NA H L U B I N U
ČASO PIS PRO P ĚSTO V Á N Í A PROHLOUBENÍ
D U C H O V N ÍH O ŽIVOTA
Ročnih první.

V Olomouci v listopadu 1926.

Číslo šest/.

K e Jzonci p rv ní ho roční ku,
S nemalými ohavami a zároveň se slepou důvěrou
v Boží Prozřetelnost posílali jsme do světa prvé sešity
našeho časopisu. Dnes dílo se zachytilo a proto třeba
úctovati. Co jsme dosud vykonali? Duše lépe znající B o
ha více jej múze milovati. Proto jsme především ukázali
na bohatství Božího života, na jeho vlastnosti. Roznítili
jsme touhu po nem a ukázali cestu, kterou se blížíme
k Pánu, to jest cestu dokonalé lásky a oddanosti. Udá
vali jsme též vhodnépiostředky kpiohloubenívnitřního
života, církevní liturgickou modlitbu, klanění a sv. svár
tosti. Osvětlili jsme i otázku zřídla vzrůstu, .t. j. milosti.
Soustavně jsme podávali perly, které vytryskly z hlubokého života světců a duší Bohu oddaných. ~
Končíme prvý rok, bohatší o radostnou zkušenost a
odhodlanějšíjiti dále za vytčeným cílem. Zůstaňte, nám
věrni a přivedte nám i své známé do naší rodiny. Dekujeme všem za lásku a obětavost, která nám umožnila
překonati tvíde finanční obtíže. Dekujeme přispívatelům
á zveme všechny schopné k spolupráci. Á nesmíme za~.
pomenouti ješte jednoho, skromného Činitele, na kterého
vydavatelé rádi zapomínají, t. j. tiskárnu. Dekujeme té
naší za to, že stahovou láskou a péčí tiskla náš časopis.
XJplne se shodujeme s jejím názorem, že krásné, svaté
slovo si zaslouží vkusného zevnejšku.
S Bohem a — na shledanou v novém roce I

N a d propasti.
P. K m . S o u l c u p O. P.

Propasti jsou výsadou velikosti. V dokrém i ve zlém.
JMalý člověk miluje hladkou plockost, od propastí u~
tíká. Bůli cktěl míti člověka velikým a proto jej přiklí^
žil k propastným kloukkám poznání a lásky. Postavil
před člověka taj emství víry .A n i nej propastn ěj ší klu tm u nezastřel, jednoduckými přímkami naznačil nej
intimnější život Božství, tajemství nejsv. Trojice.
Propast nej kluk ší r-r a malý člověk od ní utí kál,
neuměje pockopiti, že je mu klavní studnicí živé vody
k velikosti.
č tu otisk prastaréko pergamenu, v němž JMListr Ro-'
kert z jMLelunu (■
{* 1167) líčí, jak utíkal malý člověk
13. století: ^Qkledně Trojice kývá otázka, jak ý uži"
tek přináší víra v ni a pročkez této víry nikdo nemůže
kýti spasen. Zdaž k y k kázni a milování Boka nadevše
nepostačilo věřitiý že je všemokoucí, nejmoudřejší a
nej vyšší dokro, aniž t y se věřilo,, že jest Otec, Syn,
D uck svátý? ■Mnozí praví, že věří v* Boka všemokou^
cíko, nej moudřej šiko, nej vyšší dokro, odmítajíce uzňati
Otce, Syna, Ducka svatéko.*
K d yb y to psal mistr dnes, neměnil k y asi nic, leda
že ky přidal slůvko o věřícíck, kteří si nevědí rady
s tajemstvím nej světější; Trojice, neckápou, ja k ý má
význam pro výšiny duckovníko života.
Tajemství Trojice zcela jasně oznámil Ježíš Kristus.
A nám tu platí toliko slovo sv. Augustina: „\íěřím ,
akyck rozuměl.
Tajemství nejsvětější Trojice samo člověk poutník
nepronikne nikdy, kyť k y se mu vysvětlení podávaló
tak zdánlivě průkledné jako třeka toto:*

„ M y š le n k a , když B ů t sete myslí, slovo, které B ů t
mluví, když sete vyslovuje, to je celý otsat Bolia,
to jest on sám. Toto slovo nazýváme „Slovem** B ota,
Synem Božím. A tento Syn je Botem, protože B ů t
vše o sotě vysloví, kd yž vyslovuje sete. Vše o B otu
jest ovšem zase B ů t. A svátá láska mezi vyslovujícím
a vysloveným Bokem, radost Otce ze Syna, to jest
ze sete, radost Syna ž Otce, to jest opět celá láska a
radost B ota, to jest opět Bůli. jMLy: pravíme „D u et
x svaty .
^
Klasikové tteologie ovsem mluvili značně opatrněji,
vědouce, že nelze rozumu -poutníka vysvětliti Trojice.
Kdo t y se odvážil lidskými slovy líčiti intimní život
B ota, když často člověku, nestačí lidská řeč, a ty mlu
vil o svém životě duše! „ Věřím, a t y c t rozuměl* ne"
naznačuje:poctopení tajemství, nýtrž poctopení dů
sledků tajemství. A t y tajemství nejsvětější Trojice
motlo v duši vykonati, co ctce, kynouc ,duši vztůru,
výše k totatství rozvinutélio života, není třeta zna
losti odstínů tteologickýct jemností. Postačí znalost
několika jmen, otsaženýct ve zjeveném tajemství.
Se jménem Otce spojil nátožensky tlou tající duet
jména: Příčina, Atoc, Divotvorce; ze jména Syna v y 
vozeno: O traz, jMoudrost, Pán církve; D u e t svátý
se nazývá: Dar, Láska, Posvětitel.
K tomu si přidáme sv. Bernarda slovo podjvukodné
otsažnosti, šířky a kloubky: wJe Trojice tvůrčí: Otec,
Syn, D u e t svátý. Je trojice padlá: rozum, pamět, vůle.
Je trojice, do které tato upadla: slatost, nevědomost,
žádostivost. A je trojice, skrze kterou padlá trojice
se zdvitá ke Troj ici, od které odpadlavíra, naděje,
láska."
. . .
jM otl t y Bernard napsati toto slovo, které zní jako
svátý cliorál, jako symfonie tragiky, práce a triumfu,
k d y t y neznal Trojice ? V ěřil, a ty rozuměl, a poroz
uměl a pronikl do nejzazšíct tajů života duše. Pro
nikl tam jako lékař a učitel a těšitel zároveň.
Srovnejme si otsat tteologie Trojice a slova Ber
nardova. Čte se to tezmála jako okultistické setema,

ovšem s tím rozdílem, že je plno světla a vede opravdu
ke spojení s Bokem:
Otec (Příčina, jM o c , D ivo tvorce): člověk (padlý
rozum, slabost, víra). Syn (Obraz, jMoudrost, Pan
církve): člověk (padlá pamět, nevědomost, naděje).
Duch svaty (Dar, Láska, Posvětitel): člověk (piadlá
vůle, žádostivost, láska).
Bojím se psáti dále, nevím, kdo kude sledovati rozr
vinutí tokóto vzorce. A le doufám, že přece někdo.
A myslím, že, kdo pozorně dočté do konce, bude pak
ckvíli státi se široce rozevřeným zrakem.
jMnoký názor se již snažil vysvětliti smutné sku
tečnosti v lidském životě, jež lze obsáknouti jedním
slovem: rozervanost. Rozervanost rozumová, rožervanost mravní. A jen jediný názor ty smutné skutečnosti
vysvětlí bez mezery. Ten, který na otázku o příčině
rozervanosti odpovídá slovem „kříck".
Z povaky následku se poznává povaka. příčiny.
Následek (smutné skutečnosti života) je rozervanost,
příčina musí rovněž býti rozervanost, odtržení, roz
tržení. A to je podstatná složka křícku: odtržení a
roztržení. Z něko ovšem musela povstati „rozerva
nost". Tedy příčinou veškeré a každé lidské bědy,
klavně bědy duše, protože roste na rožervanosti, je
jiná rozervanost, odtržení člověka od příčiny jednoty,
od Boka — kříck.
Lékem a cestouk vyléčení je návrat k jednotě, spo
jení s příčinou jednoty, s Bokem. Rozervaný, roztr
haný člověk nemokl si dáti vysvobozující jednoty.
Bůk v tajemství Trojice ukazuje zázrak božsky
•velikéko slitování: Příčina jednoty je rozdělena, aby
roztržený člověk dosákl jednoty. Rozdělila se nikoliv
na trojí Božstvo, nýbrž na tři osoby v jednotě Bož^
ství. A člověk vidí jasně cestu, kterou se má -krátí ke
svému sjednocení, k návratu míru, světla a síly do ži
vota své duše. .
K d yb y člověk měl vykověti rozkazu „ Jdi k Boku"
jak k y vákal, tápal v nejistotě, kde začíti, káni se
obrátiti. Z tajemství nejsvětější Trojice zní duši: „vraf

se a jdi k O tci!" On, Příčina, jM o c , Divotvorce, pravá
osobnost, obnoví světlo ve tvém zatemnělém rozumu,
jMoc obnoví síly po slabosti ^ vrať se k Otci vírou;
jeho moc otcovsky bude působiti divý.
Spoléhej na Syna. Dokonalost Boha má napodobiti
člověk při svém návratu, Syn jest Obrazem Otce a
zároveň jMoúdrost, která padlé paměti vrátí vědomí
povinnosti; ukáže nevědomosti, kde je cesta; Pán církve
dá všechnu pomoc obsaženou v majetku církve. Vše.dá,
čeho třeba ku práci v nezdolném doufání.
Duch svaty je zárukou zdáru a dosažení výšin. N aděje by snadno zklamala při měkkosti padlé vůle a
pod útoky žádostivosti. Láska je zárukou zdaru, láska
v srdci lidském a láska Boží. Láska tak silná, ryzí,
hluboká, aby zasloužila jména svaté lásky, neporušené
žádnou nízkostí. V Božství jest osobnost — Láska
Dar: sklání se k člověku, aby vyplnila prázdnotu
vůle, aby žádostivosti vznešenými, svátými dary od
vrátila od porušení a nízkosti. Sklání se k duši Láska
—r osobnost, aby ani strachy ze smrti nezlomily chuti
k dokonalému návratu. Duše bude posvěcena, nabude
smyslu pro vše, co jest Boží a božsky vznešené; bude
pozbývati chuti pro lahody země.
Požehnána buJ svátá Trojice! V ěř, duše, ábys roz
uměla, že čím uvědoměleji věříš v ni, tím větším tě
učmí bohatství této propasti. A požehnej tě Bůh Otec,
S yn a Duch svátý. Amen.
Z a slávu sl ov a .
JB. P . D lo u J t á.

|

D o m iň e , ne sileas.
H ospodiiíě, neódm lčuj se.

JSíá duše celá ;chtivě na rtech ulpívala
všech mluvících, již zdáli se, že měli cosi říci.
O slova zázraku! Já ráda mlčívala,
jak mlčí v ůchvatu, kdo čeká tě, zář v oku, touhu *

To dlouhé cekání l Jak časem ztázlivělol
K d y slova dočkám se; t y smysl žití, pro mne mělo
Ci jsem tu cizinkou? Proč mnou přec nezactvělo
ni jedno dosud, proč mi ja to v cizí řeči znělo?
To mlčení mé vlastní mění se už v muku.
Jsem slova nesctopna, to zakletí je trů zy, děsu:
M í mluvčí němi jsou,., čím-více tropí tlu k u !
Snád já též riěma jsem, že mlčení své trpně nesu ?
Romu jsem dala těžké zrno svéto šlová,
jak rozsevačka prostá ztožně v jarní šije roli?
Kdo se jím potěšil ? Kdo že je v srdci ctová ?
A t , němou mezi němými t ý t ! Bože, jak to to lí 1
T ak z propasti mé lirůzy tolest k neti tryská.
V šak tolest právě tlá to lívá pravá dětská slova.
/Slovo marnost, tlu cto ta když srdce úzce stiská,
má duše pravé slovo: „O tče!" nacliází si znova.
JVtne z propastí se věčna, Láska odevzdála . . . ,
Hned život smysl měl. O slovo Otce ! Sílo S lova!
A c t, neodmlčuj se víc, Bože! Jsem tak malá!
'V ím , že jen to jé slovo živé, které B o ta ctová.
'* ■

-

■

V ťé smutné vlasti náší, zemi něm ýct tlu ků ,
ó, pojďte, tra tří, na tlu tm u pósvátnéto ticta.
Po vřavě marnýct slov ted zvolme sladkou muku
mlčení z uctvatú, kd y duše život Slova vdýctá.
B ůt. „Eífeta !" své vyřkne nad němotou davu
a národ český vydá svaté, živá Slova Boží!
.
Jsme zástup mlčícíct, však na tu~ Slova slávu
svou krve daň ať každý žliavě po krůpějíct složí !

Bratří, Luďte střízliví a tděte, protože datel, váš
protivník, otchází ja t řvoucí lev, hledaje, to to t y po
hltil, jemuž odporujte silni ve víře . . .
Z trv e vylité a pošlapané, z nevinnosti zneuctěné,
z tíd ý a slz vdov a sirottů denně slyšíte to řvaní, tteré
pronitá až do hlouti duše. Opravdu, pozorujete-li,
ja t se ten svět točí, pozorujete, že seN
točí v petelném
charlestonu, že to jest opravdu datel, tte rý vede rej.,
Aňquetil měl pravdu, td y ž nedávno nadepsal svou
tnihu ó veřejné špatnosti trvavým heslem: Satan conduit le t á l — satan vede rej !
Vzepřel se jednou, řetl, netudu sloužit a chtěl si
učiniti trálovství pro sete. Rouhá se a stahuje ve svá
tenata toho jen může, a ty zalidnil říši svou. Staví svou
černou říši záporu, vzdoru, staví ji stále a taždá duše,
tterá se definitivně odtloní od Boha a přitloní se t e
tvoru, jest člántem jeho příšerného řetězu, tterým
cloumá bezmocně od větů proti Bohu.
- Stále a stále lá tá duše t sotě a tomu látání řítáme potušeníi jVtěl jsem potračovati ve studii o odda
nosti t Bohu v duch. životě a přišel jsem t tomu, ja t
se chóvati v potušení. \Za studie se mi téma -takřka
rozrostlo pod rukama a t y l jsem nucen zvláštní úvahu
věnovat! této otázce, tterá tolik chce ohroziti náš v ý 
stup t Bohu, tterá nás chce strhnout s výšin Božích
do propastí petelných.
Co to jest potušení ? Sv. Tomáš dí : Tentare est proprie:experimentům sumére de alicjuo. (I. q. n | . art. 2.)
PokouŠeti znamená délati na někom své pokusy. Sv.
Bona^vjentura dotládá :vTentare, protare est. Potoušeti znamená zkoušeti. D a tel pokouší, a ty totiž zjistil,
ja k ý jest vnitřní stav člověka, fjá te l nevidí do naše- '
ho ducha/jemu jest přístupná jen fantasie z vnitřních
smyslů. Pokušením vysílá pokusné talo n ty, a ty vě
děl, ja tá jest naše vůle, ja t jest silná či slátá, td e jsou

