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Přijcf k r á l o v s t v í tvé!
Víme to; dva tisíce let mluví o tobě mocní, dva ti
síce let zneužívají tvé svaté nauky pohodlní, neupřím
ní, ale ne, to není tvé království.
Volíš si chudé duchem, prosté, malé, ty, kteří mají
ruce prázdné a srdce tak široce otevřené.Ty rytíř jim
stíráš potom slzy ; voláš všechny, kteří pracují a jsou
obtíženi svou slabostí. V jejich srdcích svou láskou pře
býváš, jejich nitro svým mírem naplňuješ a pojíš je
v jedno království své lásky, v království dítek Božích.
Ti nesou svět celý ve svém náručí a přinášejí jej k to
bé se všemi jeho bolestmi, ranami, vzlyk)'. Oni jsou
praví lékaři světa a jimi, Kriste, chceš zvítězit a vžiti
si království své mezi námi.
Ne hlomozem, ne blýskotem zlata, ne záplavou tis
kařské a písařské cerni, ale životem tvým v srdcích
našich uzdravíme svět a jeho choroby nesčíslné. On
uzdravil svět ležící nemocný v hříchu Adamově, on
zvedá jej stále ještě. A za své nástroje volisi ty, kteří
jsou jeho: Kdo Krista vtiskl do celé své bytosti, kdo
sc mti přiblížil svým životem, kdo smýšlí, mluví, jed
ná podobné jako On.
Chceme tvé vítězství, Ježíši, chceme ti přinésti svět
k nohám. A proto li nejprve přineseme sebe. Sebe,abys
nás přetvořil podle své svaté vůle. Chceme se ti primiziti, tobě se připodobnili, v tvé duši ti tvé království
postavili, aby tě pro nás všichni milovali.
O to budeme usilovat i, to jest základní a vůdčí myš
lenkou našeho snažení o duchovní život: aby přišlo
konečné království tvé !
P. Silv. M. Bratto, redaktor.

Budou v š i c h n i k Bohu učenli ví .
(Kurs o darech Ducha sv. 1.)

Nezdá se vám casto, že se mnoho snažíte a že stále
přece cítíte, že nejdete vpřed? Kdybychom sc tolik
nespoléhali jen na sebe, kdybychom ve svém duchov
ním životě a ve svém duchovním snažení dali Bohu a
jeho vedení to místo, jež mu patří a jež on chce miti,
aby nás rychleji, jistěji a snáze dovedl k sobě!
Nase snažení ctnostmi i vlitými ctnostmi jest jako
pracné veslování diišek Božímu přístavu. Krásná prá
ce, ale Buh ve své dobrotě chce nám ulehčili, usnadniti. urovnat! tuto cestu k sobě.
Naše duše jest jako lod plující k Bohu. Prodírá se
vlnami,prodírá se skalisky.Sama by se sotva vytočila
ze všech zátok, sama by jistě neodolala všem nárazům,
jež bijí v její bok. A tak záda Bůh po nás, abychom rozepjaíi široké plachty důvěry, oddanosti, poslušnosti
hlasu a vedeni Božímu.
Když rozestřeme tyto plachty a když ještě jednou
kc slovu Božímu pak rozestřeme sítě, věřte, že jinak
se pluje, rychleji se blížíme k cíli. Neb pak opře se do
plachet duše naší vítr Božího vedení, vichr Ducha je
ho. jenž vane, kde chce, a jenž jest jistým a bezpeenvm
vůdcem duše.
Náš duchovní život nesmí zůstati jen naším snaže
ním. Naše ctnosti lidské nejsou dostatečné, ab v nás
ochránily od všech nebezpečí a překážek, aby nas vy
vedly ze všech bouří.
To jest základní myšlenka sv. Tomáše, když rozli
šuje dary Ducha sv. od ctností, a když na otázku, zda
jsou dary Ducha sv. nutné ke spáse,odpovídá, žc ano.
protože mají nás osvěcovat i tam, kde ctnosti selhávají
a nedostačují, mají nám dávali sílu tam, kde lidské,
třebaže ctnostmi posílené, síly nestačí.
Ctnosti nás vedou k Bohu, jimi jdcine k Bohu, ale
sami jiti nemůžeme. On musí jiti s námi. Musíme dáti
se jím vésti. Sami bychom jiste nedošli. On musí stále
v nás pracovali. Ale raá-li Bůh v nás působili, mu-

