í ostatek.
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f o r m y v N . zdJconé.
P r o f , d r . J * H e j žíl.

V
Im li ách S. z. nalézáme tri druhy hásnictví: a)
lyrické, í ) didaktické a c) rečnícke. (jSrv. B itie česká '
III. str. 780. č. a.) Zda jsou tyto tri druhy zastoupeny
také v N . z.? .
Lyriku shled áváme zejména ve trech známých pŕ“

sníct, ve zpevu M atky P án é („Magnificat** L k i , ^(6 ■
—* 55) podotném písni Annine (i K rál a, i — 10),
dále ve zpevu Zacharjášové, mosaice to ze stictú starozákonníck (Xk i , 68 —’ 79) a ve zpevu Simeonove (Xk
a, 39 r“ 3 a). I tyto zpevy skladají se z veršu, rozčle
nených v e s tič k y dva neto tri, které činí rytmické
celky. O tom rytmu (parallelismus memtrorum) viz
stručne tamže (v B itli české) III str. 780 čís. 7. -r
Písen Zacharjášovu možno dúvodne rozdeliti ve dve
strofy: v. 68 — yS a v. 7 6 —. 79. O strofice v kniliácli
S. z. viz B itli českou III str. 783 čís. 9.
V
titlick ý c h knihách N . z. jest mnoho prvku di
daktických i rečníckych. Vzpomeňme zejména veliké
reči Kristovy M t 5, 3 — 7, 27 (Xk 6, 21 — 49)' Jaký
to rečnícky výkon! N elze tu nalézti nejaké rytmické
stavby, jakou vídame u rečníkú starozákonných ? Co
je v této reči také mudioslovných zrnl .V knize Prí
sloví každý aforism jná otyčejne tvar disticha, které
vykazuje primerený,myllenkový timer; je-li to disti—
chon rozvedeno, vzniká nenucene strofa. Nelze najítí
v reči Kristove podobných strof, skládajících se z nekolika dvojčlenných (neb i trojčlenných) veršu? Stačí
nekteré výrok y Kristovy rozčlenit sticliometricky,
za ka ždým logickým celkem učiniti mezeru — ashledáme k svému prekvapení na místč jednom strofy více
neto mene pravidelné vyvinuté. JMLalá nepravidelnosť
tu a tam se vysky ťující j est j en variace,která dodáva stro*
fe více umelecké ceny. Podávame tu nekteré ukážky.
Zdá se, že starí milovali takovou rytmickou a stro
fickou skladbu, ježto dodávala reči krásy a t y la také
pomúckou mnemotecknickou za dot, kd y t y lo ínéne
psáno, zato však více memorováno: Ŕe£ podaná v ryt
mické a strofické kostre snáze a vernej i se vštepovala
do pameti nežli poutá próza.

jMejte se na pozoru,
abyste nečinili dobrých skutku svýcb pred lidmi,
abyste byli od nicli videní.
iSice nebudete míti odplaty
u svéboO tce, jenž jest v nebesícli..
I. stro fa :

K dyš tedy dávaš almužnu,
netrub pred sebou,
j ako pokrytci činí v synagogácb a na ulicích,
aby cteni byli od lidí.
Vpravde pravím vám :
Dostali odplatu svou.
I. a n tistro fa:

*

Ale ty když almužnu dáváš, ■
: ,
ať neeví levice tvá,
co činí pravice tvá,
aby tvá almužna zústala v skryte.
A tvuj Otec, Jcterý vidí v sliy te,
odplatí tohe.
I I . str o fa :

A když se modlíte,
nebuďte j ako pokrytci,
kterí rádi v synagogácb a na rozích ulic stojíce se modlí,
aby vidčni byli od lidí.
Vpzavde pravím vám:
Dostali odplatu svou.
H . a n tistro fa :'

'

zavri dvere
a pomodli se k O tci svému v skryte.
A tvňj Otec, kteiý vidí v skryté,
odplatí tobé.
I I I , str o fa :

K d yž pak se postíte,
nebudte j ako pokrytci zasmušili,
neboť hyzdí obličej svúj,
aby zrejmo bylo lidem, že se postí.
V pravde pravím vám:
D ostali odplatu svou.
I I I . a n tistro fa :

A le ty když se postíš,
pomaž svou hlavu
a tvar svou umyj,
■. , .
aby nebylo zjevno lidem, že se postíš,
ale O tci tvému, jenž jesť v skryte.
A. tvuj Otec, klerý vidí v skryté,
odplatí tohé.

Pozmímjíii: "Všimni si, ja k tu k a ž d ý štich stro fy , i an tistro fy L
.d o k o n ale o d p o v íd á oLJoím ŕrnu sticku str o fy a a n tistro fy .II. i I I I .
V íim n i si refrénu n a k o n ci k až d é str o fy a jin éko refrénu n a konci
k a ž d é an tistro fy ľ

P o treb a filo s o fie na h lu b in e.
D r . F r . H ra c h o v sJc ý .

V nitrní život, budovaný na nadprirozené víre a prozárený Boží milostí, múže se práv'em nazvati blubiríou.
Zjevená víra rozširuje obzory prirazeného rozumu Iidskeho do nekonečných dálav, posvecující milost pre"
náší život do nových oblastí. Hlubina morská jest prí
padným a výstižným obrazem. N a more hluboké nelze
se vydati bez kompasu, kdo nechce ohroziti svou exis-

tenči. A tak i na lilubine vnitrního náboženského ži
vota jest nutným kompas, který má dobre ukazovati
smer. Kompasem je vypestený rozum. Rozum se bystrí
filosofií, pŕotb bez filosofického výcviku nemožno se
zdarem pokračovati ve vnitrním živote duše. Kresťan
ská filosofie jediná jde správnou cestou, zamítajíc ne
rozumný racionalismus'a dúsledne hájíc práv a hranie
rozumu lidského. Aspoň tri filosofických odvetví jest
treba každému',kdo chce býti obj ektivne nazýván vzde
laným clovekem.
. ,
Logika, noetika a psychologie poučí každého do
konale o zákonech myslení, o vzniku predstav ä zákonech duše. Kdo je zná, nebloudí tak snadno, jak to,
dnesu vetšiny inteligence vidíme. Moderní inteligence
jest trtinou vetrem se klátící. Kdybychom pátrali, od- kud vychází tato nerozhodná a bloiidící inteligence'
našich dnu, tu bychom se presvedčili, že zrizováním
ustavú bez filosofické propedeutiky množí se rady ko
lísavých pováh. Štatistika nevercú, volnomysliteiú by
nám jasne dokázala, že nedostaték filosofického vzde
laní jestdúvodem príslušnosti k tčmto táborúm. Česká
inteligence jest proto tak naladena protináboženský,
že ve filosofii znamená málo. česká filosofie j e vetšinou
materialisticko-positivistická a jen dr. Marešem kloní
se k vitalismu. V y chovala nám vyložené nepi átele náboženství, kdežto filosofie herbartovská naši starší generací hlásaná odchovala nám starší generaci, která
nebyla prímo proti náboženství. 2/ toho vidíme, jakou
dúležitost má pro ducha národní kultury filosofická
vyspelosť nebo zaostalost. ’
K d yž tedy dnes chceme na hlubinu vnitrního života
náboženského, pak musí náš kompas-rozum dokonale
býti vyzbroj en, aby nás ochránil pred každým úska
lím, jichž hlubiny mnoho skrývají.
Kresťanský plavec na hlubinu musí býti pf esvedčen:
1. že lidskýrozum jest schopen objektivního poznání,
2. že naše smyslové poznání doplnené rozumovým jest í
skutečným poznáním, 3 . že Boha lze rózumem prirozeným poznati, 4- že v človeku jest dualismus duše a tela,