naše slatiny. Jeho pokušení odívají vždy formu po^
noukání. Bůh nás jen zkouší, alě nepokouší. O n pokuserií pouze dopouští. Člověk pokouší jako dáblův
nástroj. (E t si liomo aliquando sic tentet hoc agiť, in
quantum est instrumentum diatoli.
1. c.) Tělo pak
a svět nepokoušejí ve vlastním slova smyslu, n ýtrž dá
vají příležitost k pokušením.
.v. Pokušení jest tedy úkon dátlův. Proč tak jedná ?
Proč sé snaží nám škoditi, proč má zálibu v rozsévání
zla ? Svádí nás, protože jest zlý. Tvor rozlévá kolem
sete, co má. Ďábel má zlotu a to v takovém stupni/
že vůbec není sckopen dobrého. Závidí nám lepší osud,
protože se nestal tokem a v jeho nitru to hrozně vře,
nosí peklo již v sotě. A hlavně, dátel jest
pýcha.
Chce míti svou říši atak se snaží urvatiPánu co možná
nejvíce .:. . To jsou ty dva tábory, které se staví proti
sotě a které vidíme již zde oddělené na světě. A ni není
třeba, aby se kdo oddal zvrácenému kultu satana . .
Ďábel se spokojí, když odvrátí duši od Boha. Stačí,,
když přiklo ní duši ke stvoření, když ji k němu pří
mková a když zase o jednu duši více volá: Nebudu
sloužiti.
• Ďábel nežádá, aby se mu všichni klaněli. K tomu
si vyhradí jen několik zvlášť silných a svůdných je
dinců, jiné nechá klaněti se věci nižšího řádu. M iliony
nechá tančit kolem zlatého telete a jenom jim k tomu
píská pekelný doprovod nelásky, sobeckosti a násilí
a krádeže.
: Ďábel se spokojí, když lidstvo místo Bohu klaní se
světu. Tedy svět také pokouší? Pokoušeti může jen
rozumný tvor. Svět hmotný nepokouší, ale láká a dle
způsobu užívání jeho dábel vidí, jaký má k němu vztah
naše nitro. Svět podává tedy příležitost k pokušení.
A tu se musíme míti na pozoru. Musíme správně oce^
ňovatisvět. Svět jest jen mostem k Bohu. Nezaměňuje
me prostředek s cílem ! Nezůstávejme na mostě státi l
Hledme na svět klidně a střízlivě, oceňujme jeho hod
noty. Francouz říká zádumčivě o světě: Toút passe,
tout lasse. Vše. mizí a unavuje. Svět má hodnotu, ale

jen od Boka a jen pro Bohá. T olik má věc kodnoty,
kolik do ní Pán vložil, a každý ten stupeň má za ucel
jen vystupňovat! náš pokrok ke Tvůrci. Dokonalým
však naprosto teň svět není. Není vším. Budme však
nenasytní a mokouce míti vše, nestírejme drotty . Ď átel, když vidí, že duse přilnula ke světu, dává jí droLty
čím dál tím odpornější, pozvolna pak duši přímo terorisuje. Ten, co vyšel s Lokatým otcovským podílem,
přál si pak jisti mláto.
A le jeden svět pokouší též sám. Jest'to svět, který
_odsuzuje Spasitel. Jest to totiž soutor lidí, kteří při
lnuli k tomu světu viditelnému, jen za ním se packtí
a uplatňují zásady, ve kterýck převládá jediná snaka,
co nejvíce té země pozříti, cb nejvíce toko pracku se
nalokati. Jsou to lidé se zásadami, ze kterýck čpí níz
kost a malost světa odMoněnéko od Zřídla, velikosti.
Ten svět přímo_pókouší jako nástroj dátlův. Pokouší
svět ženami necudně se strojícími, muži cktivými a v y 
zývavými, pokouší posměckem a potupou a pronásle
dováním věrné víře otců, pokouší slitováním výkod
těm, kteří padnou a tudóu s nimi se klanět těm růz
ným tůžkům, kterým zcela nespravedlivě přezdívají
pokrok a kultura atd.
Jinou příležitost k pokušení , dáváme konečně my
sami svou porušenou přirozeností. Naše žádostivost
kledající i odmítající dává satanu dosti příležitosti. Co
příležitostí mu dá naše smyslnost, krativost a p ýck a !
Jak jsou zvláště netezpečná, protože nedosti všímaná
pokušení z p ýcky. Jak jemně i pod rouškou rozletu
k Boku dovede se datel vplížiti do duše, jak dovede
sváděti k kříšné opovážlivosti, když se duše vtírá do
svatyně kněžství, mystiky net zasnoutení se v sliteck.
JMiisíme se starati o svou čest, ale nikdy nesmíme ji
stavěti za cjíl, kterému tyckom i Boka otetovali. P ý 
cka strkuje knásilnostem, svádí i k neřestem. Tak často
přepjatí v pýše tý v a jí nemravy.
Smyslnostdailupodává nejslitnější materiál. V člo
věku dříme zvíře. V každém, a těda, kdo neumí Ldítil
Těžko se člověk dostává z onoko špmavéko víru. Ž e

se smyslností není žertů, ukazují ta umrtvení světců,
které člověk světa staví do nápadné blízkosti bláznů,
a ty jicli nemusil následovat.
Hrabivost dovede pak člověka tak zaslepiti, že do
slovně datlu duši zapíše á za ten šustivý dnes zvuk
peněz obětuje vše, ctnost, ideály, přátelství, příbuzné,
národ i stát . . . Což nebyli světoví tankéři, kteří t y
, t y li liotovi i stát finančně zničiti . . ?
-Zde jest datlova síla. V nás ! Sám jest sice vyškolen
staletou zkušeností, má inteligenci anděla, hlavním
vsak spolupracovníkem jsme my. D á te l jest tehdv sil
ný, k d y ž m y lioucmíme silným svou slat ostí. Cíli,
jak se cliovati v pokušení ? Prvním pravidlem jest, i tu
zachovejme svou oddanost k Bohu. I v nejhorších po-,
okušeních vězme, že td í ten, který ostříhá Izraele: N e 
malomyslň m e.Ď á te l jest jen tehdy sjiný, U y ž se ho
bojíme. Věříme, že Pán jest vševědoucí a dobrotivý.
Tedy oddejme se mu, vždyť on ví, kolik sneseme, a
nenechá nás. zkoušeti nad naše síly. V pokušení pak
se pokořme; uznejme svou slabost a volejm e:
Pane, zachraň nás. Tedy, vyhněme se pýšel N e vy
zývejme, pokušení. Nemysleme, že něco sami ze sete
dovedem. Pokoříme-li se, Pán budeš námi a námi to jováti. Prchejme prostě před pokušeními žádostivosti
< očí i těla i pýchy. 'Biti se budeme jen s pokušeními
hněvu a to ještě s vyloučením pokušení k pomstě, před
nímž též jest-nejlepší útěk.
A ť se nikdo nemýlí předchozími články o oddanosti.
Oddanost k vedení Božímu nezakazuje nám touhu
býti zbavenu netezpečných pokušení. Jedině se mu
síme při této snaze po vysvotození zprostili neklidu.
Bůh ví o nás a neopouští nás. Mysleme více na Boha
než na pokušení a boj hned jest lehčí. Neklidem b y 
chom prozrazovali jakousi nedůvěru k Bohu. Svatý
František Sal. praví ve svém listě (397) sv. Františce:
Nelekejme se ďáblova hřmotu. V í, že nám nemůže
uškoditi. Proto nám chce aspoň nahnati strachu, stra
chem nás clíce znepokojit i a neklidem unaviti ... Jest
to jeho prastará metoda loviti v kalných vodách. V rh -

němé se clo náručí Božíko, jako dítko se skrývá v kouři
ná krudi otcově* a zůstaňme klidni. Uznejme svou slaLost a prosme Boka v pokoře, ať kojuje za nás, ať nás
ckrání a vede. Oddanost nevylučuje též opatrnosti,
naopák ji přikazuje. Nesmíme se vydávati dó nekezpečí. To Ly Lylo zakrávání si s okněm nad doškovou
střeckou, která kned ckytá při slaté jiskře. A jako
sláma jest ckytlavá naše přirozenost. Alusíme Lýti opatrni. V yknouti se příležitosti k pokušení, nezaplétati
se sami slepě do léček. Musíme užiti všeck prostředků,
aLyckom pokušení co nejvíce omezili a jim ulomili
krot přípravou na ně. T ak nám pokušení neuškodí,
nýLrž prospěje. Pokušení jést Lleskem nad duševní
kladinou. Osvětlí a ukáže, kde naše slaLost, více-nás
přivine k Boku, naší síle.
Každé pak vítězství posílí naŠi ctnost. Ctiiost se ze
siluje větším zakořeněním v duši a opakováním. Boje.
upevňují ctnost a jediný úkon ctnosti; jímž přemákáme pokušení, jest dle jeko síly mocnějším prostřed
kem k umocnění ctnosti v duši, mocněj ší m než oky čejně
opakovaný úkon. Vítězstvím nad pokušením zocéluje
se naše sekopnost odporu, jako lidé pracující v žáru a
s žárem, stálým stykem s ním zvyknou si na okeň a
jsou sčkopni jej snáze snášeti.
Život náš má Lýtí stálou snakou vyplnění naší Lytosti Bokem. Bůk má zvládnouti nás celé. Čím více
pronikneme do jeko okruku, čím více se s ním spojí
me a všeko jméko v něm a pro něko a dle jeko vůle
Ludeme užívati a ne se tomu klaně ti, tím více se 0L0žíine. A to jest naŠím cílem, Lýti zcela Boží, doLrovolně a cílevědomě; protože mu patříme.
Jinýck kodnot, menšíck Boka a jen z něko majícíck
své Lytí, Ludeme užívati ve smyslu cíle danéko jim
Bokem, nepovýšíme je však na cíl poslední, neskloníme se před nimi; když ony jsou nám dány ke služLě.
Neuposleckneme jejick lákavéko zevnějšku, za nímž
se škleLí pitvorná tvář dáLlova. A když podnikne otevřeňý Loj, neulekneme se ko, protože máme ňa své
straně Boka . Hned při prvním záky vu duše pospíšíme

k Boku, vyznáme mu svou slakost, zaprosíme kó o sílu
á o. vysvobození. TJspěck pak přičteme tomu, který
Lojoval pro nás. Neplačme však a nenaříkejme při
pokušeníck, nekoť jimi Bůk zkouší naŠi věrnost, jimi
dává nám příležitost, aLy ckom mu dokázali svou lás
ku. V pokušení poznáváme Boží moc a naši slakost,
uČí nás pokoře, která voní kořkou myrkou, ale jíž se
léčí duševní zrak, který pak vidí správně věci; vidí
duši a Boka v jick pravdivosti. Z toko poznání v y 
plyne pak velmi zrycklený a odstupňovaný postup
duše, nezdržované kalucinacemi sekelásky, která jest
největší překážkou postupu, která zavádí jako Lludička. Pokušení ck ce.nás odvésti od Boka, s pomocí
Boží učiňme, aky nás přivedlo Llíže k němu, Llíž, až
na jeko iSrdce.
,
BůJi jest P r oz ř e t e l n o s t .
P . r o f , d o g m a t i k y C li. H é r i s O. P .

Bůk, který jest nutně Dokrotou a pravdou, jest též .
Prozřetelností. A nemůže ani Lýti. Všeckny věci jsou*
krůpějemi rozlévající se Boží dokroty a není tu na
zemi nic doLréko, čeko Ly neLyl příčinou Bůk, doLrota
nejvyšší. Avšak nejen věci samy jsou dokré, nýLrž
i jejick vzájemné vztaky jsou skutečným dokrem. Bůk
pak musí Lýti příčinou t tokoto řádu i těckto vztaků.
.Mimo to Bůk jest nejvyšší inteligencí, v ní jsou
dokonalé vzory všeck v ě cí,; stvořitelská myšlenka,
která je učinila, která jim dala jick pravdu a která jim
dává stálé Lytí a jick pokrok. Tak. jest v Boku též
idea onoko řádu stvořenéko a onoko vztaku a touto
ideou ten řád a ty vztaky stvořil.
To stačí, aLyckom pockopili, že Bůk jest Prozřetel
ností. Prozřetelný jest ten, kdo ve své inteligenci se
staví plán své činnosti, který si určí, jak séstaviti složky
svéko díla a který dle toko též ony složky tak se
stavuje, aky dosákl svéko určitéko cíle. U lidí před-v

pokládá prozřetelnost^celý soubor zkušeností z minu
lostí, žádá cílevědomé a rozmyslné upotřebení všecli
prostředků, předpokládá tp též moudré tušení všech
okolností, které by mokly ' překážetí zamýšlenému
plánu. To vše není bez námaby a bez práče. Každé
vítězství stojí řadu hodin a dní a to řadu. bolestné a
vysilující práce, stálé bdělosti a vytrvalé energie.
V
Bobu, nekonečné moudrosti, se to-vše velmi
zjednodušuje. Bůh zná dokonale svůj plán a jest ab
solutním pánem všech prostředků kú. provedení tohoto
plánu. U žívá pák takových prostředků, které jsou
‘ úměrné j eho cílům. Cílem jeho ve všecb podnicích
jest pak jedině zjevení jeho dobroty nekonečné. Jest
Dobro a to Dobro se rozlévající a se sdělující, které
dává ze své plnosti a ke kterému se zase vše vrací
z toho, co dává. V tomto návratu pak k Bohu jest
dokonalost tvorů a věcí, jím pějí tvorové hymnus
o dobrotě Boží. A zase Bůh sám pořádá tento výstup
tvorů k sobě, toto vzdouvání vln vesmíru ke své propasti'tvůrčí. M á p a t k tomu Bůk všeckny prostředky.
A B ůk vybírá svobodně v plném světle švé inteligence.
Tento výběr se udál od věčnosti, jest odevždy jako
Bůh sáml
O d věčnosti urči1 Bůh, žé bude svět a že bude
takový,; ja k ý jest. dnes. Tento prozřetelnostní úkon
vykonaný v naprostém zvládnutí bytí nezanechává
nikde stínu. Jediným prostým pohledem patří Bůh
na celý postup bytí a věcí. Tento věčný pořádek jest
principem^ stvoření v čase těchto věcí. Svět jde přes
staletí cestou vyměřenou mu Pánem v božské moud
rosti. Zcela nesprávně se někteří snaží odňíti Pánu
starost o tak zv. nižŠí bytosti anebo o méně vznešené
části vesmíru. Bůh jést příčinou všeho tvorstva;všeho
bytí. I nejmenší bytosti nejnepatrnějšího našim očím
významů závisí absolutně od něho.
jMohli bychom pronésti urážku, že Pán stvořil jisté
věci jen proto, abý je nechal letěti vstříc záhubě a
svému osudu jako oběti jejich bědné existence a
opuštění Božího? JMy nedosáhneme často ve svých

jpodnicíck svéko cíle, protože různí činitelé, na které
nemáme vlivu, zmařili naše plány. M y jsme často
:zcela t e z i ranní proti zániku svýck snů a snak. Leč,
mokl překaziti nějakéko záměru Božíko ? Kdo
k y se mokl postaviti proti j eko úmyslům ? Všecko
tvorstvo jest mu podřízeno a poddáno. On: jde ne
únavně za svým cíleni přes. věky a přes všeckny
události ve světě. Žádná událost nemůže překaziti
Božíko plánu. Bůk vše předzvěděl a vše určil ve svém
plánu, Či lépe řečeno, B ů t vše právě vidí ve svém
^věčném rozkodnutí. T ak řídí a pořádá vše s naprostou
svrcliovaností a,nic neunikne, protože nemůže uniknouti jeko otcovské dok rotě a stárosti, jeko Prozřetelíiosti.Hospodinejty mne zkoumáš a znáš, pěje žalmista.
Jen si pročtěte pozorně žalm i 38 !
Tedý, je^li ten svět tak dokonale spořádán, není
y něm místa pro nákodu? Pro Boka není nákodyl
Nákoda jest neočekávané střetnutí dvou příčinj které
jdou za svým cílem ve vzájemné nezávislosti. Ani
j edna ani druká nemokla předvídati toto střetnutí,
protože její rozkled jest omezený. Toto střetnutí mokla
k y zameziti příčina vyšší, od níž k y okojí příčina zá
visela. T ak na příklad dva sluzi přičítají nákodě, že
se setkali, jejíck setkání však kýlo předzvěděno a předr
určeno a připraveno jejick pánem. Bůk jest nejvyjší
příčinou^ jemu jsou poddány všeckny příčiny ostatní.
Bůk. urČil a zná kěk všeck kosmickýck kytostí, zná
příliv a. odliv událostí ve světě. Pro Pána neexistuje
neočekávané a nepředvídané, pron není nákody.
Tedy, dle toko jest oprávněný turecký fatalismus?
V ž d y ť vše, co se stane, jest již určeno a my nemůžeme
na tom nič eko měnitil Nekoť proČ se snažiti vyknouti
se neuniknutelnému určení 1 Co jest psáno, jest psáno!
N ic nemůže ani tečky změniti na Božíck pláneck.
N e, fatalismus neplyne z naší úvaky! Bůk užívá
v pořádání věcí a v provádění svýck podroknýck plánů
nás svýck tvorů. U žívá naší činné a svokodné spolu
práce. Tato činnost není překážkou pro provedení
JBožíck-plánů. Jest naopak pouze pomůckou pro pro-