siine byti jaksi uschopneni k tomu, abychom molili
přijmou ti toto jeho vedení. Duse musí byti připrave
na, uzpůsobena k tomuto vedení Božímu. Ctnosti nás
učí poslouchali rozumu, ctnosti vlité učí nás poslou
chali rozumu osvíceného věrou, ale abychom mohli
stále naslouchati vnitrnímu hlasu, aby on mohl v nás
pusohiti, je třeba ještě jiné schopnosti, která by nám
umožňovala poslouchali právě tohoto hlasu. Tak sv.
Tomás zdůvodňuje potřebu darů Ducha sv., daru, jež
by byly odlišné od ctností (1.11. Q. 68. a. 2.). A v od
povědi na prvou námitku (ad 1.) praví: Bodle Písma
sv. nikdo nemůže vejiti do dědictví Božího, není-li
veden, a proto potřebujeme darů Ducha sv., abychom
se mohli dati vésti.
Dary Ducha sv. jsou tudíž schopnosti, jež mají nám
umožniti dati se vésti Duchem sv., poslouchali hlasu
jeho. A proto jest tolik darů Ducha sv., kolik jest v nás
schopností, jimiž nás Bůh chce vésti a riditi. A tolik
pak schopností chce v nás Bůh riditi, kolik jich v nás
jest schopno býti zdroji lidských činů.
Tak přicházíme ke krásnému poctu sedmera darů
Ducha sv. Sedmero daru, náplň dokonalé síly Boží,
dokonalé, naprosté vedení Boží všech našich schop
ností a všech možností těchto schopností.
Nejsou vsak dary Ducha sv. řídkou výjimkou, jen
jakýmsi privilegiem vyvolenců? Dary Ducha sv. jsou
působením Ducha sv., Trojíce Nejsvětější přítomné
v duši. A proto jsou jimi všichni obdařeni, kdož jsou
chrámem Trojice Nejsvětější, v nichž Bulí přebývá
milostí strou. Všichni,kteří milostí jsou účastni na Bo
žím životě a láskou a věrou jsou v tento život vrostlí,
ti všichni jsou ozařováni, zahříváni, vedeni a posilo
váni dary jeho, jež právě chtějí chrániti v nás život
Boží, jej prohlubovali a zesilovati.
Teprve naukou o darech Ducha sv. dobře a správ
né pochopíme život a „cestičku“ sv.Terezie Ježíškovy.
Jinak se nám stává její cestička sentimentálním vzdy
cháním unylých slečinek. Dary Ducha sv. mají svůj
život, protože nejsou v nás mrtvým tělesem, protože
pramení ze Života samého, z Boha. Svatá Terezie Je-

zisková stále zdůrazňovala potřebu odevzdali se Bo
žímu vedení, ničeho sobě nepřipisovat!, poslouchati
věrné jeho hlasu, jiti za nini, byti šlechetným v po
slušnosti k Bohu. Hle, tof život darů Ducha sv. Tof
velkým úkolem darů odevzdali nás zvolna dokonale
do rukou Božích. Lčiniti nás dobrými, poddajnými
nástroji Boží vůle, naiíciti nás kráčeti, ne, běželi po
cestě Boží, jak se praví v žalmu: Viam mandatomi)!
tuorum cucurri, cum dilatasti cor meuni. Běžel jsem
cestou tvých přikázání, když jsi rozšířil srdce mé!
Dary Ducha sv., tof ono krásné rozšíření srdce. Da
ry Ducha sv. pozvedají nás nad naši malichernost,
nad naši osobicku, otvírají nás zcela Božímu vedení.
Tak zvolna nestačí nic srdci lidskému, tak pomalu vi
díme ubohost všeho stvořeného, poznáváme i slabost
a malost svou a klesajíce u nohou Božích odevzdává
me se mu se vším. co máme a co jsme, dáváme mu
všechny své síly, všechny své schopnosti, aby on je
naplnil, aby on nás osvítií,aby on byl naším vůdcem,
naším dobrem, naším štěstím.
Tak rádi bychom pronikli ktajemstvhn Božím. Zmí
táme se bolestně ve své víře, jez by již ráda protrhla
závoj. Dary Ducha sv. mohou nás osvítiti,když se jimi
«svititi dáme, mohou nás přihlížiti k Bohu, abychom
jakýmsi vnitřním žárem, jakýmsi vnitřním spřízněním
tušili, co víra nám skrývá.
Duse stržená dary Ducha sv. vrhá se zcela na Boha.
To jest ovoce nejkrásnější a nejplodnější darů Ducha
sv. Po všech nezdarech, po všech smutných zkuše
nostech se svou „silou4' dáváme se zcela Bohu: Pane,
tys síla má, tys světlo mé, tys štít a pavéza má! To
jest ono svaté dětství, jež žádá sv. Terezie, jež má zá
sluhu, že to, co theologové učeně vykládali, učinila
přístupné i nejméně skolenému rozumu. Ano,staňme
sc dětmi, jež se vrhají slepě do Otcova náručí, když
bouře zuří, když již nevědí, jak dále, když cítí,že sami
daleko nedojdou. Máme se dati vésti, živiti, podpírali,
více jesle, takřka nesli Duchem sv.!
Proto odložme duchovní pýchu, jež by chtěla viděti sebe svátou, jež by chtěla ze sebe svou dokoná-

lost, jež by chtěla všeho sama dosá hnou ti a nedosáhne
zatím ničeho, protože jen On je síla naše a my ze sebe
jsme slabí a slepí a nemocní stále. Nechrne, a£ se Duch
svaty zmocní našeho celého náboženského, vnitrní
ho, duchovního života, všechno konání své, veškeré
ctnosti své, schopnosti své nechrne zapiaviti vanutím
Božím, působením jeho, jeho daru. Tehdy on nás na
učí čisté poznávat, božsky milovat a jednat tak, jak
on clíce, abychom smysleli, mluvili a jednali.
Tak se přiblížím k cíli všeho duchovního života veš
keré snahy naší, aby On byl všechno ve všem.
P. Silv . M. Bratto, Řím.