5. že v noetice jest teórie mírne realistická o vzniku
predstav nejpravdepodotnejší ze všeck, 6. že tuto te
órii klásá kresťanská filosofie se sv. Tomášem Akvin"
ským. To jsou rudimenta, tez tšck nemtiže nikdo na
klubinu, kdo nechce jítivstríc jisté záhube.
Vnesme do české inteligence kresťanskou filosofii a
vychováme si mnolio statečnýcli plavcti pro klub inu
duševnílio života. Bez jasnýck filosofickýcb poznatku
není možno očekávatirozkvetu vnitrnélio a kluLokélio
života náboženského. Proto na blubinu jen se znalostí
kresťanské filosofie.
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subjeJctivismus.
( K ig o . v ý r o č í je h o n av o z e n iu .)

•

. jP . Á , B l a t t m a n n O . P .

. V nejnovejším díle * berlínskébo kaplana Fabsela,
v nemž je mistrne podána duše prítomné doky, popi'
rající Boka, mluví neverec : „Pane kaplane, snad vás
prekvapí moje slova, že si s biblí velmi málo, anebo
vúbec nevím rady, kdežto pri čétbe cŕrkevnícli Otcu,
zvlášte však velkýcli scholastiku j. Tomáše,Bonaven"
tury bývám jako u vytržení. N ie mne více nedójalo
než slova francouzského spisovatele Charles Maurras:
„ Cím jsou evangelia sepsaná čtyrmi neznámými .Židy
v porovnání s velebným dilem církevníck Otcu, učí"
................
telú a filosofii ?w
H le , natoženslcý suLjelttivismus nejlirubšílio zrna.
Jiz pred 4° ° -^etY Irutker svym výrokem: „ŤTeprípus*
G espraclie m it einem G o ttlo se n von H clm u t F ah scl. H c n lc r
*i. Č o., Ir e ib u r g im B re isg a u , 1926.

tím mezí ve výkladu slova Božího ľ* ' položil nejvyšší
princíp nového náhoženství. Lutherúv výrok je vlast
ne negací či emancipací od jakékoli autority vyjŕmaje .
autoritu vlastního rozumu.2 Tím t y lo zahájeno nové
otdotí autonomie, vriitrní samosprávy .^Tím ty la dána
smernice k onomu náboženskému tnutí, které se v ý 
lučne omezuje jen na vnitrní zkušenost, vlastní zážit
ky, na j akousi formu osobní psychologie. 4 T ak ty la
bible snížena na pouhý prostredei k rozvoji energie
vlastního myslení a autonomie vnitíníko života.^ V Íra
jako prostíedek ospravedlnení tím poztyla významu
a ztenčila se na pouhý subjektivní úkon.6 N ení tedy
divu, neví-li si dnešní sutjektivismus rady s evangclii
či se spisy „čtyr neznámýcli Židú“, jak je posmešne
nazývá. . . . . . . . : Jinak se díval na čtyri evangelia a na celou t i t li
Josef Gôrres. Gôrres t y l opravdový duševní velikán,
neotyčejne energický a zdatný t oj ovník, který ne
opustil. ideového bojišté ani ve smrtelném zápase. Go
napsal o Písme jako zjevení Božím, o cirkvi jako Bor
tern ustanovené vykladatelce Píšem, o vztahu prirozeného rozumu ku zjevení patrívtomto otorulc nejkrásnejším a néjhlubším výplodum lidského génia milostí
mimorádne osvíceného. V elm i cenné jsou dále Gôrre- sovy myšlenky, uložené v. cectovním památníku kri
tiku, zaprodaných skepsi.
K d y t y se tito i se svými soubežníky drželi Gorresa, k d y ty všichni nérozhodní katolíci se t nemu primknuli, mohli se dle neho jako dle polárky jiste a
správne orientovati. V yh n ú li t y se jalovému subjektivism u— mohli býti šťastnejší.
N ež nechť mluví Gôrres'sám. Vlastní slova ho nejlépe oslávi.
■„Vlastne jsou jen dva systémy náboženské: jeden
L u tL e r, Sen d sck reiL en an L e o X. (W e im ar, A u sg . 7, 47')
S a íja tie r , Píiilo.sopíiíe de la religio n p . 3 9 1*
3 S a b a tie r , P k ilo so p íiic de l a re lig io n str. 2 5 3 .
4 T am též 3 a ^ .
:5 T a m též 3^ 9 .
6 T am též 3 ^ 8 .
1