vedení tokoto Božíko určení. I tato činnost jest Boku
známa a určena. Nemůže Boku zabrániti v provedení
jeko plánů, protože Bůk zůstává svrckovaným pánem
a původcem i samé svobody naší.
Tudíž, lcdyž díxňe, že vŠe, co se stává, jest neomylně
se stávající, to znamená, že vše se,zde na zemi děje dle ^
plánu a v plánu Boží Prozřetelnosti, nesprávné však
jest, že my nemáme pražádnéko místa v onom plánu
a že nemůžeme dle Božíko plánu spolupracovati na
zamezení nějaké události, která nás okrožuje.
Vím , ,zůstává stále ještě ona palčivá otázka smíření
Boží všemoci a jeko všeobecné příčinnosti s nasí svobo
dou, s naší činností autonomní a svobodnou. A le když
říkáme autonomní/to znamená, že naše činnost jest
svéprávná vůči jiným tvorům, nikdy však vůči Boku.
Jsme svokodni proto, že žádný tvor nemůže znásilniti naši vůli, naše cktění. Bůk však jest původcem
a;proto i pánem našeko cktění, naší vůle. Tedy, když
nás takto stvořil,když nás stvořil svobodné, ckce jistě,
akyckom též svokodně jednali, abycliom jednali dle
naší přirozenosti.
. ’
Zůstává nám zákadná tato vládaBoží nad naší vůlí,
ale kdo může proniknouti tajemství Boží? Především
pak si uvědomme, že nejenom Boží moudrost, nýkrž
i Boží dokróta jest principem celé činnosti Boží, která
dala.svět, dokrota, která plní svět dokrem, jímž pře
kypuje a tak je přitakuje svým věčným vyzařováním
Láský. *
Teň, kdo vede naši činnost, jest kytostí živou, milu
jící a svokodnou. Vede ji proto, aky ji držel a po
zvedal a vedl k dokru. N ení možné, aky tato bytost
životná/svobodná a milující nesdělila nám tento život,
tuto svobodu a tťito lásku. Bůk pořádá vše silně a
jemně, dí Písmo. Jedním z organismů ve světě, jak je
cktěl míti Bůk, jest svokoda tvora jím milovanéko.
Tento organismus nekude nikdy zničen Všemokoucností a láskou, které stvořily svět a všeckny kytosti,
které je zackovávají a védou k cíli.
Le Saulchoir. Belgie. ,

TežJcý Jiři ch .
D r . F r . X . N o v dle;

■ V e stálém přiLližování a připodoLnóvání se B otu,
zdroji , duetovníto vzrůstu, spočívá náš postup, naŠe
zdokonalování.Nejzákladnější,prvnípodmínkoupak
jest neodloučiti se-aspoň od B ota, nepřetrtnouti s ním
své spojení, le tn ě m e to zkrátka : Prvním krokem
i. Bo liu jest držeti se Lío, neopustiti jej těžkým tří~ ;
. ctem. T ěžk ý t ř í c t ztavuje nás milosti posvěcující,
v jejíž linii se vyvíjí vnitřní nadpřirozený život. Těž H
tř í cli jest vratem duše. ZatleJm e se do černýct jeto
propastí, atyctom se t o snáze vyvarovali!
*
Jest tř íc t. Není t ř í c t výmyslem uzkýct, neradost"
nýct, životu .nepřejícíct duší. Není t ř í c t strašitel-'
. ným fantomem žijícím svůj rmutný, v y lta n ý život
jen v asketickýct k n itá ct, v tla v á c t přemrštenýct
fanatiků a mnictů, v srdcíct nesctopnýct net oLmezenýct slatoctů i LaL. A ni neňí jako ono Černé ma"
nictejské Ložství, od B ota neodvislý princip zla, pod-'
vymaňující sotě lidstvo i proti jeto vůli a.tez je to víny,
kletta neuniknutelná ve svém příctodu, neodvrati~
telná ve svýct následcíct
•—
Jest t ř íc t jako velká negace života.
' Jest t ř íc t jako nejtlutší kořen neštěstí, nejtotatší
pramen ta r ity a Lídy, nejmočnější spojenec z á tu ty
tělesné i duševní.
Jest t ř íc t jakožto prorok nešťastné smrti, jakožto
předctůdce B ožíto odsouzení, jakožto jistá poukázka
na věčné tresty.
- Jest t ř íc t vůkol nás a nám samým nétezpečný a
Llízký -— 7,
•
*
Jest velká negace života tříc t.
Jmenujte život sílu. Rozumějte jím ctnost. JMyslete

si jím povinnost, vyšší mravnost, celtovou věrnost
t B otu, t sotě i t . lidem *- se všemi jimi stojí t ř íc t
v-nesmiřitelném rozporu, s taždým těct v e ltý c t a
pravyct pojmů života vede vá ltu na ty tí net nebytí.
Pozvete do srdce svéto zvířecí smyslnost a s pláčem loučí se s ním andělstá čistota.
Popřejte sliictu tajným Llasům nezřízené ctižádosti,'
naduté p ý c ty a tle , miláČet Bota. i lidí, potora, zaplatí to životem, vaším životem.
Odevzdejte se podlé a ponižující lenosti, neplodné
a bezcliaratterní nečinnosti ať v životě soutromém, ať
v úřadě veřejném, a ztanotili jste v sobě všecto, co
vás drželo nad smrdutými močály světa, vyšší radost
a práci, čest a p otro t, požetnání a modlitbu . . .
A ta t se má věc s taždým liříctem. Proti lásce stojí
zášť. ^Proti věrnosti zrada. Proti spravedlnosti trádež
(jsou trádeže stattů ideálníct'—'ále málo td o se z nict
zpovídá). Proti víře nevěra. Proti modlitbě světáctví.
Proti udatnosti zbabělost. Proti moudrosti B ota bláz
novství tototo světa ^ —
'
*
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; Nemůžeme se jim vytnouti, těm propastným pro
tivám ctnosti a tříctu . Nedosátneme toto n itdy, aby
m otly v srdci našem státi vedle sebé. N it d y nebude*
abyctom molili žiti jen daleto vlivu a nárotu jíc t
obou. A le máme volbu jen mezi nároty, vládou, dary,
požetnáním neb zatracením jedné nebo druté/ ctnosti
nebo tříctu .
*

■

T a t musíme patřiti na tříc t. Jato td y ž otec četné
rodiny tý^í a nesmyslně utrácí těžce vydělaný taléř
a doma tynou tladem,. zimou a bídou žena a dítty>
jeto žena a je to d ítty.
Jato td y ž manželta se oddává nemravnostem a
čestný muž to platí svým postavením, ano, zničeným
životním štěstím; její muž. Jato td y ž syn vytán i a
bije mattu, aby udržel děvtu.

Co ž nejsou ctnost/ povinnost, věrnost, láska ony
svaté svazky, jimiž připoután jest člověk k člověku,
k otci dítko, k manželce mánžel, k kratru kratr? ano,
jimiž vůkec se vyjadřují, jimiž trvají a jsou všecky
lidské styky a poměry ? Jmenujte, co nejvysšíko zná
lidstvo, myslete o poměrecli nejněžnějšícli a nejvrouc
nější cli, nejtužšícli i nejsvětějšíck, to všecko nějak sou
visí s ctností, to všecko tak net onak jest ctnost, po
vinnost, věrnost i čistota, láska . . . . A to všecko má
jednoto společnéko, neúprosného a časem vše mčícíko nepřítele, a ten jest kříck . . .
T ak dlužno si žvykati patřiti na kříck. A k y nestál
pouze v kateckismu a v knikáck a pojednáníck asketickýck, ale aky stál i v životě našem. A k y stál V ži
votě našem ne jako smutná skutečnost, ale jako krozná
možnost, jako děsná: otázka vlády slakosti, tmy, ne
štěstí, nevěry, ponížení nejklukšíko, nejkolestnějŠíko —*
Každým kříckem utrpěl jsem mravní porážku. Snad
nikdo o tom neví. A le ví to moje svědomí a zná to
Bůk. Snad jsem získal v očíck světáků a klupců/ snad
mi kříckem přikylo slávy a vážnosti duší p lýtkýck
neto rovně ztracenýck.. A le před instancí nejposledvaiější a nejrozkodnější, neomylnou a konečně vítěz
nou prokrál jsem při svou.
Každým kříckem ztratil jsem kus mravní půdy pod
nokama. Snad jsem jím získal místopro světácké plány,
-pro vysněné domy marnosti, pro vykledané p oklady
lakoty a ziskucktivosti. Avšak ztratil jsem půdu duše
své, půdu, na níž^stála, z níž rostla, jíž sílila a kvetla
draká duše má. O , jak jsem zckudl, kde snad nevě
domý dav nine klakoslaví pro mé zdánlivé, kříšné kokatství.
Každým liříckein ztenčil jsem mrávní- sílu svou.
G sl epil jsem oči duše své, ockromil jsem paže vyššíck
snak, oslatil jsem křídla neteskýck povzletů. Tvář
duše mé odvrácena jest k západu, oko mé navyklo si
patřiti do tmy, ruce mé kojovati pro neřest. . . Snad

. jsem zesílil před světem, ale má síla jest síla,kamene,
klesajícíko překotnou, stálé rostoucí rycklóstí do t e - .
feedné propasti,— —
*
N ejvyšší posice života nazývá se ctnost.
Nejvyšší obecná negace životní jmenuje se kříck.
K dyb yckom jen to jediné věděli o křícku, stačilo
t y , akyckom touž intensitou, opravdovostí, důmyslem,
kterými jsme povinni kledati a zackovati ctnost, po
tírali, nenáviděli, daleko od kranic duše své udržovali
liřícli.
*

r

První kříck spáckán pod devisí Budete jako kokové
.-■
•■
■
r-reritis sicut dii, v očekávání a roztoužení pó nadlid
ském zisku* který v té míře a velikosti, tak lekce a
plně, tak tezpecně a sladce, tak vpravdě „tožsk yw
zdánlivě jen nedtáním Boka a jeko příkazu, jen kří
ckem moLI t y t i dosažen. A co po křícku následovalo*
t y l úpádek člověka přirozený i nadpřirozený. Ztra
cena jest vnější Lezpecnost před utrpením, ráj. Vzata
člověku rovnováka vnitřní, neporušenost a vzájemná
podřízenost sil duševníck a telesnýck. Každé vnitřní
i vnější utrpení nalezlo po prvním křícku přístup
k člověku, i sama královna kolestí ' smrt.
V in a a trest, utrpení a kříck narodily se v jednu
nešťastnou ck vílin a svět. Jenže vina ve ckvíli, k d y
se narodila, t y la již i naplněna. Kdežto trest rozvi
noval se a rostl a množil, se zjevoval zvolna, časem,
staletími, věky lidským i------K d y t y nás Bůk o tom
výslovně nepoucova 1, kdo z lidí k y dnes ještě věděl,
ano, jen o pouké možnosti myslil, že ony krozné rány,
jimiž •krjvácí lidstvo na kojištíck, v nemocnicíck, v ža' láříck, v krlozíck kladu a moru, že nesčetná neštěstí
nepřátelství a pomsty, nevědomostí a kludu, nemocí
a umírání, padoušství a vraždění, že to všecko přišlo
na svět z jednoko kletékopramene, ž křícku? A i když
to sv. víra učí, zůstává přece tajemstvím, jekož jádro

nikdy neproniknul rozum lidský, Mystérium iniquitatis . . .
*

Cosi z oněck podstatný ck taliů prvníko křícku ímá
do seke dosud každý kříck.
K aždý kříck se udává nějak pod keslem kokorovnosti, co do osokníko sekevědomí ve ckvíli křísne, co
do cílů kříckem kledanýck, co do způsoku k těm cí
lům se. přiklížiti . . .
A přece každý dokonaný kříck značí nějak úpa
dek člověka. Především úpadek vnitřní, porušení, ná
kazu, oslakení, otravu našick lidskýck sil a stránek,
jak výŠe řečeno. Pak i úpadek .vnější,- jakési vydání
se na milost i ňemilošt světu vůkol nás, stojícímu v od
poru s naším Člověk em vnitřním. A kdy ky ten svět
ve ckvíli křícku se tvářil jako náš spojenec a přítel,
nadejdou ckvíle, snad pozdě ale jistě, kd y se z něko
vykluke náš úklavní, ne-li jediný odpůrce a nepřítel.
A kdyby eko m ve ckvíli kříšné okoliatili seke a své
: okolí tretkami slikujícími ňám pozemský ráj, vpravdě
ockudili jsme seke, pustili jsme v tomto určitém pří
padu, co do této určité stránky našeko života slakošsky otěže z rukou. A odevzdali jsme v té jedné, více
méně snad-rozkodné záležitosti našick dnů kudoucíck,
vládu moci nám cizí a vnější, odporné a nepřátelské*
slepé a neúprosné. V y d a li jsme se kříckem . . . Zašili
. jsme kříck do života svéko . . . Sepjali jsme kudouc‘ nost svou s kříckém. Avšak Boží m lýny melou zvolna,
ale melou jistě a jemně. Možná, že leta ukěknou, mož
ná, že jaro života zatím se pošinulo k podzimku* mládí
ke stáří, až vzejde símě zaseté kříckem; A tekda po
známe pravou podstatu křícku, a snad okklopeni všemi
kokatstvími světa zpláčeme krvavě nad svou ckudokou, kídou, nád životem otráveným a zmařeným dáv
ným kříckem.

^'!M[ílost;.posvěcující';dáyá.člověku novou, vyšší při
rozenost, činí to znovuzrozeným synem Božím.
Z přirozenosti vyp lývají nutně scliopnosti, jimiž se
jeví jejíráz, Schopnostmi, plynoucími z milosti, jsou
nadpřirozené ctnosti a dary D u eta sv. Tvoří v duši
nadpřirozený organismus, plný tožskéto života. D le
ctností žije člověk dokonale, však nemění se jeto lid
ský ráz činnosti, činy jeto zůstávají přiměřenými lid
ským silám i pod vlivem nadpřirozených ctností. Te
prve vlivem darů D u eta sv. se vzmáhá síla duše tak
vysoko, že přesatuje lidské síly. Duše v ňejvětšíck
ztouškáck života, v největší a nejiolestnější tísni na
lézá dosti síly a statečnosti, a ty snesla vse pro B o ta
živíc se jeto* láskou. Y nesnázi, kdy rozum lidský
marně tle dá světla, rady, přictází znenátla světlo ylivem daru rady, takže duše vidí jasně, jak nejlépe t y
mokla věc vykonati. D ary D u eta sv. činí duši povol
ným nástrojem v rukou Božíct, na cestě k dokonat
losti, kespojení s Bokem. A ježto často lidské síly nesta
čí, jsoupotřetny dary D u eta sv., přinášející vyšší sílu.
N o v ý organismus nadpřirozenýct ctností a darů
D u eta sv. sílí vzrůstem lásky k Botu. Té lásce Pán
svým přikázáním : „jMilovati tudeš Pána Bota svéto
z celéto srdce svéto, z celé duše své, ze vŠí mysli svéw, tedy ;ze všect lid skýct setopností, nepoložil meze. .
Proto se musí vzmátati Lez omezování až k míře, již
určil každému B ů t pro krév Kristovu; každému z nás
jest dána milost dle míry Štědrosti Kristovy (Efes. IV ,
7) praví apoštol.
Sv. Tomáš (II. II. q. 184 a. 3) udává důvod, proč
láska nemá mezí. N ikdo neomezuje velikosti cíle, ne
klade míry v dosažení cíle; na př. lékař neklade mír
ry zdraví, ckce celé zdraví; omezuje a měří jen pro-r
středky k cíli, léky, a ty dosákl zdraví. .

Láska nás pojí s Bohem, posledním cílem všeho tvor
stva. Tedy člověk nemůže nikdy příliš milovati Bolia*
naopak všechna jeho snaha musí směřovati k lásce stále
v.v/
^
vetsi.
Pod vlivem darů Ducha sv. činnost lidská se stává
činností Ducha sv., jenž znenáhla proniká duši ja to
oheň dřevo, vypuzuje z ní všechnu vlhkost různým
utrpením. Duše slzí s počátku pod náporem božského
ohně, když pálí vše nezřízené,‘než ji uvede na výšiny
spojené s Bohem. A le tam duše pozná, že utrpení ne
jsou ničím proti milosti, jíž se jí dostalo. Duše vniká
do tajemství Božích, okouší svou zkušeností dobroty
Bob a našeho, vzmáhá se v ní život poznání a lásky,
neboť „to jest život věčný*, praví božský Spasitel,
„ a ty poznali T ete, Boha živého, a toho; jejž jsi po
slal, Ježíše Krista.w(Jan,
3 .) Duše i zevnějším jed
náním se přizpůsobuje Kristu, jenž jest tichý a pokor
ný srdcem, Duch sv. oživuje zahradu duše pramenem
božského života, který tryská z milosti posvěcující.
Život z milosti jest símě věčného života, jest počát
kem věčné blaženosti. Abychom tedy pochopili, v čem
spočívá život prýštící z milosti, je třeba pozorovat! žir
vot věčný, život v nebesích, život Boží v sobě. Jako
počátek nebo zrnko stromu dovedeme oceniti z jeho
vývoje, dospěje-li ke své zralosti, z ovoce, které při
náší.- Je-li milost Boží zárodkem věčného života; oce-r
níme její velikost z poznání blaženého nazíraní na
Boha tváří v tvář, v němž spočívá poslední blaženost
a dokonalost lidská.
K úplné blaženosti člověka se vyžaduje, aby jeho
rozum dospěl k poznání podstaty první Příčiny (I. II.
q. 3 a. 8), v němž se pojí lidský rozum s božskou pod
statou j ako vlastním předmětem* takže mu nezbývá
jiné touhy, hloubka lidského poznání je vyplněna.
Je to poznání převyšující nesmírně sebelepší poznání
Boha z věcí stvořených i duševních, v nichž se odráží
podoba a dokonalost Boží ve velké míře. Rozum lid
ský pomocí světla slávy pronikne do Boha, jak je sám
v sobě, ani lids H pojem nebude prostředkem k po

znání, nýbrž Boží podstata se spojí bezprostředně s ro2timem. Oněmí lidská schopnost, aby mobla vyjádřiti
Boží bytost, bytí podstatou, neboť jediné soupodstatné
Slovo Boží může vystihnouti blubiny Božství.
Dokonalost Boží jest v nejvyšším stupni, v Bobu
každá dokonalost je podstatou. Bůh je bytí podstatou,
s ním není možno sloučiti jakoukoli nedokonalost,
Boži podstata nemůže dostati od ně čeho zdokon alení,
jest pramenem všeho Vytí a všech dokonalostí, vše od.
ní závisí. 2/ivot a pozn ani náleží k dokonalostem bytí*
Schopnost poznání jest Bohu nejvlastnějším, Bůh jest
vlastně věčný čin poznání, poněvadž je nejvýš du^
chovní, povznešen nácUímotu,proto předmětem schopnýnťk poznání a zároveň samým poznáním, což plyne
z plnosti jeho dokonalosti. Tím, že jest poznání pod
statou, jest vněm život v nejdokonalejším, stupni, neb
„tím dokonaleji jest v někom život*, praví sv. Tomáš
(I. g_. 18 a. 3 ), čím více je schopen pohybu sám od
sebe. D le stupně pohybu od sebe jest stupeň života
v rostlinách, ve zvířeti, v člověku, jenž se hýbe za cí
lem, který poznává a si určuje rozumem, poznává cíl
a úměrnost prostředků k dosažení cíle, kdežto v niž^
ším stupni života na př. u rostlinstva jest pohyb jen
executive, totiž směřují k cíli, živí se, rostou a tedy se
hýbají však bez poznání cíle a prostředků k cíli.
V
nejvyšším stupni života jest podstata Boží, která
jest zároveň poznání samo, jež určuje cíl všemu stvo
ření a jemuž ho nikdo neurčuje.
Z plnosti dokonalostí Božích plyne úplné zadostučinění jeho vůli a tím vzniká v Bohu oceán blaženosti
a z harmonického souladu všech dokonalostí Božství
jest krásou,.v níž se snoubí nejvyšší spravedlnost snej-*
vyšš^ láskou a milosrdenstvím.
Život Boží, jak jsme I10 viděli, již přirozený rozum,
může dokázati. V íra a zjevení mluví o vnitřním životě,,
o Božství samém v sobě, v němž od věků žije a plesá. '
nej v. Trojice. V e vidění božského vnitřního života,,
v němž Otec plo dí věčné Slovo, poznávaje svou přiro~
zenost, a v němž vychází Duch sv., nekonečná Láska,.

se ukojí každá touha lidská, člověk dospěje k blaženósti. V nejsvětější Trojici jest princip a střed celého
duševního života, jest hlavním předmětem víry, z níž
pochází každé i expenmentní poznání Boha v mystic
kém životě. Předmětem víry jest vnitřní život Boží,
jest to týž předmět, z jehož poznání žije Bůh sám a
na..nějž nazírají blažení v nebi. Jen způsob poznání
z víry a z patření je rozdílným, neboť ve víře_ jest ne
dokonalé poznání, kdežto v nazírání jest dokonalé.
Boží dobrota se sdílí nutně ve vnitřním životě, Otec
sdílí celou svou přirozenost Synu, Syn a Otec Duchu
svátému.
Bůh ve svém milosrdenství a dobrotě dává nám pří
stupu k svému vnitřnímu životu způsobem přiměřeným
našemu rozumu pod rouškou různých tajemství, ze
svého božského pokladu udílí člověku svůj lesk podle
schopnosti. Milostí nám udílí svou j asnost, ze svého
Božství pozvedá tvora k účasti na Božství a na svém
životě.
.
V témže stupni jako rozumový život se nalézá vJBohu láska, neboť Otec a Syn nesmírně se milují vespo
lek pro nesmírné dobro. A ta láska jest soupodstatnou
Otci a Synu, žije, je to Duch sv., pouto mezi Otcem
a Synem.*
v' Člověk se stává milostí osvojeným synem Božím,
podobným věčnému Synu, BůL mu sdílí svou přiro
zenost, jak jsmé slyšeli. Duch sv. plní dusí naplněnou
'posvěcující milostí, takže jest chrámem jeho a uděluje
jí lásku, účasténství na věčné Lásce a v duŠi začíná k lí—
čiti nový život, jehož vrcholem je nazírání na Boha
v nebesích a jímž se účastníme Božího života.
V jaké míře čerpáme zde na zemi tento božský ži
vot?
Člověk milostí se dostane do souměrného poměru
, * „T ro is personnes toutes spirituelles, vivent de la m ém e vérité
p a r un seul et méme acte Je p e n s é e ; troisp erson n es v ivan t dúm ém e
m en p a r un seul et máme acte d a m o u r. C es trois personnes divines
constituent T exem p laire em inent de la vie de la clia rité .“ P ; G a r r ig o ú -L . — D ie u p. 5 i o .
N

k Božství, k němuž má spětí, novou přirozeností a no
vými schopnostmi. Prvním stupněm života jest víra,
tterá souhlasí všemu, co B uk zjevil, a je tedy začáteč
ním poznáním vnitřního života. V íra se zdokonaluje
až v nazírání, U e duše experimentně poznává v sotě
přítomnost Boha a jeho života.
V íra však bez lásky je mrtvou, proto vyšším stup
něm života Božího je láska, která nás pojí s Bohem a
zůstane táž i ve věcném vidění Boha. V lásce spočívá
dokonalost, dospěje-li člověk vytčeného stupně lásky,
dospívá svého cíle na zemi, život jeho stane se plod
ným a užitečným ke spáse jiných, přetývá v Bohu a
Bůh v něm, neboť Bůh je láska. A jako Kristus žije ve
slávě Otce, tak i duše s ním spojená láskou žije týmž
životem, neboť Kristus jest hlavou mystické ho těla,
obživující všechny údy. Taková duše zůstává v Bohu
a v jeho milování a přináší ovoce jako ratolest spojená
s kmenem.
v Postupem dospívá duše až k života, v němž převládá
nadlidský způsob působení Ducha sv. svými dary,
v němž Duclrsv. dává svědectví naší duŠi, že jsme sy
ny Božími. (Rím; 8, 16. Cf. P., Garrigou-L. Perfection et Contempl., str.
1. sv.)
M ilost Boží nás tedy uvádí ku prameni čerstvé vo
dy vyššího, Božího života, sdílejíc nám princip po
znání a lásky přiměřený a přirozený jedinému Bohu,
z jehož lásky stává se takřka přirozeným člověku, aby
mohl Boha poznávati a ho milovati zde na věky.

O
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JMatce B o ž í .
JMaria. M a y e r .

Jako věnec květin září skvostný řetěz legend kolem
tvého jména. Jméno tvé je čisté jako j>erly, lahodné
jako vločky květů, zářivé jako hvězdy. V milých kni
hách čítáváme čarokrásné příběhy: O růži,která vo
něla z věrného srdce tvého mrtvého žáka; o kejklíři,

tte rý si před tvým obrazem tancem vysloužil nebe;
o vrátné, tterá utetla do světa, a jejíž službu jsi tonala
místo n í; o tvém přícliodu do zbožných cel tlášterních a o tvých návštěvách ve věrných duších. A o tom,
ja t v srdci nosíš sladtou róztoš svého dítěte.
Jmeno tvé vznáší se ja to pestrý letní motýl nad
lučinou.
Přešla jsi světem ja to slunce. Prach neulpěl T i na
nohou. Andělé nesli lem tvého modrého pláště.
Duch svaty td ysi zapěl píseň. Sen o přítellyni.
O příteltyni, trásné ja to zora, trásné, nepostvrněné.
A le td y ž vysněná přišla, Bůh zapomněl píseň. K d y ž
Panna vystupovala, ty la nádhernější než záře výcho
du slunce.
,
„P o jí, nevěsto má!a zpíval Duch svátý.
Jsi verš, jMariá, jejž vytásnil D uch svátý! Verš
z těla a trve a duše. J si nej třásně jší slovo světa. Proto
se slovo od prvopocátlu s tetou snoutilo. A Bůh t y l
Slovo;
Krásná ty la země, dotud t y la rajstou zahradou. T y všat otrášlila jsi ji ještě nádherněji. Uštědřila jsi
nám modrou hvězdnatou noc dvacátého čtvrtého pro
since, děťátto v tolétce ze slámy, tvětinóvý domet
nazaretstý s přeslicí a k o tli tem. A celý ten trásný
pollad legend, lesních la p lic e t a zvonů.
Proč je máj ta t trásný ? A jméno jM atty ja to zv u t
houslí ? Proč jméno Panny vzbuzuje úctu ?Protože Ty\
jsi JMarie! Protože jsi JMatta a zároveň Pánna! Ó , zázrát zázratů!
Jsi píseň, tterou Duch svátý zapěl naší zemi.
Naše srdce ty la pusta a chladna. Teď v nich ja to
netestá růže tvete jméno tvé.
C L udoba ve svétle m i l o s t i .
jF. Jan Ev. Urban O. F. M.

Svatý Patriarcho chudých, Otče Frantíštu, oslavo-;
váný, obdivovaný a přece opuštěný a nenásledovaný,

sešli z plnosti svéko věčnéko kokatství paprsek světla
Jo srdcí těck, kdo čtou tyto řádky, áky proklédli aspoň
na okamžik mlkou ducka světskéko, který oslepuje
zraky dítek této doky, a poznali velikost svaté ckudoky, tvé nevěsty a paní, v její nízkosti, slávu její v pokrdání a plnost jejíko kokaťsťví v její nuzotě, aky pockópili,-že všem platí slovo našeko P ána: „Kdo se nezřekne všeho, nemůže kýtí mým ’ učedníkem. *' (Luk.
1 4 , 33 .)
<
Ckudoka jest slovo, které slyší dnešní člověk jen ve
spojení s dvěma pojmy: s pojmem ckudasa a pojmem
řekolníka. Jen jakó o základním zlu lidské společnosti,
jako o vředu, který se musí každým způsokem odstra
nit, se jedná dnes o ckudokě. K tomu směřují, či mají
směřovati všeckny pokusy: o rozřešení sociální otázky,
. ať už mají jméno kterékokoli směru.a karvy.
A le jako při všem skoro, tak i zde je diametrálně
rozdílná řeč a názor Evangelia, od názoru světa, ve
dení jMilosti od tužek doky. Svatý Ignác v Základ u
svýck Exercicií uvádí ckúdoku jako příklad věci ani
dokré ani zlé. A le tam, kde už mluví o křesťaneck^
kteří žijí z lásky a z milosti, kteří cktějí dáti svému
Boku nejen, co musí, ale vše /-r v rozjímání.o třetím
^stupni pokory, tam už ckválí ckudoku jako nutný dů
kaz následování Krista. A je-li cílem toko to časopisu
království Pána Ježíše ne tak šířit, jako proklukovat,
není možno přejít ckudoky, která jest jedním ze základníck známek křesťanství a tudíž nutnou podmín
kou dokonalosti.
A le proč?
Což nepostavili nádkerné domy Boží,' kláštery, ne
mocnice zkožní, kokatí křesťané ? A ž čeko kude čerpat
ckarita, ktidou-li všickni dokří křesťané cliudí?
Pravé z této ckudoky. To vše nevykonalo kokatství,
to vykonala právě ckudoka. Nekoťpxofo, že t y li ckudí,
nemilovali kokatství a rozdali je na úrok Pánu. B y li
ckudí duckem. Bez této ckudoky nekylo ky nic.
Kdo nepockopí, že duck em Evangelia jest ckudoka,
ten nemá o něm a o celém kožském učení ani jiskru

porozumění. A tím méně jeschopným nástrojem milosti,
tím méně může postoupiti v dokonalosti.
i. Cílem člověka jest spojení s Bohem. Ani zde na
zemi, ani po smrti nelze si mysliti dokonalejšího a ji
ného spojení s ním, nežli láskou. Protože k účelu vse
musí směřovat a podle účelu se vše oceňuje, je ten do
konalý, kdo je dokonalý v lásce. Lásce musí vše sloužit;
Cím který úkoii neto která ctnost více pomáhá k lásce,
tím je potřetnější, ano, nutnou k dokonalosti. Jako při
'každém počínání a,úplně ve shodě se zkušeností uči
telů duchovního života jest počínati cestu k Bohu negativne, odstraňováním toho, co jí překáží. N ej větší,
vlastně jedinou překážkou, která nás odvádí od Boha,
jest žádostivost. „Kořenem zlého jest žádostivost.* (Ep.
k Tim ..6, 10.) Tato však nemůže nic, nemá-li před
mětu, po němž t y toužila neto na něž t y nezřízeně
.pověsila srdce. iSv. Bonaventura v Obraně chudých
(Apologia pauperum, cap. V I L ) : „. . . hnutí její jest
v mysli, ale příčinu a potravu jí dodávají věci vnější.
Chce-li tedy kdo tento kořen zlého vytrhnout, na oto jí musí vzít ohled, jak na vnitřní žádost srdce,, tak
na vnější věci.*
-Zřeknutí se vŠak žádosti po majetku není nic jiného,
nežli ctnost chudoby. Sv. Bonaventura: „Evangelická
chudoba jest ctnost odříkající se časných věcí.* Dobro^
,volným odřeknutím majetku tedy neto ochotně a ode
vzdaně snášenou chudobou se odnímá látka nej hlav
nějšímu pramenu zla, odstraňuje se nej větší překážka
lásky k Bohu, a tudíž jest chudota prvním prostřed
kem na ceste dokonalosti. A jakó potlačení žádostivosti
jest již k začátku duchovního života nutným, právě
tak nutnou jest chudota;
•
Z této úvahy plyne dvojí důležitý poznatek pro
pravý pojem o chudobě:
Podstata chudoby není v „nic nemít*, nýbrž v odřek*
nutí. Jako každá ctnost nemůže, ani chudota spočívat 1
v nějaké vnější věci, nýbrž ve skutku vůle.
Toto vnitřní odříkání věcí vnějších jmenuje sv. Evangeliúm chudobou ducha. Táto chudota jest do jisté