...2

katolícky, který se jedine múze pro svou bezvýminečnou kladnost dovolávati všeobecného vnitrního záve
ru, druhý racionalistický, který si dúsledne svým bez'minečným popíráním zatarasil cestu. Cirkev učí:
ovo Boží se mezi nami vtelilo a sdelilo nám svá tajemství, slyšeli jsme jeho učení a prijali jeho ducha, a
toto učení prechází neporušené z pokolení na pokole-.
ní; starecký, a vždy Opet mlade je míjí čas, ariiž by je
s sebou strhl, takže daleko prevyšuje všelikou moudrost lidskou a svou neporušeností upomína na onu več
nou moudrost, pred níž vžechen čas a zmena myžlenek
ustrne na pouhé jednotvárné prítomnosti.
A systém racionalismu! N ení vtelení Slova, které
b y se dálo na zpúsob časného plození lidské ho ; neňí
Božího zjevení mimo ono, které Búh vložil do rozumu
lidského a o jeho ž vývoj se stará histórie; co nazýváme sv. knihami, jest jen jeden moment onoho v ý 
voje; ponevadž však jsou od lidí, podléhají lidské kritice, a ponevadž nešlý s dobou, naopak uvízly na omezeném stupni vývoje, mohou býti pozdeji opravený
a zdokonalený/* . ■
■
. ..ľ .
,
,
Že tento názor zavrhuje víru, je nabíledni. Ž e tento
systém nemá ve svém celku jisté, nevývratné pravdy,
plyne z toho, že zítra opraví, ne-lí docela zavrhne, co'
dnes pr ohlasuj e za domnele zjistené. Človek moudrý
nemúže proto budovati na tak vratkém základe, který
mu nedovoluje cílevedome žíti ani po dobu 34 hodin.
• N ež proti tomuto malému, život podrývajícímu
systému, upozorňuje Gorres na cirkev, která hrde a
sdúverouvolá: „Co vám predkládáme, nemáme sami
ze sebe, ani nám nedali otcové, ale načerpali jsme
z večné Moudrosti. J ešte pred stvorením lidské moudrosti vytryskl tento prameň z hlubin Božství .a vlil
se do nezmerného more, a dríve než z: neho pil tvor,
naplňovala a oživovala jej ve večném obehu poznání
sebe sama samota Boží podstaty. K d yž pak b y l na počátku stvoren človek, spadla na neho kapka oné vody
a sjel na neho paprsek onoho svetla, jasný, jak právž
zárí tam nahoŕé. Jakmile se však dal človek strhnouti

S

Jáblem ku pochybovaní, vina mu zastrela ono svetlo
a zakalila onu vodu,- že se stala neprúhlednou. Tím
v nem klesla moudrost večná na moudrost jen lidskou
a již po nekolika stoletích bloudí v bezpočetných komúrkáclx svého labyrintu, až pŕicliází konečne zjevení,
které znovu rozsvecuje pochodeň od onolio prasvetla,
aby ukázalo zbloudilcúm ztracenou cestu. Proto jako
Buk b yl dríve než v y a jeho hlas ozývající se ve vašem svedomí je vznešenejší než váš, tak velice si mu
síte vážiti jeho učení nad všeliké učení lidské, a jako
Búh je príčinou, dúvodem a počátkem celé vaši b y 
tosti, tak máte v koriání :a myslení úplne na nem záviseti., A veríte-li ve Slovo jako v neco prvníbo, púvodníbo a vše ostatní považujete za čosi odvozeného,
pak se vám nezakazuje, naopak jste vybízeni dle svých
schopností, se vším ostrovtipem o nem hloubati. Neboť
rozum dal človeku Búh a bylo by hríšnou opovážli
vostí mysliti, že se pravda straní svetla a proto nemúže
býti príliš dúklad ne zkoumána. Proto vždy múžete
uvésti v soulad rozum s vírou.
Hloubáte-li však o vecech víry, čiňte tak dúkladne; neb jen vážne, hluhoké premyslení približuje ku
pravde, .melkost a povrchnóst od ní odvádí. Hledejte
dále s úprimným srdcem, jako ti, kterí chtejí neco
nalézti a z nalezeného se radovati; nej ako soíisté, kterí
již predem popírají a zavrhují, cokoli Búh ŕekne, nýbrž jako ti, kterí již predem celým svým "srdcem p íisvedčují, avšak chtejí i toto své prisvedčení rozumem
ospravedlniti.
. Chcete-li. však radeji vycházeti od pochybností,
budiž, vždyŕ jste stvoŕeni od Boha svobodnými, a ne
bránil v tom ani prvnímu človeku. Mimo to, on múže,
chce-li, i touto cestou privésti človeka ku pravde. N ež
pochjybnost korení v osobní zálibe, má za úkol v y stupňovati vlastní „já rt a bylo-li toto ve svém základe
podráždeno, snadno se pak vychloubává. Búh však
pýchu nenávidí; tak padli andélé, když se chtčli rov"
Hati Bohu a kd yž se lidé podobne previnili, Búh jim
spleti ja zyk y . . .

Jsou to ostrá slova, jimiž sahá Gôrres do'svedomí
skepse a popŕrání. Než Gôrres v.rozmluve pokračuje
a mluví o Ducku BoŽím jako púvodci učení ohsaženélio ve sv. kniliácli. Bes okolkú priznáva tomuto
Duchu právo tlumočiti své myslenky a zatlačuje lid"
skou osobivost v myslení do líranic Bohém stanové"
nýcli.
„Tento dueli," dí Gôrres, „cirkev neopustil, i když'
t y l prenášen na pergamen a tam mezipísmeny ja k o ty
potŕten. N ad písmenem je j ešte slovo, nad slovem
niyšlenka ve slovo vtelená a nad myšlenkou duch a
nad ducliem lidským D u e t Boží, jenž dle zaslíbení
neviditelne jako magnetická sila vede lidstvo ku práv"
de. — Kristus nám nenapsal nie, výjma t ecli nekolik
písmen do písku, když k nemu privedli zakoníci a
farizeové cizoložnici, než i ta znaménka zavál vítr,
ovšem k velikemu žalu kritiku. V edel, oč lépe a snad"
neji než mrtvé písmeno usnadňuje duševní styk slovo
živé, které jako trpytná jiskra na duši dopadá, jednu
od druhé roznecuje a neviditelnou sítí zahrnuje. Proto
talcc nesveŕil své učení suchému papyrusu. Zasel je do
srdci svých učedníkú a narídil jim, aby dožraté sírne
vsívali zase do srdci svých posluchačú a nikomu ne
bránili rozsvítiti si lampu o j ej ich svetlo.’ A t y však
jeho učení nebylo čašem lidskými prídavky znetvo"
reno, dal cirkvi svého Ducha, který by vykládal a
vysvetloval, chránil.a uchovával, aby to, co prišlo
s nebe plné života, i nadále bylo nebem udržováno ve
své večné mladosti/*
T ak psal velký, osvícený bojovník pred 100 lety.
Ďalší jeho slova, jimiž potírá snahu biblické „nad"
ved y” vym ýtiti-z církve živý učitelský,úrad, jsou
práve tak.vhodná jako pravdivá a nemohou dnes býti
dosti zdúrazňována.
Gôrres píše: „. . . proto-byste rádi zbavili knežstvo
povinnosti udržovati živé slovo a ode vzdali knihu ne
jaké škole, která b y z dvojsmyslu ztrnulých písmen
vytkla pravý smyšL Proto jste si vytvorili onu vyšší
kritiku, abyste nemuseli bráti ohled na vyššíhoDucha,

t. zv. vedu, ale ne jako matematiku založenou na ná
zornosti, anebo logiku založenou na zákonech myslení
a vnitrní nutnosti, ale vedu čerpanou z nedostatečné
zkušenosti, proto stále kolísající a menící se, ano samu
sobé odporující i tam, kde se zdá býti nejspolehlivejší,
v onom totiž vrozeném historičkám taktu, kterou se
však vaši predkove práve jako v y zabývali, ano mno"
bem lepe, ponevadž nepredpojaté. N ení tedy divu,
že-.', . když se od vás vzdálil Dueli, kterého jste již
nečbteli potrebovatx, navrátili jste se v chaos, který
On vznáseje se nad vodami usporádal.
S.dnéšního hlediska nemusíme k této kritice, v y 
slovené Gôrresem pred 100 lety, nie dodati. Zústane
provždy spravedlivým odsouzením náboženského subjektivisinu.
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A j meno p a n n y M a r i a .
H o m i l i c sv. B e r n a r d a n a M i s s u s e s t *

Promluvme též nekolik slov o tomto jméne, jež
znamená hvezda morská a jež pripisuje seMatce Panne
skutečné ^velmi vhodne. Jeji prirovnaní k hvezde jest
vhodné, prípadné, ponevadž jako hvezda vysílá pa
prsek, aniž b y ji porušil; tak i panna porodila syna,
aniž b y ji poškvrnil. Paprsek nezmenšuje záre hvezdy,
tak i syn nezmenšil neposkvrnenost matky. Ona jest
vznešená hvezda vzešlá z Jakoba, jejíž paprsek oža
ruje ce lý sv e t,jejíž záŕ skvéje se i na nebi i proniká
v podzemí, i zemi spolu osvétluje a zahrívá více mysl
než telo, hýčká, svlažuje etnosti a vysušuje neresti.
Ona jest veru preslavná a vznešená hvezda, nutne pozdvižená nad toto rozsáhlé a obrovské more, skvejŕc
se zásluhami, záííc príklady. O , kdokoliv poznávaš
ve veletoku sveta, že nekráčíš po pevné pude, ale spíše

zmĺtáš se v touríct a vichricíct, neodvracej se od záre
této livezdy, atys nezmizel v touri té. Jestliže ženou
se na tete v ictry pokušení, narážíš-li na skaliska útrap,
potlédni na tu tvezdu, vzývej M árii. Jestliže zmĺtáš
sevevlnáct pycky, ctižádosti, jestliže toneš ve vlnáčt
nactiutrtání a revnivosti, otrať se k tvezde té, volej,
ó Maria, jJestliže tn év net p ý cta net nástralia tela
otrožuje lodičku mysli tvé, vztĺédni k JMĹarii. Jestliže
znepokojen tíliou vin, zmaten ošklivostí svedomí, prestrašen trúzou soudu, toneš v tlu tin á c t žalu a v.propästi zoufalství, vzpomeň si na M árii. V netezpečíct,
úzkostecli i pockytáck pamatuj na M árii, M árii vzý
vej. Nezmlkejž jméno její na rtecli, nezmlkejž v srdci;
a atys dosatí pomoci její prímluvý, neopouštej prí
kladu jejíto života. Ji nasleduje nenájdeš na scestí, ji
vzývaje nezoufáš, ji maje na paméti neztloudíš. Ji
máje v srdci svém neklesneš, ji maje octránkyní netudeš v nejistote, za je jíto vúdcovství dojdež cíle a
tak sám na soLe poznáš, jak vtodne t y lo íeceno :
„ A jméno panny M aria." N ež nutno na ctvíli ustati,
atyctom neckteli již zde, teprve na ceste, noritŕtled
svúj do jasu takovéto svetla. A a ty c t užil slov apoštolovýct, dotre jest nám zde tý t i a s nežností uvažuj
me v mlčcní, co nedostačí vysvetliti reč pracná.

Povzb uzen í duši.
BI. J i n d f ich S u Íl o.
0 anima mea! Ó duše má, ponor se na ctv íli v rozjímání! iSeítup v tajemnou Llutinu svého srdce a viz:
Večná Moudrost té vyvolila, ano, tebe vyvolila, a ty
se s tetou zasnoutila, a ty , t y la tvou jedinou láskou;
A jako záruku tototo neŽnéto spojení vryla navždy
své Jméno do tvéto srdce. *.
Pozoruj v tlu to k é setranosti lásku Kristovu, která
1 N a r á ž k a n a jm éno „ Je ž tô ,“ k te ré si M . J in d f . iSuso sku tečn š
v y r y l n a p rsou .
ÍO O

to privedla až t smrti kríže, a to pro tvou spásu. V ejdi
ve skrytou svätyni svého srdce, a drív, než té ovane
dech smrti, ozdob se1 nachovými rúžemi, které zárí
na čele večné Áíoudrosti. Nedej jim uvadnouti, tem
líbezným kvetú m léta, které vypučely na luzích, prohrátých paprsky Kristových sladkých slov a jeho
velkých činú. Jeho „rúže“ vydechují lahodnou vúni
lásky a ctnosti.
,
:
Bohužel, není nám dopŕáno videti Pána v kráse jeho
lidské prirozenosti! K éž si zvolí príbytek v našem
srdci] Poznejme v nem Všemohoucího, který,se stal
pro nás posledním z lidi, Nepohrdejme jim v jeto
ponížení, ale primkneme-se k jeho kríži, abychom
umeli kráčeti po králóvské ceste utrpení a dosáhli
večné blaženosti.
, ' /
O
spes meal O jediná nadeje mých mladých let,
jediná útecho mé duše, zvestovateli radosti, paprsku,
který rozptyluje mé bolesti, T y , jehož sladká slova
zaplašují mé smútky, Atoudrosti večná, nejsladší Ježí ši,
v Tohé jsou skryty nevyčerpatelné zdroje moudrosti
v lv /
a v e d e n í.

■
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D rahý jMistre, T y jsi klesl pod tíží nezmerného
bolu, když „se priblížila hodina temnosti", zanechav
svetu príklad svého dokonalého života a dúkazy svého
Bôžství. Shromáždil jsi pri poslední večeri své milo
vané ucedníky, a když jsi jim pokorné umyl nohy,
dal jsi jim Svátost svého Tela a své Krve. Pak udéliv
jim sladká napomenutí, uchýlil ses na horu Olivetskou.
Tam tvoji učedníci usnuli — Tyspadl na zemazhloubi
tvé duše vytrysklo úzkostné zvolání: „Otče, Otče,
je—li možno, úšétí mne techto muk! Avšak ne, jak já
' chci, ale jak T y chceš, ja t T y l “
A tvé telo nežné, zrozené z pokolení královského,
bylo) zalito praménky krve a potu a tato rosa. ruménná
vyprýštila pod prudkým nárazem tvé smrtelné úzkosti,
již vyvolala hrozivá blízkost zítíejší popravy, kterou
T i chystali nejkrutéjší z lidí.
‘
,
Ježíši, viz bolest; viz zmätené smútky mého srdce,
* R o z jím a jíc U m u ícn í.