míry nutná nejen k dokonalosti, nybrz i ke spasení
vůbec: Aspoň tolik je potřeba se zříci majetku* pokud
vede ke křícliu. Tím více jest však nutná pro ty, kdo
chtějí jít cestou dokonalosti. Xne-li duše ke věcem
/ časným, nemůže nikdy s úpliiou svokodou se oddati
lásce a vůli Boží., čím více místa zaujímá v srdci ma
jetek neto starost nebo touka po něm, tím méně místa
má v něm Bůk a starost o jeko vůli. Čím méně miluji
jednu věc, tím více miluji opak: Čím menší je láska
. ke hmotě, tím větší je závislost na Boku a náklonnost
ke věcem duchovním, čím více ve mně působí věčnost,
tím slabší je vliv věcí pomíjejících. V této vnitřní svo^
lodě a nezávislosti ducha od hmoty je důvod a podstata
chudohy. S v. Bonaventura tamtéž: „Jestliže tedy toto
7 odřeknutí jest dokonalým odstraněním kořene všeho
zlého (žádostivosti) a vyvrácením kakylonskéko zákla
du hříchu, plným právem možno tvrditi, že chudota
ducha jest naopak kořenem a základem evangelické
dokonalosti.* (Ibid. 3 .)
2
. A le i skutečná chudoba? která sě nej en skrývá
v srdci, ale která se jeví i ve skutečném odříkáni ma
jetku, je podmínkou dokonalosti pro všechny křesťany.
I když se. člověk rozhodnutím vůle osvotodí od touhy
. po majetku,přece mu zůstává možnost a pokušení i pří
ležitost této žádostivosti podlehnout. A proto jen sku
tečným odříkáním může dokázat, zda jeho chudota
duchovní je skutečnou a nikoli pouhým sebeklamem.
Tato touha nejen v srdci, nýbrž skutkem nic nemít,
hnala a pudí sta a sta odhodlaných duší do řeholního
života, a táž touha po odříkání otevírá ruce bohatších
křesťanů k almužně a dobrým skutkům. Bez těchto
rojevů je pouhá chudoba ducha jen předstíranou, jen
lamejm. P rakticky: N ení myslitelnou duše, která by
se Vážně snažila o dokonalost a při tom podléhala la
kotě ; nesrovná se dobře s touto touhou po dokonalosti
záliba v šatech dle nejnovější módy, záliba ve vybra
ných pokrmech, po co možná pohodlném a nad stav
zařízeném příbytku. To vše dle názoru duse, chtějící
žiti v duchu Kristovu, patří chudým.
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3 . Spočívá-li podstata,ckudoky v odříkánírmůžeme
ve své úvaze jiti dále: Nejen majéťekje předmětemžádostivosti, je tu i žádost í/Za,;která krzdí duši na cestě
k Boku. N ení to vyšším, jemnějším, dokonalejším cká: paním svaté ckudoky, zříkám-li se i této překážky a
okětuji-li své touze po dokonalosti i dovolené požitky,
zřeknu-li se tě cli výkod, které kyck dle svéko stavu
mokl si popřát i, ale kterýck si neckci dovoliti, aky ck
se více přiklížil ckudým skutečně, kteří na to nemají ?
Nejsou jen statky časné, krukě kmotné, Jest i maje
tek, který má i ten největší ckuďas : je to vlastní vůle,
touka po cti, po uznání^ vážnosti. N en í to vznešeným
porozuměním slovům Spasitelovým : Kdo. neopustí
vše, nemůže kýtí “mým učedníkem,* — jestliže pod
dojmem
rozumím i nekmotnpu, ale proto neméně
.vlastní svou vůli ? „ To j est ta vznešenost svrckované
ckudoky, jež- vás, kratry mé nej milejší, ckudými na
věci učinila,.ale ctnostmi povýšila. ^(Rekole sv. Frant.)
Opusť
a nalezneš vše. (N ásled. Krista.)
Zříci se majetku je veliké, ale zříci se těla, zříci se
touky po samostatnosti, cti, uznání, a konečne lýti tak
chudým, že člověk nemá ani sám sele a docela se odevzdá
Bohu, to je nej větší, nejvyšší stupeň ckudoky, kterouvidíme jen na *—' kříži.
4. A to jest nej důraznějším důvodem pro ckudokii,
duším po dokonalé lásce toužícím: Zpodolení s Ukři~
žovanýmiSpasífeřejn. N ak následovati naliéko na kříži
Ježíše, nakéko nejen šatem, ale zkavenéko krásy, zdra
ví, života, přátel, cti, jenž ani ve smrti nemá, kam k y
klavu sklonil! —
Z tokoto klukokéko ckápání evangelické ckudoky
zrodila se skutečná, vŠeokecná ckudoka prvníck křes-r
ťanů: „Okec věřícíck však měla jedno srdce a jednu
duši a nikdo z nick neříkal, že k y něco z majetku jeko
mu kýlo vlastním, nýkrž všecko jim kýlo společné...
V žd y ť nekylo mezi nimi ani žádnéko ckudéko, nekoť
ti, kteří kyli majiteli polí nek domů, prodávajíce je
řmáseli peníze stržené za to, co prodávali, a kladli je
nokám apoštolů. Rozdávalo se pak každ ému podle
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toko, jalt kýlo tomu potřekí.“ (iSt. ap. 3 u, 3^r - 5 .)
5 . A tonečně nejen proto, že věci časné jsou potra
vou pro žádostivost, příležitostí 1 pýše, lalotě, sokectví, pokodlnosti a lásce t světu, je svátá, dokrovolná
ckudokaprattictýprvní ctností.Ále ipositivně:V ždýť
človět musí něco milovat, musí na něčem viset, jeko
srdce musí nětomú neko něčemu náležet. Nemátli všat
nic* nemátli ani domu ani věci ani peněz, přátel, zřetl^
li se touky po v y ni tnutí "--tomu kude patřit, čím se
zakývat jeko srdce? Něco v něm lýt musí: Je-li prázd
né věcí stvořenýck, musí tam sídlit á zcela je vyplňo
vat lásta t Nestvořenému.
Proto svati odjatživa neznali cenu peněz. Proto opravdu duse po Boku žíznící často nepočítají, až ky
jim mnoký v y t i l lektomyslnost, td o jick nezná. Proto
je ztráta časná příliš nerozčilí. „N ic nemajíce a vším
vládnouce/* (a. Kor. 6, 10.)
Proto se odevzdávají potorně vedení duckovníck
vůdců, aky ani zkožnost neměli jen vlastní. „ Ckceš-li
dotonalým kýti, jdi, prodei vše, co máš... a následuj
jMLe.* (Mat. 19, a i.)
. ■
To jsou známé zkušenosti duckovníko života, tteré
duše tonají t a lř la instinltivně, puzeny pokledem na
tříž. „Znáte tu milost Pána našeko J ežíše Krista, že
totiž jsa kokať, stal se pro vás cliudým, akyste vy zkokatli ckudokou jeko.* (2. Kor. 8, 9.)
„Hledejte tedy nejprve trálovsťví Božíko a spra~
vedlnošti jeko a toto ostatní vám kude přidáno.* (jMat.
6, 33 .)
'
„Nestládejte si potladů na zemi . .., ale poklady
v neki.* (jMLat. 6, 19.) „ J a t težlo vejdou do trálovštví Božíko ti, tdož mají peníze. * (JVÍar. 10, a3 .)
Evangelická ckudoka, pozorována v tomto světle,
není sick cílem, ale nutným prostředtem l e spasení a
nutnějším ve vyšším stupni pro duše, toužící po dotonalosti, jsouc vnějším, z lá sty vyrůstajícím důkazem
vniterného odříkání a závislosti na jednom jediném —
naJBoJiu.

L,o nejvíce zarari a urazí nepřátele církve, jest její
jednota. Zatím co oni stále čekají, hledají a snaží se
ulepiti nějatý systém z tvarohu svých principů, cír^
tev tu stojí jalo.monumentální chrám, jednotnáv celtu
i v jednotlivostech* prostmtá, velebná, božstá. Jest to
proste náplň veletněžsté modlitby Kristovy před jeho
umučením. Pán dodává, že sjednocení třesťanů bude
světu důtazem o pravosti jeho poslání, jinými slovy:
čím více budeme sjednoceni, tím hojněji budeme zís-,
távati přívrženců 1 ruce Kristově, a naopát čím méně
budemé svorní, tím hubenější bude naše stlizeň na vi
nici Páně. T ý ž svátý Jan, tte rý zaznamenal velelněžstou modlitbu Ježíšovu, td y ž zestárl, míval dosti na
tomto stručném tázán í: „Synáčtové, milujte se vespole t* . Učed nit, tte rý spočíval na hrudi Páně při po
slední večeři, znál jen jediné slovo spásy, jeho poslední
odlaz jest obdobný posledním slovům Kristovým :
vespolná lásta, toť tmel jednoty.
.Vžijmese ponětud do požehnaného větu, t d y Spa
sitel dlel mezi lidmi. Představte si Ho ve vznešené
chvíli, t d y ustanovuje nejsvětější Svátost oltářní.
živme si slova jeho véletněžsté modlitby a srovnejme
,svůj život se životem, jatého nám vyprošuje Kristus
Pán před svým umučením.
Přiznejme se, že jsme velmi daleto od pravého sjed^
nocení. jModerní život se vším svým pachtěním po cti
a slávě rozestrtal nás na to lil stupínlů společensté
důležitosti, že pro uhájení své posice nebo pro aspi
race na místa ještě významnější nevidíme celtu, mys^
tictého těla Kristova, ulpívajíce na své osobní moletule, jež se nám jeví středem vesmíru.
Vzdáti.se sebe, ja té to otřelé naučení moralistů, a
přece ja t málo lze nalézti duší, tteré je plní dótonale.
Ten se vzdává stattů a pozemstých slastí, ale visí ce

lou svou bytostí na poctách, jež se mu zdají potřeb
nější než úcta Boží. Onen používá svěřené sobě hřivny
k diktatuře ne-li k tyranii nad dušemi, které se k ně
mu s důvěrou. obracejí. Někdo láteří na politiky a
sám tyje z jejich přičinění. Jiný exkomunikuje samo
táře, kteří si dovolují kritisovati plytkost politických
programů. T ak často se pod beránčím rouchem kryje
hrot a nebo aspoň hrotek ješitnosti, který časem do
zrává v roh a proměňuje beránka ve vrtohlavého
skopce.
Č eský katolický život jest děsně rozerván nesná
šenlivostí inteligence. Lid, jsa v ustavičném styku s pří^
rodou, závislou úplně na milosrdenství Božím, žije ve
zbožné resignaci.Katolická inteligence jako by neměla
ušlechtilejší vášně než závoditi:v uchvacování posla
neckých mandátů a četných míst. Arrivism v katolic
kých řadách dosáhl stupně přímo katastrofálního.
Kam se poděla prostota prvních křesťanů, toužících
jen po jediné cti na světě: aby se stali svědky Kristo
vými, prolejíce krev za víru. Čtěme životy prvních
mučedníků a poznáme, jaké to b y ly nádoby lásky.
íisíská: žhla v jejich srdcích, láska byla jejich jediným
životním projevem. Atezi námi však nelze ani mluviti
o rodinném’ teple, o důvěrném soužití dítek Božích.
Prostota stává se co nevidět obětí intrik a láska zmírápod
neomaleným tykadlem duchovních chroustů. V rouc
nost jest nahražena úřední zdvořilostí, studenější objetí
hadího.
Jednou z nejzávažnějších příčin tohoto smutného
stavu jest néuznávání hierarchie duchů. Všeobecné
právo hlasovací vyvrátilo dokořán pojem relativity
v lidské společnosti, a závislost časného blahobytu cír
kevního na výsledku voleb zúróvnilo řadu kněží s po
litickými činitely. N e že bych podceňoval práci poli
tických pracovníků, máť zajisté svou hodnotu pro ob
hájení práv církve, ale pro zevní orgánisaci nezapo
mínejme vnitřní hierarchie, j ak ji ustanovil sám Tvůrce,
uděliv tomu více, onomu méně svých darů. Nivelisace
bývá záštitou pýše nebo závisti, které by rády zabraly

výsady milosti. Chci říci, že naši .křesťané se nesnaží
zaujniouti místo ve společnosti, které t y jim příslušelo
podle přirozených schopností duševních neto duchovnich, ale počínaj í si, j ako t y vrchnosti t y l y j en sluhy,
najatými z milosti voličstva. N ení mezi námi té svaté
horlivosti, upínající všecku svou pozornost k cíli, a ne
k vlastní osotě, jak to lze viděti v úlech Božích, otcích řeholních. N ení mezi námi té touhy po pokořo
vání, ja k ji vyslovilSpasitel, řka: „Nepřišel jsem, a ty
mi ty lo slouženo, nýtrž, atych sloužil. “
Ctižádostivost jest známkou, že jsme ztratili směr a
že myslíme v prvé řadě na sete. Kde jest láska, není
ctižádosti. dMilující představený tude trestati. z lásky
a pro lásku, jak tomu učí svátý František Saleský,
milující podřízený tude poslouchati s radostným srd
cem, a ne ze strachu před trestem.Všichnitudou ve stá^
lém vědomí, že jsou částečkami mystického, těla Kris
tova, že každá naše myšlenka, každ é naše slovo, každý
náš skutek jen tehdy mohou mí ti něj aký smy sl, t udou-li v souhlasu s vůlí Boží. Při zdánlivých rozpo
rech a,nesrovnalostech, s nimiž se co chvíle setkává
rozum neosvícený věrou, spravedlnost neprodchnutá
láskou, tudeme přesvědčeni, že se nic neděje tez do
puštění Prozřetelnosti, a že vše to se přihází k našemu
vzdělání a zdokonalení. Pročítejme životy světců. I oni
zkoušeli mravními i fysickými trampotami v tomto v y 
hnanství. N e te se j tm zdávalo nemilosrdnějším než
kámen, ale ani nejděsnější muka jich nepřesvědčila, že
t y Bůh n e ty l spravedliv, že t y napřed ty lo třeta hledati časných poct a časného LlahoLytu, a teprve po
tom království Božího. Dohadovati se svratu ješit
nosti ů těchto bytostí stravovaných ohněm lásky hra^
ničilo t y se směšném.
Láska nevylučuje boje se zlem. Svatí se vrhali jako
rozdrážděné včely na bludaře, nasazující símě hniloty
do medu učení Kristova, alč všecka j ej ich *strohost, ať
vůči j mým či vůČi sotě, t y la úkonem téže lásky, obětující se: až na smrt, a také jejich protivníci ineodolávali přitažlivosti jejich milujících srdcí. O kolí

světců bývalo takřka vstřebáno do výhně jejich láslty.
A cli , nebozí světcové! Politikové je zahnali do těsné
ohrádky i Qui sanetus est, oret pro nobis. — Kdo svátý,
modli se za nás. Literáti jim vyhradili nebe hyperbol*
a dutých frází. N ebýti liturgie, skoro by se nevědělo,
že existovali.
Je-li stav věcí povážlivý, nikterak není zoufalý.
2 b ý v á nám ještě jeden, a to nej jistější způsob, jak b y 
chom obnovili své vyhaslé zdroje lásk y: úcta k Panně
JMarii. Přesvatá Panna nejen že jest prostřednicí mezi
nebem a zemí, jest i na výsost moudrou, opatrnou a
spravedlivou matickou. T ak jako tmelem rodinné sliod y bývá přecasto láska matčina, tak i v našich nesho
dách a různicích jest třeba hledati rozsouzení a usmí
ření u Jsíane. Ona rozežhaví srdce vlažných, potře
pýchu silných a potěší zármutek slabých. N a jejích
prsou budeme dýcliati rajské vánky svobody Boží,/
takže nijaké pozemské příkoří nás nestrhne v bývalou
naŠi nedůtklivost, naše mrzoutství a naši malomysb*
nost. Naše svornost bude úměrná naší víře v její vše
mohoucí přímluvu, a potom naše sjednocení obrodí
vi onu druhou, bohužel, větší část našeho národa, která
áž dosud ležela ladem.