. ’'

'

rač je zhojiti rudým halzámem svých krvavých lcrúejí. Bud mi silou v mých slaliostech a protivenstvích,
éž se moliu v ToLé, má jediná Radosti, radovati Lez
konce.
^
O
<Salutare meuml O má iSpáso, mé štestí, všecka
moje chlouho, nejsladšŕJežíŠi, potešen andelem navrátil
ses i e svým učedníkúm a nalezls je spici, ačkoli jsi
jim predpovedel své zatčení. N áhle tlupa vražedníkú
se vynorila ze trhy. Již te ohstoupili! Všemohoucnost
tvélio slova jé prinútila nejprve k ústupu, potom po*
lite k zvrhlého učedníka, od nehož jsi neodvrátil své
sladké tváre, Te zradil — již jsi zajat! A ještš prokazuješ milosrdenství uzdravením ucha Aíalchova.
A le tvoji učedníci prchají a Tehe 1— všecku mou ná
deji — nechávají samotna v rukou krutých katanú. : ^
_ ■
,
y. _
' ■
O m új jedinýSpasiteli,zlomvšecka poutaméduše,
nedopusť, nikdy nedopusť, ahych se vzdálil od Tehe.
Amen.

Í

Ú r y vek x „ K n iž k y lá s k y “ nalezené r. 1896, precítim uplnŽ
neznám é. — P re l. sestry dom inikánky v ííepE C ni.

O Q l o r i o s a D o m i n a. S v . A n ť. P a d .
P r e l . 0 11 o

a L le r.

Ó Pani nad vše slávená,
až nad nehesa zvýšená,
ty toho, který stvoril te,
svým prsem svätým kojíš ted.
Go Eva hedne ztratila,
to vracíš synem vznešeným.
B y k hvezdám vešli uhozí,
jsi otevŕela ráje vchod.

Život, jej ž Panna d ala nám,
spasení lidé, velebte!
Buď, Kriste Pane, sláva ti, ,
jenž jsi se z Panny narodil,
i Gtci, Duchu svätému
do konce večných veku všech!
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Expansivnost Jcatolicismu v Anglii. V listopadu mi
nulého roku se konala v Londýne výroční schúze
spolku „Catholic Evidence G uild”, t. j. „Spolku pro
šírení katolícke pravdy". Jest to sdružení výborných
laických apoštoiú, mužú i žen, kterí na verejn^cli
místech a ulicích pod širým nebetn nebojácne hlásají,
vysvetlují a obhajují pravdy víry katolícke.
Spolek tento založil-r. 1917 James Redwood se
schválením kardinála-arcibiskupa vestminsterského.
Svúj začátek má toto hnutí v rozsáhlých a krásných
sadech uynitr Londýna, v t. zv .„H yd e Parku". Tam
se scházívají Londýňané od pradávna, aby vyslechli
prednášky rúzných rečníkú o otázkách náboženských,
sociálních a politických. V elk é zákoutí „H yde J a r 
ku", kde se nejvíce konají ony prednášky, jest známo
pod jménem „M arhle Árch* a jest blízko Igburnu,
kde za pronásledování mnoho katolíkú zemrelo smrtí
mučednickou, inezi nimi zvlášte bl. Edmund Kampian, a_bl. arcib. Plunket, prímas írska. Tesne u tohoto
místa jest klášter ustavičného klanení, v nemž jest ne
ustále vystavena nejsvetejší Svátost,napamátkuhrdinné smjrti mtičedníkú, kterí tam dotrpeli. Ponevadž tyto
náboženské prednášky v „H ydeParku" se tešily velké
pozornosti, b y ly pak poŕádány i na jiných místech
Velkého Londýna. Dnes v mestském obvodu Velkého
Lond ýna jest nejméne Bo stálých rečnišť („Pitches"),
kde koná. pravidelne své prednášky „Catholic E vi-

dence Guild". D o tolioto poctu nejsou zahrnuta ona
rečništé, kteráse používají jen príležitostne. Pravidel
né prednášky jsou hlavne na konci týdne, svlášté
v sobotu, v nedeli odpoledne a večer. Jen v „H yde
Parku" se píednáší celou nedeli a kromé toho každý
den večer. Pouze jeden večer v tydnu jest bez píednášek. „Catholic E-vidence G uild“ má v Londýne
aoo ŕečníkú, mužú i žen, kterípo vykonání odborných
zkoušek mají ke svému úkolu cirkevní poslání.
D le zprávygenerálnŕsekretárkyAíiss AlaisieAV^ard,
kterou podala na výroční schúzi za uplynulý rok,
bylo v okresu -westminsterském usporádáno r. ig a 5
^•635 verejných prednášek náboženských pod širým
nehem, o 1000 více nežli v r. 1924. Prúmerne hylo
v okresu -westminsterském, který v sobé neuzavíŕá jižní
a východní Londýn, 40 až 5o prednášek týdne. Ň edelní prednášky v „H yde Parku“ trvalý každou ne
deli od 11 do a a hod. B ylo založeno 9 nových stálých
íečnišť. Z Westminsteru byli každý mesíc jpošíláni
rečníci do Brightonu, príležitostné též do Gardiffu,
Bostonu, Liverpoolu, ^Manchestru, Yorku a ješté do
mnohých jiných mést. Veľkolepým výkonem tohoto
sdružení v uplynulém roce bylo, že vykonal pro četné
posluchače v „H yde Parku" exercicie a že porádal
nékolik zvláštních náboženských kursú pro nekatolíky.
■
r V e lk ý počet konversí, které se stále stupňují, jest
ovocem této obetavé apoštolské práce. Kardinál-arcibiskup "ttrestminsterský Fr. Boúrne prohlásil proto pl
ným právem na výroční schúzi tohoto sdružení, že
považuje práci tohoto krajné obetavého sdružení sa
nejdúležitéjší událost poslední doby ve vývoji současného anglického katolicismu.
Tšk.
; XJcta nejsv. Eucharistie. Znovu se prohluhuje úcta
nejsv. Euchanstie. V e mnohy c t semích již: velmi
pekné púsobí náboženské spolky, jejichž účelem jest
ustavičná adorace ... T ak na pr. vejŠpanelsku je spon
iek ustavičného klanéní se nejsv. iSvátosti oltárni, kte
rý sdružuje nyní již pres 100.000 členú. Adorace se

Itonají ve mnoliýcli mestecli nepretržite ve dne i v noci.
,
Tšlc. : '
Eucharistický život v Holandsku. Ješte pred nekolika roky bylo v Holandsku 10 mil. sv. prijímaní ročne.
N yní vzrostl tento počet, pokud jest to ovšem štatis
ticky zjišteno, na So mil. ročne. Ponevadž jest v H o
landsku a a púl mil. katolíkú, pripadá tedy na jednolio
a5 sv. prijímání ročne. Tento počet jest však mnoliem
vyšší, ponevadž nutno odečísti deti pod 7.let. Eucliaristický svaz, který t y l založen r. 1916, má 1 65 odboček a soustreďuje 100.000 člénú. Holandsko má 1
knežský eucharistický časopis, 4 eucharistické časo
pisy pro lid, které mají 100.000 odberatelú, a a eucharistické detské časopisy s i 5 .ooo odLerateli. Tšk.
Špatnývprorok. Stendhal píše ve svých „Procházkáck po Ríme“ : „Sv. Petr má pet bran. Jedna z nich
se otevírá jen jednou za a5 let u príležitosti jubilea.
Jubil eum, které kdysi sliromáždilo ^oo.ooopoutníkú,
sliromáždilo v róce i 8 a5 jen^oo žebrákú. A ťsi hodne
pospíší, kdo ch ce ješte videti obrady jednoho náboženství, které zmizí, aneho ie pretvorí“ . . . Stendhal
Lnije, jebo kniliy s ním a svatopetrská brána nestačila
loni pojímati statisíce poutníkúze všecbzemí a ze všech
stavu.. .1Bože dobrý, tecli „prorokú“ již bylo!Ústrední
výbor rímský udává číslo 358.000 p outni kú z 5^ ná
rodností. Tecnto 358 tisíc píijelo skoro ^00 zvláštními
vlaky. F rancie porád ala 86 zvláštni cb vlakú, N emecko
84! Samotný ívtnichov prijel ve 20 poutnických vlacícb! Tož, nemusíte s tím podíváním tolik specliati!
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„ Tisk. “ Stežujete si na náš drobný tisk. Chtela byste
zmenu. Bude, ale až v druhéin ročníku. Uznáte, že
bycbom zkazili ročník, kdybychom zmenili tisk. M u 
síte nám prominouti. Tisk jsem vybíral sám, a protože

:;V

mám' mladé oči, lítií se mi svou ostrostí, která Vám
j aleo, mnohým j iným prekáží. D í k y za adresy ! Kež I
- bysteméla více následovníkú!
,
P. D i. M . v. B. N a podobný laický breviár sám se
již po leta pripravtiji. tVydali bychom bo nákladem
časopisu.- časopis „Seele“ znám. Pri zakládání časo
pisu našelio tanuly nám na mysli všecbny podobné
časopisy, leč, u všech jsme postrádali soustavy. D íky
a pozdravy! . >
. „RolmJc.“ ‘M áte pravdu! V ylineme se naprosto ono- f
mu nejasnému, nabubrelému slohu, kterélio se bojíte.
Ostatní dopisem.
Mnohým. Jak -jsme byli: privítáni? ,D ík y. Bohu, 1
velmi krásne. Nadšení čtenárúnás Loj ne1odškodňuje I
za -všechny obeti. Jak nás potešila taková poznámka
nezn.vojína na složence: „Nádherné“ nebo jiné „Te*
ším se na 2. číslo.“ Tešíte se na další čísla! A le, nezapomínejte,,že i V y musíte spolupracovati ná roz
kvetu časopisu.- Pan J. z K . preje si, ’aby časopis neb y l jen mrtvým ukazovatel|m dobrých cest! Nebude.
A o to se musíte i V y pričimti. Musíte býti ve stálém
styku s redakcí; sdelovati jí úprimne a zcelabez obalu,
r co. se Vám nelíbí, čému nerozumíte, co býste chteli ■
míti podrobneji projednáno, o čem byste cbteli, aby se
psalo. M usí býti život, radostný ruch a pohyb v naši
čtenáíské obci!
SI, M . z L . M áte ráda knihy Guardimho.a ptáte 1
se, proč nemáme od neho nie v češtine?:Dobré dílo
ve iSt. Ŕíši vydalo jeho :knihu „ O posvátných znameních“ . Vezmete jen knihu klidne do ruky. M á círk.
schválení!..-.-.
-- . . .. •
Pan S. z 0 . Nemúžeme hned začíti s mystikou. V y - I
týčili jsme si program a nechceme jíti prekotne. Nej- ' f
dŕíve •chceme- zopakovatľ základy duch. života.' Pak I
teprve múze začíti stoupání. Ovšem že podáme pečlivou studii o tom, có to vlastne jest mystika. iSouhlasíra
s Vám i, že, jest toho slova velmi zneužíváno. Já jáem
sám naipr. nédávno četl o „mystice socialismu“. iSmál
- bycli se,,kdyby to nebylo k pláči!

L I T E R A T U R A'
M iitzD r.F r.: Cliristliclie Aszetik, iC)23,PaderLorn,
Schôningh, f So M I(. Jedno ze stežejnýchdel o d u-,
cliovním živote. Autor snešl v pečlivé a bystré studii
celou náuku církve o asketice. Kniha je čisté vedeckou.
podeprenou spoustou dokladú; dúkladná znaÍirací,
ost dogmatiky a psyckologie prevádí autora pres vel- kerá skaliska. Hodí se i laikúm, kterí chtejí míti presný
názor o asketice.
— ií— •
Sawicki,:Dr. Fr.: DieGottesbeweise: Schônineh;
PaderLorn, 192G, 4'5 o JMK. Starý odborník apolo
getický . slirnul ve svém spisu všechny: dúkázyB oží
existence a to zpúsoLem velmi šťastným. XJčelem kniliy
jest osvetlení a prohlouhení nábož; poznání. Hlávní
dúraz:klade na iť. zv.- dúkaz'z kontingentnosti vecí.
Klid, s j akým jest dílo psáno, prenáší se i do duše
čtenárovy.Préji-mu-hodne rozšírení u nás.
JB.
Legrand ,PJi. E . : St. JeanChrysostome: a. éditiori,
Paris. Gábalda-Lecoffre: 1924,' 10. fr. Legrand vy jímá. z del sv. Jana Žýlat. p ríp ad n éú ryvkya ukazuje
v nich .prísneho,- ale láskou horícího pastýre, jemuž
šlo predevsím o rozšírení král. Božího a o čistotu víry.
Ŕečnicltáforma jenom podtrhuje čistou prísnost morál
ky sv. Jana,kterýdovedl i nejvyšším rícipravdú,a jeho
velkou dobrotu pro kajŕcníky. D ílo ukazuje učitelskou
starost sv. Jána, který ve svých'homiliích probírá celou
tnravouku.
— si.
G. S ichlm ayrS. J . UrcJiŕistentum und Jcath. K irch e:
Tyrolia, Innsbruck, 192í.! Známý jesuita Bichlmayr,
omlouváise v úvode, že nechce psátivedeckédílo.Kdo
prečte pozorne dílo, vidí, že autor tu „hreší " nemístnou
skromnostíJPrácé B. jest velmi dúkladná a zajímavá.
B. ukazujeížive kresťanský starovek a jehb duchovní
poklady a my .po prečtení knihy se utvrdíme, že verí
me to, co verili naši první bratíí, a prosíme je, aby, cliom aspoň dohre žili dle toho, zač oni umírali. -r'O"