. N a moři.
D r . Iž.edři cíl V a š e l c .

.D evátý den na moři.
Jak je dnes tiché! Co jsme výjeli z přístavu, ne
bylo ještě tak klidné. T ak tiché. A přece se vlní. Jen
docela maličk o se vlní, ale přece se vlní. To širé moře,
které mě a naši lod obklopuje daleko na sever a da
leko na jih, cíaleto. na východ a na západ, to moře
nezná klid u naprostého. V ětry a větříky udržují je
v pohybu. stálém. — O duše má, kéž jsi uchráněna
toho neštěstí, abys propadla, dokud v těle jsi, naprosté
nečinnosti! Kéž vítr a vánek Ducha sv. stále tě oví-

vají a zviřují! V e světě je tolik třeba svaté činnosti.
M.oře volající po ^rancích a po větru je skoro neko
nečné kolem nás! O tajemný vánku Ducha svat eko*
v ě j!
Kéž jen dují stále ty vichry Ducha svátého v sla
bou, nehodnou duši mou!
Kéž zvlní v ní vše, zvlní až do hlubin vše, co je
svátého života v ní schopno!
*
Stojím na palubě u místa, kde je vyvěšena mapa
s vykreslenou drahou, kterou již urazila naše locf. Kde.
tecT jsme? Právě na jih od Irska. O d Irska: ostrova
svatých. A hled ím s paluby na sever, tam kde v neviditelných dálkách .leží zelené Irsko, a vzpomínám
na utrpení, jež katolická víra tam prodělala, na zlobu,
jež ji ubiti chtěla prostředky nejcfábelštějšími, na
. dlouhá století, po něž katolictví na zemi ve strašných
mukách se svíjelo a svíjelo. A vzpomínám na nepře
možitelnou sílu, jež tohoto katolictví zhynout nene
chala, takže dnes, když století pronásledování minula,
víra tam vesele a radostně se zelená a zkvétá....
Ostrov svátých.
D ivil jsem se v Americe : z krajů českých a morav
ských, i takových, jež jsou pověstný svou^ nábožen
skou vlažností a svým náboženským odumíráním, na
lezl jsem vystěhovalce české a moravské v Americe,
jejichž víra planoucí a nadšená mě uváděla ve svátý
radostný úžas ? Odkud jenom ten její žár ? V blíz
kosti a uprostřed žhavé víry Irčanů žili v Americe
tito naši krajané a jejich víra rozžhavila se těž a stala
se velikých obětí schopna též a zazářila též radostně
jako hvězdy na nebi . . .
Hle, jak silní jsou oporou slabých!
Ostrove svátých, s paluby tam k severu T i do dá
lek rukou vděčně kynu na pozdrav . . ..
’ * ■■■■.
Neděle je dnes.
i
Sloužil jsem ráno mši sv. Je na lodi všeobecně zná-

mó, že i mezi cestujícími i mezi zaměstnanci je slušné
procento katolíků. Při nej menším'třicet. K e mši sv.,
již jsem ráno sloužil 0 8. hodině ve společenském sále
na lodním oltáři, přišlo jicli 6. Kde t y li ostatní ?
/Spali? Ostýchali se? Podceňovali mši sv.? B yli z těch
katolíků, kteří svou víru nenávidí? Nevím. Ví m je
nom tolik, že nepřišli. Jejich nedbalost jako těžká
můra dusila přítomné.
Je to katolicismus evropský.
N a deset hodin t y la v témže sále tohoslužta pro
testantská. S hrdostí tam šli protestanté. Bez tážně
lidské vzali si kancionály do rukou a zpívali. B y l jich
pěkný počet. Nezpívali zrovna krásně. A le zpívali
statečně. .Posilněni a s hrdostí se rozcházeli.
Katolicismus evropský, jak je kolikráte zbabělý,
lenošný, dolekaný, neuvědomělý, nečestný! Jak se
stydí pak často sám před setou!
Hanta, hanba, hanba této zbabělosti!
H anta této lenošnosti!
Hanba této neuvědomělosti!
*
Vzpomínám na katolicismus americký.
I
tam jsou některé smutné stránky. Některé i velmi
smutné stránky.
A le jedna věc je tam veliká: T i, kdož katolíky
jsou, to jsou katolíci přesvědčení, nebojácní, podni
kaví, oběti schopní. T i vzali si k srdci slovo Páně :
„Nebojte se, maličké stádo!- . . .
' M álo poměrně je katolíků ve Spojených státech
amerických: jen nějakých ap milionů z celkového
počtu obyvatelstva 110 milionů. T edy kolem.ao proc.
A ti."^ytvořili si katolické školství, o jakém se v E v
ropě ani nezdá, od škol obecných až po university*
duchu vzpomínám, jak jsem stál v nádherných bu
dovách velikých katolických universit ve ^Washing
tonu, Georgetown, Chicago, St. Louis, Omaha, vzpo
mínám na to, že na př. na jediné katolické universite
ve\V^ashingtonu studuje na 3 ooo akademiků, že krásné

místnosti katol. university v Georgetownu dovedou
pojmoutť do svých místností jen část absolventů mž^
šícli štol, již se ucházejí o přij etí na universitu, vzpo
mínám na stesl rektora katolické Fordham University
v N ew-Yorku, že musil též to lit uchazečů od lázati!
Nebojte se, maličké stádo . . .
Vzpomínám na katolické katedrály v největších
městech amerických, vybudované všechny v poslednich desítiletích, směle hlásající pevnost přesvědčení
kátolického i v největších střediscích Am eriky.
A vzpomínám.eucharistického kongresu v Chicagu,
který byl skvělou manifestací pro Krista svátostného,
manifestací, před jejíž ohromností v úžase oněměla
Amerika
i Amerika nevěrecká, i Am erika' pro-<
testantská ^ manifestací, kde statisíce se sešly, aby
před tváří celého světa padly na kolena před Kristem
svátostným . . ,
Nebojte se, maličké stádo!
Katolicisme neohrožený, jenž cílevědomě kráčíš
vpřed, jenž velkodušně přinášíš nejvyšší oběti* aby
království Kristovo rostlo a štěstí duší bylo rozséváno,
katolicisme velkých obzorů, velké víry a velké lásky*
buď pozdraven!
*
••
- • •
V čera jsem na palubě ukončil četbu Nového zá
kona.
'
7
^
Jak sladké to bylo zde na lodi v osamocení denně
po několik hodin seděti jako M aří Magdalena u no
hou Páně a naslouchati jeho slovům ! Jakýín štěstím
to bylo býti mezi posluchači sv. Pavla, Petra, Ja
koba . . .
Kolem mne do nedozírných dálek se rozprostírající
moře : ještě více než moře překonávají všecky hranice
prostoru výroky Páně: žádné dálky nemohou vzdorovati jich platnosti./—Kolem mne moře, jež již po věky
jest rozlito po těchto částech země: od věků do věků
nepomine pravda slov Pána Ježíše. Podivná nevylíčitelná modravost moře nedovolí zraku, aby pronikl

dolů do závratných hloubek dna : kdo pochopí tajem
ství v Písme sv. ukrytá.
Neobsáhlé moře pode mnou a kolem moře. Ještě
neobsáhlejší moře v mých rukou!
O pravdu: Jak sladko jest seďěti u nohou Ježíšových! M luv, Pane! M lu v! Neboť slyší sluha tvů j!
Sladký učiteli nebeské pravdy, uč neumělého! Strhej
šupiny s očí mých, ať v nekonečné pokoře jasněji mo
hou lileděti do zamlžených obzorů nepochopitelných
tajemství svých ! Hladová je duše má zde na v y 
prahlé poušti : ó, sypej s výšin nedostupných sladkou
manu .pravdy tvé, ať sbírá duše má a ukájí svůj hlad!
M alá knížečko Nového zákona, kolik blaha je
v tobě ukryto pro duše všecky, jež v pokorné víře
v tobě sbírají sladkou manu srdcí, Duchem svátým
tam bohatě rozhozenou!
A chápu slova mladého Holanďana, s nímž jsem
se včera ve večerním šeru procházel po palubě, a jenž
mi pravil :„jM ůj tatínek třikrát denně ^-7 po každém
jídle — četl aspoň na několik okamžiků z Písma sv.
a přemýšlel o tom, aby stále v sobě osvěžoval a po
silňoval život z v íry!
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Opravám životě dítek Božích.
J i, jimž dostalo se té milosti, býti „dítkami Boží
mi*, „zrozenými s nebe*, z Ducha svátého — kteří
mají v nitru svém Krista, který je osvěcuje a sílí, na
cházejí se rozmanitým.způsobem pod vedením Ducha
a zakoušejí v srdci svém v duchovních pobídkách ú-

N ěkd y užívají rádosti jako při královské liostině
a jásají v nevyslovitelné rozkoši a radosti. Jindy jsou
jako nevěsta, která okouší božské rozkoše^ v přitom-' '
nosti svého ženicha. B rzy jsou jako andělé bez těla,
tak leh ce se pohybují ve svém těle. Jindy jsou jakoby
zpiti nápojem, radostí opojeni v duchu z posily bož
ských tajemství.
Pak plácí a naříkají nad pokolením*lidským a z jich
nitra vychází úpěnlivá prosta za celé pokolení Ada. movo— lk ají a pláčí, poněvadž jsou rozohněni z „lásky
Ducha* k lidstvu.
^
A znovu rozehřívá se nitro jejich takovou slastí a
láskou Ducha, že, kdyb y to bylo možno, rádi by
pojali v srdce své všechny lidi bez rozdílu, i dobré
i zlé. N yní; kd y uzřeli znamení kříže, působí v nich
mocně milost a rozlévá do všech údů i do srdce takový
mír, že duše pak z toho ustavičného štěstí jeví se co
nevinné dítě. Tu neodsuzuje již člověk ani .Žida ani
Řeka, hříšníka neb světáka; naopak člověk vnitřní
zírá na všechny lidi okem čistým a těší se z celého
světa a rád b y miloval ve svaté úctě celou duší svou
i R eky i ž id y .
N yn í v pokoře Ducha ponižuje se tak pod všechny
lidi, že píokládá se za ^posledního a nej menšího; zato
pak žije z milosti Ducha sv. v nesmírné radosti.
Jindy jsou jako hrdina, jenž béře královu výzbroj
a táhne do boje proti nepříteli, udatně bojuje á získá
vaje vítězství. Neboť člověk Ducha dovede též chopiti se nebeských zbraní Ducha, táhne do pole proti
svým nepřátelům, bojuje proti nim a „sráží je k svým nohám*.
N ěkd y žije duše ve velkém klidu. Jest ticho v nitru
jejím. Okouší jen duchovní radost, nekonečnou slast
a svatost. Jindy jest poučována milostí v nepochopi
telném důmyslu, moudrosti a vyšším duchovním po
znání o věcech, jichž lidská ústa a jazyk ani vysloviti
nemohou. " V jiné době jest jako zcela obyčejný
člověk.
Duše opravdu milující Boha a Krista může vyko-

nati třeka tisícerá díla spravedlnosti, v její neutišitelné
touze po Pánu není to nic, ani jako ky ničeko nevy
konala. A k d yk y se třeka zničila posty á kděním,
připadá ji to, jako k y ani se nezačala cvičiti v ctnosti.
A byla-li k y počtena rozmanitými dary Duclia sv.,
a td y k y uzřela nekeská zjevení a tajemství — v její
nezměrné lásce k Pánu jest jí, jako k y ničeko neměla.
I kd yk y dítky Boží vírou mokly naklédnouti do ta
jemství Boží ck, i kdy k y mokly okusiti nekeskýck roz
koší milostí— přece nedůvěřují sokě, jako k y snad
něco k y ly
...
Naopak, čím větší jest jejick duckovní kokatství,
tím ckudšími sokě samým připadají. V jejick ducku
září jen velká, neztišitelná touka po nekestém Jení
čkovi; nekoť„Kdo jí mé tělo, ješte více kládoví, a kdo
pije mou krev, ještě více žízní!
Obličej majíc odkalen, oko nepoknutě upřeno na
nekeskékoZenicka v jeko nevyslovitelném duckovním
světle, získává duše zcela jistě spojení s Ním . . . o čištěná Duckem svátým, posvěcená na těle i na duši,
jest poctěna milostí, býti čistou nádobou k přijetí nebeské masti, stati se příbytkem pravéko nekeskéko
krále: Krista.
Vpravdě jest krásné, když duše se zcela zasvětí
Pánu a jen k Němu lne. V ěru šťastná a svátá jest duše,
jež jata láskou Ducka kýla důstojně zasnoubena Bo
ku, věčnému Slovu. N y n í má klásati, ano, volati:
iyJásá duše má v Pánu! N ek O n mne oděl oděvem
spásy, zakalil oděvem rozkoše. Jako ženicka ozdokil
mnelorunou, jako nevěstu skvosty
Hle,.tak žiješ
vpravdě věčný život! Nekoťod tokoto okamžiku spo
čívá duše tvá v Pánu. T ys vpravdě to žádal od Pána,
žiti pravý život!

K o léháni J ežíšk a .
P ř e j o ž i l O. F .J B alf J e r .

.Maria v síni usedá,
synáčka svéko kolébá.
N a klín si vzala drahé
děťátko holé a nahé.
Z é slz, jež oko naše prolije,
děťátku koupel uchystá Marie.
Srdce naše jesličkami je,
do nichž děťátku ustele.Marie. Ckudoka naše pytlíkem slámy je,
na nějž děťátko položí. Marie.
N ěha naše poduškou měkkou je,
již děťátku pod hlavu dá Marie.
Naděje naše pokrývkou je,
jíž děťátko přikryje M^arie.
Láska naŠe povijan je,
~
jímž děťátko zakalí Marie.
„iScíion cliristenliclie C atk o lisck
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eb eo d ev z d á n í v z áp a l n ou o b ét
milosrdné Lásce B o ž í .
S v . T e r e z i e o d J e z u lá tlc a

Bože můj, blažená Trojice iToužím T ě milovati a
působiti, abys b y l milován. Chci pracovati k oslavení
církve sv., zachraňujíc duše na zemi a vysvobozujíc
ty, které trpí v očistci. Dychtím naplniti tvou vůlí
a dosáhnouti stupně slávy, který jsi mi připravil vé
svém království. Zkrátka toužím státi se svátou. Avšak
cítím svou slabost a proto Tě prosím, můj Bože, bucí
T y sám; mou svatostí! Protože jsi mne tak miloval, žes
mi dal svého jediného Syna, aby b y l mým Spasite
lem a mým Snoubencem; nekonečné poklady jeho
zásluh patří mně a já T i je obětuji plna štěstí, prosíc
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Tě, a ty ses na mne díval přes Tvář Ježíšovu a přesje
ko Srdce kořící láskou. O t ětuji T i ještě zásluky svatýck ^ v neti neto na zemi
jejicli úkony lásky
právě tak jako sv. andělů. Konečně T i otětuji, tlažená
Trojice, lásku sv. Panny, mé draké matky, i její zásluky. J í odporoučím své odevzdání a prosím ji, a ty
je přednesla T o tě l Její tožský Syn, můj milovaný
ckoť, řekl za pozemskéko svéko života: Vše, oč tudete
žádati Otce méko ve jménu mém, dá vám. A proto
jsem si jista, že vyplníš mé touliy; vím, že čím více
ckceš dáti, tím více dáváš toužiti! Cítím ve svém srdci
nesmírné touky a s důvěrou prosím Tě, atys přijal ve
své vlastnictví mou duŠi. A ck, nemoku přistupovati
tak často ke sv. přijímání, tak často, jak ty c k cktěla.
Ale* Pane, což nejsi všemokoucí?Zůstaň ve mně jak ve
svatostánku, nevzdaluj se nikdy od své drotné otěti!
Cktěla ty c k Tě potěšiti za nevdě kliclí a prosím Tě,
atys mi odňal mou smutnou svotodu Totě se znělít it i ! A když někdy klesnu ze slatosti, kéž tvůj to ž
ský pokled očistí mou duši, sžekne všecky mé nedo
konalosti jako okeň, který přetvořuje vše v sete!
Dekuji Ti, Bože, za veškéré tvé milosti, které jsi
mi udělil, zvláště, že jsi mi dal projiti výkní utrpení.
S radostí tudu poklížeti na T ete, třímajícíko žezlo
kříže, až přijdeš v poslední den. Protože jsi mne učinil
účastnou tokoto kříže, doufám, že se T i tudu podotati
v net i a že uzřím zářitina svém těle rány tvéko utrpení.
; Doufám, že po pozemském vyknanství tudu T ete
požívati, avšak neckci sliromaždovati zásluky pro nei
te. Ckci pracovati jen pro tvou lásku, s jediným ú-r
myslem učiňiti T i radost, potěšiti tvé svaté Srdce,
zackrániti duše, které Tě tudou na věky milovati.
K vederu tokoto života otjevím sepřed Tetou s prázdrv
nýma rukama, netoť nežádám Tě, Pane, atys počítal
mé dotré skutky . . . V šecky naše spravedlnosti mají
skvrny v tvýck očíck . . . Proto se ckci přiodíti tvou
vlastní spravedlností a od tvé lásky přijmouti T ete
na věky. Neckci jinéko trůnu a jiné koruny než Tete,
můj miláčku.

Cas jest ničím, jeden den jest ja to tisíc let; proto
můžeš mne připraviti, atych mohla predstoupiti před
T ete!
A ty c h žila v utonu dokonalé las t y , odevzdávám
se T i jato zápalná otěť tvé milosrdné lásce a prosím,
átys mne tez ustání stravoval, atys mou duši zalil
proudy své něhy netonečné, atycíi se ta t stala mučed
nicí tvé lásty, můj Bože!
A. až toto mučednictví mne připraví, atych molila
predstoupiti před Tete, té ž mi dá tonečně zemříti a
té ž má duše se ihned rozletí t věčnému objetí tvé
milosrdné L ásty !
; Při taždém uderu srdce chci Ti, miláčtu můj, oatovati nesčíslnětráte tuto svou otet až do té chvíle*
dy zmizí stín a já tudu moci opatovati Tobě svou
lástu ve věčném patření tváří v tvář!! . . .

Í

K úv a z ě.
Levate cajpita vestra . . .
Pracujeme, ta ž d ý ve svém povolání. A to litráte
pracujete tat, jato t y ta práce byla vaším bohem.
>Zcela se do ňí ponoříte svou celou bytostí, ztratíte se
v ní a zapomínáte na její spojitost v celtovém uspo
řádání světa. Zapomínáte, že ta práce má svou vlastní
hodnotu jen příliš omezenou. Kdo se spotojuje s hra
nicemi této částečné dotonalosti, je-li trochu hlubší,
prožije v příšerných mutách malost toho, do čeho
vložil ťo lit ohně. Práce nemá býti jen vybíjení naší
energie, má tý t i hledáním hodnot, pravých hodnot
v ní. Jediná p a t hodnota v práci jest její vztah t Bo
hu, její část ty tí, její hřivna, ze tteré máme vyzístati
Boží oslavu a čest. Pracujme, ale ne ja to trtci! Budíne
orli svou prací. Zdvihejme ji a jí sete stále výše, t Bo~
hu! Nezapomínejme, že práce naše musí tý t i jenprostředtem, že není sama sotě posledním cílem. Jen ta t
nas práce nezahrate do hmoty a všednosti, jen ta t

zvítězíme nad hmotou, td y ž v ní budeme hledati to,
co do ní vložil Bůh, td y ž jí užijeme k vzestupu
i Bohu. Jinak nás hmota uhněte a zatlačí do bahna
svou hrubou tíží.
B.
, Upozornil jsem na nepřístojnosti v různých kalen
dářích a divadlech zvláště katolických. Bylo zle. P rý
jsem tuze přísný. Kdo by nebyl, když čte františkán
ské číslo nějakých novin, psaných katolíky pro ka^
toliký a tam ža chvalozpěvy na čistého chudáčka
z Assisi se předvádí nejnovější dámský plesový úbor,
„přirozeně “■
s nahými pažemi. Což ani katolické ženy
se nedovedou osvoboditi od otroctví znemravňující
módy ? I katolické ženy se svým jednáním vysmívají
krvavě vážným příkazům sv. Otce a biskupů? I ony
víří v reji slizkého hada . . .? Sv. Františku, co bys
učinil s nimi? Jistě že bys odpásal ten svůj ostrý
provaz á zamával jím kol té nahoty. A le ne, ty bys.
to neučinil! T y dámy b y k tobě prostě neŠly. Kde
pak ony, z nejvznešenější společnosti k tobě, chu
dáčku rozedranému a neholenému! O n y si tě musí
nejprve zkrášlit na svých obrazích, vymóditi poesií:
ptáčinkovskou a pak - pak - nakreslí za celou chváloui upřímnou obrázek kokety s holými pažemi, zatím
co ty ses válel v trní, abys umlčel,tělo . . .
,
Redaktor.
Bůh plni proroctví:
Národ [totiž] a říše, která by nesloužila Tobě, za
hyne, a národové zpustošením pohubeni budou.
Isaiáš ^ X . ía.
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N. S. B. Sv. František založil Menší bratry, kteří,
neměli ničeho míti ani klášterního jmění. Později bylo
dovoleno časti JMenších bratří míti něco aspon pro kláš
ter. Ti, kteří přijali toto zmírnění, slují konventuály,
nebo u nás minority. Fraiitiškáni jsou spojené přísné:

větve Menších bratří, kapucíni v-tyli založeni jistým
JM. Bassim. Slují kapucíny od dlouhé kapuce, s níž si
jejick zakladatel představoval sv. Erantiška. -r- D ík y
za uznání.
. j
I. Č. v, J. Bývám vždy tolik potěšen pod. dopisy,
které mi občas potvrdí, že přece nepracujeme nadar
mo. Z duŠí Vám podobných skládá se naše užší duch.
rodina. Snažíme sé býti od čísla k číslu lepší. .Modlete
se za nás, ať se nám to daří s Boží pomocí a k Boží
1' v
'
,
_' .
slavě.
Fr. Íl. v. P. Nemějte obav, formátu "nezměníme.
Víme, že jest praktický. Písmo ale musíme rozhodně
změniti. Ostatně, rozmanitost j est dobrá. Letos budeme
-tisknouti typem Bodoni. Jest to typ elegantní a přece
» Čistota*. toc je tak vynášena? To se jistě ne
ptáte, že byste pochyboval o správnosti tohoto vyná
šení. Ckcete slyšeti asi jen shrnutí těck důvodů. Nuže;
čistý dává Boku vše, co má. čistý člověkproto patří ce
lý Pánu. Světlo pravdy Páně přieléváse doň. č istý člo^
věk svítí pravdou a Bokem v sobě. Sám vidí daleko
a mnoko, neb čistí Boka viděti budou. To světlo pak
2 nick vyzařuje širokými kruky. čistí působí daleko
prostorově i časově. Lépe a dále vidí. A co vidí, uka
zují drukým. Proto se za čistou hvězdou táhne celá
mléčná dráha. Rozumíte ?
■'
■
■ M , R. A přece nejsme dosti přísní v otázce cud
nosti! Dobře rozlišují prudeni od zdravé citlivosti. Asi
jste nepochopila, nač jsem narážel. Tím lépe pro Vás.
Nebudu Vás přece upozorňovati ještě, v kterém ka
lendáři jsem co závadnéko shledal. Zenou nepohrdá
me, právě naopak kájíme její důstojnost, když kájíme
její cudnost.
• N* H. Zlobíte se na článek p:Tichého. T ich ý jest
operatér a operace bolí. U nás však kostelní hudba
a zpěv operace a to radikální opravdu potřebují. O statně, ten řez Váš nemusí tolik boleti, neb T . namáčí
své pero do krve svého Boha a jeho čest milujícího

Co se děje v Římě? 17. října, prohlásil sv. Otec přes
180 kněží a řeholníků mučedníků zářijové revoluce
, francouzské za blahoslavené. NaŠe dóba_ nrvelisace
potřebuje občas připomenutí, že je třeba hrdinství. D oba věštící zánik, vyžití a senilnost křesťanství musí si
občas uvědomiti, že musí míti velkou vnitřní sílu ta
církev a to náboženství/které vede svou silou až na
popraviště své děti a to s úsměvem na rtech a jako he"
ránky. A u nás taková poušť! Francii beatiíikují kaž"
dý měsíc někoho a my jako bychom nevěděli, co to
znamená pro křesťanský národ dávati světu světce !
Předáni rodného domku P ia X . jeho rodné obci Riese,
Sestra sv. Otce Pia X . odevzdala rodný domek svého
tratra své obci; Stalo se to způsobem velmi slavnostním.
*Domek přijímal starosta, který prohlásil, že obec jest
hrda na_takovou památku. Inu, krev světců. Italové
"dovedou si světců, byť dosud- nekanonisovaných, vá~:
'žiti!
'
Pomník sv, Františku. JMesto JMilán staví velkole"
p ý pomník sv. Františku. Základní kámen byl polo"
žen za oficielní účasti veřejných autorit.
Proti neslušné módě. Španělštíbiskupové vydali spo"
léčný pastýřský list, ve kterém odsuzovali řádění ne"
křesťanské módy, které se otrocky podřizují i dámy,
které chtějí slouti katoličkami. Své věty shrnují takto:
Katolík nesmí jiti na divadla, která opěvují hřích, ne"
- smějí odbírati časopisy a noviny, které soustavně pod"
rývají dobré mravy .Křesťanská mora lká se musí še"
třiti v tělocviku 1 ve sportu. Biskupové odsuzují pří"
:>liš krátké šaty a pro misku xtu p ohla ví p ři sportu, která
podporuje smyslnost. Zavrhují nemravné tance a velí
bdíti nad .dětmi, aby do takových tanců nechodily.
Připomínají důrazně ženám, že zbožnost nemůže se
sloučiti s výstřelky dnešní módy. Neposlušným budou
odmítnuty svaté svátosti. Biskupové konéčně poukazu"

jí na svatóu povinnost rodičů ve výčtově dítek v tomto
ohledu. Vrátíme se i tomuto problému ve statí i úvaze. Nehoršete se pro m na nás!
Řeholní řády v Německu. Německo má t e své duchovní a tělesné pomoci H . 25o řeholníků a 71.700
řeholních sester. To se dá potom něco dělati. To potom
jest snadno obměkčiti nebe!
Sjezd německýčh katolíků. Dne a5. srpna pořádali
němečtí katolíci svůj 65 . kongres, který všechny dosavadní naprosto překonal. C e lý sjezd se krystalisoval
kolem myšlenky: Kristus jest naším králem! .Na sjez
du se sice také mluvilo, ale především vážně jednalo
o zvýšení charitativní činnosti a péči pro katolíky
v diaspoře, o podpoře vědecké práce ve smyslu ohřá
ny, Kristovy nauky.
Malínsképorady o sjednocení církve. KardináljMer"
cier ppřádal ročně ve svém paláci porady s předsta
viteli anglikánské církve ohledně možného spojení a
navrácení se anglikánské církve k mateřské církvi katolické. T yto porady začaly letos zase pod předsed
nictvím nástupce velkého kardinála, arcibiskupa V an
Roey. Přítomen t y l jako obvykle Lord Halifax.
_ Posvěcení čínských biskupů. N a svátek sv. apoštolů
Simona a Judy posvětil sv. Otec Šest domorodých čin"
ských biskupů. Obřadům ty la přítomna Čínská deJe-.
gace á čínští studenti z Belgie a Francie. Toto svěcení
jest korunováním dlouhého úsilí sv. O tce dáti misij
ním územím domorodou hierarchii. V Číně se mu to
podařilo plnou měrou. Voláme novým pastýřům: A d
multos annos!
Konverse. V e lk ý rozruch způsobila konverse nor
ské spisovatelky iSigf. TJndsetové, nétof její sláva jest
nedávná a její věhlas nesmírný, čím jest pro /Švéd
sko Šelma Lagerlofová, tím jest pro Norsko iSigf.
Undsetová. Z e mě tato má jen 2 a půl mil. otyvatel
a přece se vydávají její knihy v obrovském nákladu.
Jest to okolnost velmi výmluvná. Co ji přivedlo do
církve katolické? Co bylo příčinou toho, že přijala
dávnou víru svých předků ? „A ž dosud Žila jsem v po-

hánství,* praví sámá; Národní státní náboženství luté- . •
ránsté, v němž ty la vychována, v ní neučinilo žád
ného hluhšího dojmu. K dyž měla i 5 let, přijala šosá cty ja to ostatní své první, přijímání, tonfirmaci a
p a t bylo po všem; více jí luteránství dáti nemohlo.
Cítila prázdnotu vnitřní, hledala něco, co jí stále chy
bělo, po čem stále nepotojně toužila, počala studovati
dějiny a tonečně to nášla, byla to ta nenáviděná círt e v tatolictá. Její inteligence byla příliš veltá, než
aby nedovedla přetročiti hradby předsudtů a lží, ji 
miž její národní círtev obehnala storó ňepronitnutelně círtev tatolictou. — N ovoyorstý časopis „The
iSentinél of the Blessed /Sacrament* sděluje, že značný
p o tro t učinila práce pro obrácení Židů na vírU/tato-r
lictou. Protestantstý proselytismus nemůže tontuřovati se silou tatolicté víry, modlitby a svátostí. O brácení Židé dávají přednost tatolictví před protes
tantstvím, poněvadž dle jejich názorů a poznání tatolicťví v y nitá svou solidností, přitažlivostí, prattiností>
ztrá tta svou pravdou nad každou jinou denominací
třesťansté círtve. V Novém lío rtu nedávno potřtěr
ný Žid počal velmi horl ivě organisóvati L i g u obrá
cených Židů, aby ta ž d ý z nich se stal apoštolem své
mu národů.
r :
T št.
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P L O N , Paris: ChroniqueSyZ. Bohatý sbornít mladé
francouzské generace, tte rý obsahuje básně a essaye od
Bernanose, jMassise, Cocteuaa, Derémenghena, Levauxe. Věci.jsou nestejné ceny, ale ze všech vás ovívá
svěžest a touha dostati se t životu a vybřednouti z ustrnulých, přijatých, ale nepravdivých předsudtů.
Vzácná jest úvodní studie obožsté politice čili ©Pro
zřetelnosti Boží od zesnulého duch. vůdce Psičhariho
P. Clérissaca.
B.
L ’ A R T C A T H O L IQ U E , Paris, RenéeZellei: Le