Bernoville G.: St. Thérese cle ľEnfant Jésus, Grasset,
Paris, 28. vydaní, g fr.P o skvelém theol. díle domí'
nikána Poulpiquet prichází laik-literát a skladá svou
kytici t notám naši moderní sväté. V yzd vihuje vše,
co se lít í literátu na té usmevavé, ale prece hrdínné
svetici. V relé doporučuji všem ctitelúm sväté Tereaie
od Ježiška.
B.
Schoepfer dr. Aem.: D er hlg. Thomas v. Aquin, als
Bahnhrecher der IW^issenschaft, Tyrolia, i^a 5 . Kniha
vyšla jako odpoved dnešním čím dále tím hlasitejším
praním i z rozvráceného táhora mimokresťanskýc h filosofú návratu ke sv. Tomáši. Chce pomoci tem, kterí
hled ají pravdu, chce jim ukázati a též zdarile ukazuje,
že sv. Tomáš nehyl mnichem X lII.století a pro X III.
století, že jeho, základní zásady jsou hezp. kompasem
i moderní duše. Ukazuje sv. Tomáše jako velkého prú'
hojníka nových myšlenek a smeru, jenž vyvolal prúd"
k ý hoj, který skončil jeho vítezstvím. Čtete, čtete!
KuJinel dr. J.: Vom Reichtum der <Seele, Rauch,
Wieshaden, s ‘ 5 o ,M.k. Kniha plná života, jemných
postreliú a vrelé, horoucí lásky úprimné duše k Bohu.
U čí znáti duši, poznávati její cenu a,proto pracovati
na priblížení k Bohu, který ji stvoril pro sehe. Kniha
pro tiché, čisté chvíle samoty a sehranosti. ■
— B,—
Ĺouismet: Ľinitiation mystique, Téqui, Paris, 1926,
13 fr.V eh lasný anglic. benediktín; jehož dílo vydal
Téqui v preklade, podáva i začátečníkúm a neodborníkúm prístupné poučení o všem, co se týká mystiky,
o kterou se jeví takový zajem. Kniha jest psána na
Píseň písní. Počíná od lásky Boha a Krista k nám, '
vede duši celým vývojeín duch. života až k duch. za'
snoutení. Kniha jest prozáíena Lenediktinským jasem,
je'klidná a vážná.
. B.
w'sjDer hlg. Gertrude: Gesandter der gôttl. L iete, H er'
der, S'Go jMk. Se zájmem o mystiku roste zájeni o staré
mystiky a mystičky, na než t y l ve stredoveku tak bo'
hatý rád sv. Benedikta. Jednou z nejnadšénejších pev'
kyň Božích-hloutek jest svata Gertruda V elká. Celý

duch. život jest tu podán, oživený rozmluvami s Kristem. M ýŠlenkový svet knihy jest vnesený, ale prece
všem prístupný; jest jednou z nejlepších knilx, která
vám podá útechy ve chvílícli boure a n eklidu.K éž
bychom meli Herolda božské lásky preloženého i do _
češtiny.
■ ■
—1 S. —
Meinertz: M^ie Jesus die Mission -wollte,: Dx. Ild.
Herwegen: Kirche und Seele,: Dr. Hasenkamf Gottf.:
Religlon und Kultur. V šecky tri sešity jsoú ze sbírky: Aschendorffer Zeitgenôsse iScliriften, Ascliendorff,
1926, selit a 1 M k . Gelá shírka jest nesmime cenná a
zajímavá. Nejedná se o narýchlo psané brožúrky, nýhrž o skutečná vedecká, byť i zpopularisovaná pojed
naní o všem, co práve hýbe současnou dobou. .Mnoho
doporučújeme všem, kdož se chtejí ryclile ale prece
spolelilive poučiti o časových náboženských otázkách.
— to— ■
■
Krehs dr. Eug.: Grundfragen der Mischl. M ystik,
Herder, 1921. Kniha, až na nekterou zbytečnou po
lemiku s ýynikajícím dilem Poulainovým, jest psána
velmi strízlivé, klidne a presvedčivé. Autor dokazuje,
že mystika jest cílem aovocem zdravého duch. života,
a odlišuje dobre od mystického života vlastního jeho
mimorádné zjevy. H odí se pro odborníky, hl. knéze.
JosepJiK uhnel:V on den.Tagen Gottes. Vkom isi
Herman Rauch, AV^ieshaden. Str. 168, cena . . .. N á 
boženské úvahy, pripojené k církevnímu roku. N e 
všedne obsažný a krásne podaný návod života v duchu
církevních obdobia nálad. Pro premýšlivé duše vzácný.dar.
— es—
Th. Mainage, O. P. Immortalite. Paris V I .', P. Téqui, Iabŕaire-Éditeur. Rue Bonaparte 82. 1926, Str.
a5 a, cena 7 fr. — -.V sedmi prednáškach pojednává
autor o problémech života posmrtného a bére dúkazy
z vesmíru, ze všech náboženství, z človeka, metapsychiky, ze svedomí,-z rozumu. Kniha dokonale ovládající stav veci a podaná rečí velmi prístupnou. V rele
se doporučuje.
*
— es —
Alexandre Masseron: S aint Antonín (1^89— x^5g).