Bienlieureux Henri iSuso. Zéller zahloubala se do po
klad ů německé mystiky a j ako výsledek leží před námi
roztomilá knížka.Spisovatelka lící něžný život tohoto
pěvce Boží moudrosti dle jeko spisů, ucí ckutnati duž
naté plody Susonova pera, namáčenélio ve žkavé krvi
lásky; Kdo sé. chce pouciti o bl. iSusonovi, musí.sáhnoutr vedle jiných knih i po tomto klenotu i historické
i umělecké ceny.
.
^ N
TauHsano: Les Fioretti de jSte Catherine de Sienne.
Gsvěd čený historik P. Taurisano sebral jemné a krás
né legendy o sv. Kateřině S. ze spisů ze X I V . století,
na nichž se ještě chvěje pel trecenta. K legendám těmto
druží se úryvky ze života světice, psané bl. Raymúndem, několik jejích listů, její diálog o dokonalosti a
konečně překrásná její poslední modlitba.
L.
ř. H E R D E R , Freiburg i. Br.: Momme Nissen O . P .
D er Rembrandtdeutsche, Julius Langbehn, 35 o str.,
lex. 8®, 7 M k 5 o. Momme Nissen, malíř, konvertita
a dominikán, vydává život oné zajímavé osobnosti,
kterou byl Julius Langbehni L. hledal pravého ducha
německého, odsuzoval protestantské suché doktrinář-1
ství a hledal ducha germánského v Rembrandtovi. Jeho kniha Rembřandt ais Erzieher vzbudila sensaci. N ikdo neznal autora, ale vydání stihalo vydání. Autor
t y l znám pod jméňemyDér Rembrandtdeutsche. L. šel
ale dále ve svém vývoji a přišel kú pravé velikosti ně
meckého národa, ke katolicismu. Konvertoval a žil
vzorně nábožensky, jsa mysticky zanícen a žije v úr
plném neznámu, ac horečně bylo pátráno po autoru
.serísační knihy. Jeho žák, malíř Nissen, vydal konečně
jeho život. Lící nám ho jako milovníka pokory, chu- doby, ticha a neznáma. Ukazuje nám ho v celém jeho
zápase úkázati svým krajanům nej větší ideál. Biskup
Keppler napsal ke knize předmluvu. Přeji knize, po
měrně laciné i u nás hojné rozšíření!
S, B.
M U L L E R , Munchen: Karrer: Fránz von iSales.
Karrer podává v této drobné, úhledně tištěné knížce
oceiiení života sv. Františka a potom podává nej krás
nější perly spisů tohoto líbezného sv. Učitele, iispo-

řádané do jakési stručné příručky duchovního zi~
vota.
r. o.
T É Q U I, Paris. Louis met: j 16 s., y' 5 o ír. La contem*
plation chrétienne. Programový spis stoly hájící nejširší pojetí slova mystika a volající k ní všechny vrstvy.
P otud volají oni autoři k pokorné snaze shlížení s Bo
hem,^doporučuji i-tuto L. knihu, ač jeho názorů o šíři
pojmu nazírání a mystiky všichni nesdílejí. L .b éře
nazírání ve smyslu nejobecnějším, které shrnuje pod
slovem „umění láskyplně obcovati s Bohem*; Ale věc*
kterou podává L., všem odporučuji, totiž snažiti se stále
a stále více znáti a milovati Pána, dlíti s ním co nej
více v mysli a v srdci. Jinak jest dílo tak jemné a krásné
a s užitkem a požitkem je přečte každý, kdo usiluje
o pokrok ve vnitřním životě.
~
B-o.
Louismet: jMiracle eť mystique.
str., 5 fr. Autor
hájí svůj shora zmíněný názor o šířce pojmu mystiky
a snaží se dokázati, že pouze jeho názor jest správný.
V ěc .ovšem není tak jednoduchá, když si přečteme
texty, které z mystiků, bez trhání souvislosti, podává
zase škola opačná. Přineseme obšírnou/ důkladnou in*
formaci o této otázce ve vší jasné objektivnosti. Zcela
ve smyslu své teorie končí L. svou knihu frapantním
heslem, že jen mystik zaslouží si plně jméno člověk,
protože pouze on pochopil hluboký a božský smysl
života.
^
^. B-o.
K U N C I Ř , Praha : Spisy sv. Františká. Konečně
máme v češtině pohromadě všechny čisté perly, které
vytryskly ze zlaté škeble srdce Františkova. Jak vás
. unese výŠe hned ta úvodní píseň bratra Slunce! Jaká
čistota, něžnost a síla vane z těch řádků. Nechť není
jednoho čtenáře naší revue, který by si neobjednal
u Kuncíře nebo doma tuto knihu, právě tak jako ná
sledující, kterou vydalo toto vpravdě obětavé naše nej-*
čilejší nakladatelství: Život sv. Františka, psaný sv.
: Bonaventurou. Taková milá, nádherně vypravená a
přece ne drahá (20 Kč) kniha, která dává, co slibuje.
Kniha nás zanáší do jiného světa, do říše velké víry
a lásky. Vidíme v ní prostotu, ale inteligentní prostotu

sv. Františka, vidíme jeko moudré vedení, jeko koj sé
sebou, jeho lásku k bližnímu, čtěte, čtěte a zase, a to
všichni čtěte. A rozeberte kniku, ať musí kýt vydána
hned po třetí!
Braito.
Chesterton .* Stromy pýchy. Cena »5 Kč. Svým na
pínavým dějem, originalitou nám ětů a vybraným svým
slohem pobaví knížka světoznámého autora každého,
kdo v rouše beletristickém hledá hluboké jádro filo' sofické: výsměch racionalismu v „Pavích stromech*
nebo zdravou^ zásadu životní: Boj proti opiu v „Za"
hradě dýmu*. Vděčná četba !
^-ave —
S F IN X , Praha : Vlček : Průvod ce života. Cena 18
K c. Knika jest opravdu zajímavá a měla k y být v ru"
kou všech rodičů a mladíků stojících na rozcestí života
niko povolání. Jejím plusem jest to, že ji psal praktik,
zkušený odborník. Dává pokyny, jakýcbvlok a vlast"
nosťí jest třeba pro každé zaměstnání, a udává pravidla
sebekritiky, dle nichž lze poznati, má-li je kdo.
sb. v
Pelikán~Dratvová: Logika. Kniha chce rychle in"
formovati a poučovati o povstávání a skládání myšle"
nek, soudů z nich a důkazů. Podává vždy celou his"
torii otázky. Jen bych si přál, aby se vždy též vypo"
řádal s uváděnými názory. Jinak to hromadění působí_
tísnivě na čtenáře. Novinkou proti obyčejným příruč-.
kám'logiky jest pojednání o metodách vědecké práce.
S toho hlediska se kniha hodí* dobře do ruky všem
začátečníkům, sestupujícím do záhad vědy. , B.
R E I N H A R D T : Fórster: Christus u. das mensch"
liché Leben. F. se tu snaží vypořádati s moderními pro- .
blémy z denního života. D ílo povstalo částečně z akad.
přednášek na universitách vídeňských a mnichov"
ských, částečně pozorováním života pro jeho zajímá"
, vost. D íl o se mi zdá nejvíce se přibližovati ke kato^
licismu ze všech F. prací. V tomto díle F. celkem pře"
konal nabubřelost, kterou Kiefl předhazoval. Asop.
D Ě D I C T V Í svatojanské obohacuje naši literaturu
opět cennou publikací, II. vyd. knížky „ Z duchovní"
ho života? od P. Aloise Storka T . J. Obsahuje mnoho
dobrých pokynů, podaných způsobem velmi vhod-

nym. Cena 6 K č. Objednávky přijímá administrace
Dědictví svatojanského v Praze IV ., V i t ářská ulice
• čís. 35 .
^
P. Josefa Jaroše S. J. Život podle Božského Srdce, .
Pa ne. Krásná tato kniha vyšla právě ve druhém, o^
praveném a rozmnoženém vydání. Protírají se v ní
všechny stránky duchovního života s takovým po
svěcením, s jakým může mluviti jen ten, kdo sám ži
vot podle Šrdce Páně žije. Objemná kniha, čítající
. 55 o stran sličné úpravy, stojí pouze 20 Kč. Objed
návky vyřizuje zmíněná administrace Dědictví sva-'
tojanského. •„
Heiler: Sadbu Sundar iSingh, 19a6, 393 str. Heiler
shrnuje v této knize řadu svých obran zamilovaného
myslitele iSingha. Nevěří, že iSingh jest podvodníkem,
věří doslova jeho vypravováním o zázracích, ale vše> .
cky citáty plné bombastu naplňují nás nedůvěrou á
- myslím si, že jestli iSingh měl nějaké neštěstí v životě,
žě to jest jeho upadnutí do vedení sebe sama uproťestovavšího protestantismu. Kniha podává jeho životy
jeho cesty, jeho propagační činnost a jeho nauku, kte
rá jest dle Heilera kristocentrická. Polemisuje a tvrdí,
že jsou pravé divy vypravované o Singhovi, vynáší
jeho individualismus, jeho neuznávání vrchní auto^
rity.
— o —■■
Ň IL S K A M P M A N N - C e lle . Keyserling: Das
Ehebuch. Kniha představuje pokus o vyřešení pro-_
blému manželství. Pořadatel sborníku povolal si 3-4
odborníků, v této ožehayé otázce i neodborníků. ■Vě- .
dečky , přesné jsou vývody ethnologa Nieuwenhofa,
velký význam má práce Keyserlingova sama. Příspě
vek Th. Manna má pouze cenu literární. V elm i hlu
boká a cenná jest studie kat. theologa Bernharta o man
zelitví jako o svátosti. Celkem však kniha vyznívá
jaksi prázdně, protože příliš lidsky, neb až na Bernharta skoro nikdo nepočítá s božským a proto posvě
cujícím prvkem božího ustanovení manželství as jeho
vznešeným cílem, zalidňovati totiž nebe. Kniha se hodí
pouze zcela zralým čtenářům..
. iScherzer. .

H O C H X A N D , vyd. -Kósely jMuncken, red. prof.
Karel jMutk. V yšlo právě diruké číslo,tokoto kokatéko
' a všestranně důkladně informujícíko časopisu německéko. Hockland jest opravdovým zřídlem světo veko
rozkledu a povšecknéko dalšíko sekevzďělání. časopis
ky neměl sckázeti v žádné veř. větší knikovně a ani
na pracovním stolku inteligenta. Jak zajímavou na př.
přináší studii o Panevropě. Jest to nejlepší pojednání
o této otázce, jaké jsem dosud četl.Revue přináší i po
vodní novely a kásně, i vědecké, vážné pojednání
losofické a přírodovědecké. I nákoženství se. věnuje
patřičné místo. Výtvarné umění j est kokatě zastoupeno*
■
Redakce.
A U B A N E L F R E R E S. R . de Thomas: St. Jean
de.la Croix. 80 str. 4 fr. Kanovník Tkomas de St. Xaurent podává ve svém spisku žkuŠtěnou nauku mystice
kéko učitele. Vkodným způsokem předesílá stručný
a výstižný život světcův. Spisovateldovede čisti ly duši světcově a krásně uvádí duše k následování tokoto velikéko a krdinnéko ducka. Případné jest též líčení osokníko koje světcova se sekou sama o svatost. V řele
doporučuji. -— . Akké Bruyere, cena 3 fr. Spisovatel
podává v pronikavé aforistické formě vše, co žádá po
nás láska k Boku. Jsou to praktické p okyn y, jak se
ckovati v různýck okolnosteck, ukazují, co Bůk v nich
od nás žádá. Hodí se velmi vkodně jako myšlenky
k rozjímání. K . L . ~ L ’art de se kien connaítre, cena
5 fr. 96 str. Knika podává návod k otázce velmi těžké
a přece důležité, jak to totiž s námi stojí v diickovním
oktedu. Spisovatel pojednává velmi delikátně o svě
domí, pak o jeko zpytování. Podává návod k němu a
to takový, který zaručuje při dokrémprováděnírycklý
pokrok. Případné jestpojedriání o úzkostlivosti. K níž
ka pro kněze, řeholní osoky i výše se snažící laiky.
T Y R O L I A , Innskruck: G.Bichlmair, S .J .O k k u L
tismus und Seelsořge. Str. i 3 o, cena i 5 K č. Kniha jas-'
ně líčící zásadní ráz ýšeck větví okultismu a poměr jeho
ke katolické víře. Velmi hodna doporučení pro kaž
dého inteligenta. — es— Im Lichte des Christkinds. :

Liturgisché Tagesgedanken zum euckaristischen Opfer
und Opfeřinakl fúr die Wmterszeit. Str. 33 a/Cena
3 o K č, v plátně váz. Překrásné' a vroucí myšlenky
ná dny adventu a vánoční doky, přimykající se k meš
nímu formuláři každého dne. Opravdu, září a hřeje
tu oken Jezulátka. •—es—
A R S S A C R A : Můnchen: Kairer S. J .: jMeister
Eckekárt. Spro str., velikost 8^, offsety a mědirytiny
z kloubky.
Leží přede mnou úkledná kniha luxusně tištěná na
dřevaprostém papíře. Dychtivě jsem ji pročetl, nek jed
ná, o těžkém problému, problému M.istra Eckeharta.
Karrer, rafinovaný historik,podává nejprve na 5 ^ stra
nách velkolepý život E., jeho práce a utrpení. Další
většinu spisu tvoří podání jeko celé nauky v charakte
ristických ukázkách, vybraných ze známých i nezná
mých rukopisů. Jistě práce úctyhodné píle! O d str.
309 až ke str. a^opodává autor své poznámky vysvět
lující a dokládající. Člověk prostě žasne nad úžasnou
touto erudicí. Hlavním pak bodem knihy jest od str.
a^3 — 366 . N a těchto stránkách se snaží autor dokázati, že E. k y l omylem odsouzen. Dokazuje, že teksty
zavržené k y ly neúplně a nesprávně excerpované. D o
kazuje, že soud k y l proti E. zaujatý a že římské roz
hodnutí nepřezkoumalo rozsudku kolínskéko, nýbrž
jej prostě přijalo. K . úporně chce očistit E. z nařknutí
pantheismu. Bojuje tu proti vlastnímu řádovému spolubratruE., věhlasnému kistorikoviDeniíleovi.O pro
ces E. jeví se v poslední době velký zájem, ale myslím,
sotva že se dá rozřešiti aplikováním jansenistické dis
tinkce quaestio juris a facti. Knihu, si přěčtou s oprav
dovým zájmem všichni znalci mystiky i dějin staro
německé literatury.
v
Braito.
SPE S, Paris r Thellier de PoucJieville: A un catholi<jue d^ ction Fřan^aise. a fr. Boulier: L ’egliše et l action fran9aise. a fr.jObě drobné knížky podávají struč
ný výklad, proč Rím musil zakročiti proti vůdcům
z L^ctión fran^aise. Rím nezavrkuje princip royalistický, v tom ať se nikdo nemýlí. Papež musil zavrh-

nouti Maurassovské pohanství. Boulíerovo dílko to
ukazuje jasně a klidně. Hlavní je, že přesvědčí o loyálítě celého činu. Hlubší jest knížka dePoucheville^ova.
Ukazuje> že Maurass denně učil zavrženým .bludům.
Papež jemně poukázal na to, aby mládež se neodvracela od apoštolátu. Chtěl tím říci, že royalistické hnutí
‘ zapomínalo vypořádati se s dobou, že žili stále v his
torických tradicích a nepochopili silně sociálně zlar
děnou současnost. V aruji i u nás! Nezaspěme dobu!
V
Braito..

Sv. A ugustm: P o z d e l
K

o

n f es e, X. 2 7 - 2 8 .

Pozdě jsem si Tě zamiloval, kráso, tak stará a tak
nová, pozdě jsem si Tě zamiloval. A hle, T ys b y l u~
vnitř a já vně a zde jsem Tě hledal a sám jsa ošklivý,
honil jsem se za krásnými tvory, jež jsi učinil. B y l
jsi se mnou a já nebyl s Tebou. Tvorové, již b y ne
byli, kdyby nebyli v Tobě, mě upoutali daleko od
Tebe. Opět a opět jsi na mě volal a porazil jsi mou
hluchost. Jasně jsi zazářil a odstranil jsi mou slepotu.
Rozšířil jsi vůni a já ji nassál a toužím po Tobě. O kusil jsem a lačním a žízním. D otkl ses mne a vzplál
jsem touhou po tvém míru.
A ž cele přilnu k Tobě, již vůbec nebudu cítit bo
lest a námahu a budu žít život vyplněný Tebou. N y n í
však jsem si na obtíž, poněvadž nejsem plný Tebe,y
neboť koho naplňuješ, toho pozvedáš. Zápasí ve mně
radosti hodné pláče se zármutkem, jenž je.hoden já
sání a nevím, na které straně je vítězství. Běda mně,
Pane, smiluj se nade mnou! Bojuje můj špatný zármu
tek s dobrou radostí a nevím, kde je vítězství. Běda
mně, Pane, smiluj se nade mnou! Běda mně! Hle, ne
skrývám svých ran. Jsi Xékařem — jsem nemocen.
Jsi Milosrdný — jsem ubožák. Zda není život lidský