V . Lecoffre, Paris 1926, str. 197, cena brož. 5 fr. •—
Sv. Antonín, arcibiskup florencký, již ve svém mládí,
vzbudil podiv vyspelou svätostí svého života a mimorádným nadaním. V i 5 letech oblékl b ílý šat sv. D o
minika, a když mu bylo 3 o let, stál již v čele reformy
rádu dominikánského jako prevor. Jen z poslušnosti
prijal.bríme' úradu arcibiskupa ve Florencii. V . této
vysoké hodnosti žil dálé jako prostý reholník: odstrá
nil všechen prepycli, každého ksobe laskavé prijímal,
každému pomáhal a tak dokonale podporoval chudé,
že častéji mél pokladňu úplné prázdnou. I jako arci
biskup; neúnavné kázal a zpovídal. Uiníral se slovy:
Deo servire — regnare est. Bo hu slôužiti — jest panovati.
:
Tšk.
Meyer Hans: Geschichte der alten Philosophie. 1 9 26,
Kôsel-Pustet, str. X I I I a 5 io M . i 3 .A č kniha nepatrí
prímo do rámce našeho časopisu, prece se o ní zminujeme z referentské povinnosti. Tím spíše, že jsme po
ukázali na potrebu správne filosofie, a protože se jedná
o knihu, která jest samostatným vedeckým dilem. V e licé zajímavé'pro každého jsou hodnocení nábožen
ských snáh antické filosofie. Strhujícím slohem líčí
touhu filosofú po Bohu, hlavné u nejvétších zástupcii
, starovéké myšlenky.
— B. — '
Dr. Clemens O íerham m er: In Leid u. Sieg. 2. vyd.
Tyrolia, Innsbruck, Z26stŕan, JMĹk 420. Potrebujeme
takových knížek, jako jest O." J est nám vítáha vdnešním prohouzejícím se hnutí liturgickém a eucharistickém.' K aždý časteji pristupující ke stolu Páne najde
v díle mnoho myšlenek pro své prípravy, díkučinéní.
Adorátori, biidou obžvlášté s novým vydáním spokojeni. .Zvlášť vyzdvihujeme upotrebení starých litur
gických a rímskych památek.
J; H. K ardinal Newman: Betrachtungen und Gebete, M/unchen, 1924, Theatmerverlag, ubertragen
von Maria Knoepfler. Predložené dílo je druhý sväaek sebraných dél Newmanových v néméckém pre
klade . Z modliteb a rozjímaní dýše láska k dobrému
Bohu, touha po pravde a vrelý:dík za to, že ji našel,

Celá kniha jest protkána nadšením a dúverou ve žhavou lásku Kristovu L. nám. Odporoučím všem duším,
které dovedou.se nadchnouti pro svélio Bolia krás
nymi ,my sienkami, a t y si v tichu a sebranosti zvolna
a pozorne čtly; a cliutnaly perly .pravé zbožnosti.
— •

il

—

Dr. Roh. Linhardt:'Die M ystik des hl. Berntard
von Glairvaux, Tyrolia-Verlag, Innstruck
Au
torovi se podaril pokus spojiti;vedecké badání s for
mou pro širší kruhy.-Li líci sv. Bernarda jako svetce
ohnivého citu, jehož rozum však,prece n etyl zakrnelý. Vidím e tu Bernardá truhadura Boží lásky, který
touži po poznání Bolia ne ve spekulaci, n ýtrž v kon
templácia. Celá' jeho nauka dá se vyjádriti heslem:
. Hledati Boha; Hledá ho svým vroucím stykem s Kristem — iSlovem — volá na pomoc sv. Pannu. Sv. Ber
nard nepohrdá vedou, jak se mu,mylne podkládá, ale
1 nepreceňuje jí. M usil tý c h všechny kapitoly zde rozehírati, na což nemám místa, nemotu ani poukázati na
dúkladné štúdium postupu duchovního života dle sv.
Bernarda. Snad se k tomu vrátime ve zvláštním článku.
. ■■
— B. —
Nátur und Gnade.V on Dr. M . J os. Scheében. M it
Einleitung und Ergänzungen neu heráusgegeten von
Dr. M artin Grobmann 1922/V . 8° , str. 3^4- Cena
. G'5o M k .- r V ítezn ý bojovník za vládu nadprirozena
psaltoto dílo v dobe velmi podotné dote naši, v dobe
ztrativší smysl. pro nadprirožené smýšléní a žití. Je to
škola, kterou nezbytne musí prodelati duše otevrená,
chce-li.prijíti na hlubiny intimního života s Bohém.
Scheeben do podrobností propracoval učení Písma,
Otcu a velkých scholastických tlieologú o pomeru
prirozena s nadprirozenem. J sa pak sám človekem hlubokqho duchovního života, svými, zkušenostmi dal
svému dílu život. Kniha hlubokých a úchvatných krás
ve všech čtyrech oddílech (Dvojice prirozena a nad
prirozena. Píirozeno a rád života prirozeného. Milost
a rád nadprirozeného života. Spojení, a snottbení prirozena s nadprirozenem), vyznívající ve volaní po

Otci na nebi, po synovství, po chlebe dítek.'Kdo nechcešzakrnetiduchovní podvýživou, musíš v tatových
knihách hledati. Theatinerverlag Munchen;
Ricíistättex P.. Karí S. J. Mystische Gebetsgnaden
und Ignatianische Exerzitien. Tyrolia-Verlag: Inns
bruck .M. 8° , 3 ä6 straň, ^ 5° -Mlc. Knížlca psaná od
* zkušeného duchovního vúdce, ozbrojeného znalostí
teórie i praxe vnitrního života. V pečlivé studii poe
tka názor o mystice dot minulých i prítomných, podléhaje určité jednostrannosti v serazování skol á ve výčtu autorú. Jinak však jest to dílo cenné, hlavne svou
umírneností a moudrými pokyny, varujícími pred fa. lesným mysticismem a stremhlavým chvátáním na
vrcholky duchovního života tez dúklad né prípravy,
svedomitého vedení a Božího povolání.
— il —
Chléb: Fr. Fillipi. O n pohlédl na mne okem, v nemí
večnost se tmela, jak vševedoucí: Zahyneš hlady beze
mne, neb já jsem chléb 1A když pohlédl na mne, po
vstal velký hlad v mé duši, jež volala: D ej mi chleba! •
AJá ale šel j sem dál a požíval zemi a nazýval to ■
životem. Leč duše, neztišila se ve mne i když jsem jí poroučel a dával vše, co skýtá zeme, takže jsem jikonečne
z nitra vyrvat chtel, leč, nemohl. Brzo prosila jako
díte a zase hrmela.bourí a otrásala mnou a volala na
mne jako na švého vraha a chtela chléb. Nemohu již
déle to snášeti a tak pricházím opet k tobe, Ježíši, a
vím, ž es pravdu mluvil. Já musím hlad em zaliynonti
Lez Tebe, neb T y jsi chl éb. . . A on pohlédl na mne
okem, v nemž večnost se tmela, a podal mi Chléb.