Svaté dětství.
Význam svaté Terezie Ježíškovy pro moderní dobu
se rovná významu největších lidí náboženských dějin.
To ukázali jest účelem řady článků o svatem dětství.
/. Cesta malých.

Když snaprostou jasností poznala své poslaní a sama
na sobě je vyzkoušela s tak zázračně Bohem potvr
zeným výsledkem, prohlásila světice ono tolikrát opa
kované slovo: „Cesta, které chci vyučovali duše, je
cesta duchovního dětství, cesta důvěry a naprosté
odevzdanosti. Chci jim naznaciti malé prostředky,
které sc u mne dokonale osvědčily, říci jim, že v po
zemském životě je třeba konati jen jedno, totiž dávat)
Ježíšovi květy malých obětí.t;
Právě tato zdánlivě jednoduchá a odedávna známá
slova jsou zjevením pro novou dobu a jejího nového
člověka. Ukáže to krátká úvaha.
Francouzský myslitel Pascal praví, že je dvojí ne
konečnost. Nekonečnost velikosti, jež obsahuje pro
vádění velikých činů, nekonečnost malosti, jež napíná
všechny síly na ovládnutí malých záležitostí. Obě tyto
nekonečnosti jsou v Bohu, jeho nekonečná moc asva-

tost se jeví i v zázračných dílech i v nejmenší malič
kosti. A protože cesta k Bohu jest následování Boží
nekonečnosti, jest jasno, že k Bohu svatostí lze jiti
obojí cestou.
Po příkladu života světice z Lisieux je nám to zcela
jasné. Ale nebylo tomu tak dosud. Kdo zná cesty dusí,
směřujících ke svatosti života, ví, že je jim jako samo
zřejmou myšlenka, že je třeba bud jiti do kláštera, nebo
sizaříditi jakýsi klásterníživot v maléna,spokud niožno
věrným užitím pomůcek, jakých se užívá v klášteře.
Tyto pomůcky patřily na onu první cestu, řekněme
cestu velikosti. Myšlenka klášteru vyrostla na východě.
Východ miluje veliké gesto, i v náboženství. Mnišství
bylo gestem velikosti pro dosažení podobnosti s ve
likým Bohem podle tak chápanéhoslova Písma: Brníte
dokonalí, jako jest dokonalý váš nebeský Otec. Veliké
byly prostředky k tomu cíli: poušť skutečná nebo
uměla, odvážné podrobování těla hotovými mučícími
soustavami a soupravami, posty, odvážné, se svátou
násilností prováděné povznášení ducha předlouhými
modlitbami vnějšími a vnitiními.Togestopřešlosmyš
lenkou mnišství ovšem i na západ a drželo se tak hou
ževnatě, že mu nakonec podlehla i nová myšlenka
svátého Františka Assisského a záhy byli zcela v mnišských zvyklostech synové světce, jenž na hromadu
naházel v klášteřích obvyklá rmičidla těla a „s vese
lou myslí je spálil".
Když Terezie přestoupila práh Karmelu v Lisieux,
octla se v takovém okolí. Ačkoli dosud šla svou cestou
zcela odlišnou, v pokoře novicky chtěla se podrobiti
této cestě a jako všichni světci před ní, jala se konat!
veliké gesto cesty k Bohu ještě větší, než bylo přesné
předepsáno. Ale její duch měl jiné poslání. Proto ji
Bůh jednak nemocí z příliš dlouhého nošení ostna
tého křížku, a hlavně vnitřním světlem, uvedl z.pt*t
na cestu, kterou šla od svého mládí, na cestu malé
nekonečnosti. Pochopila přednost duchovního bojo
vání před soustavami zevnějšími. Příznačný je tu je
den její výrok: „Z těch učených knih mne bolí hlava:
myslívám si, kdyby jen tato cesta vedla do nebe. že

bych se tam nikdy nedostala.“ Byly to knihy psané
pod vlivem cesty velikosti, hluboce prožitých a pro
mýšlených soustav na základe dosavadních návodů
0 svatosti a cestě k ní. Bojovala na duchovním bojišti
a na něm nalezla totéž, co dosud se hledalo sousta
vami starými; „pokoj, pokoru jsem nalezla v tomto
skrytém boji, v němž přirozenost ničeho nezískává
pro sehe“. Nalezla tedy svou malou cestou základy
svatosti, na nichž vždy svatost musí byti vybudována
a k jichž získání, jaksi rychlému, směřovalo veliké
gesto dosavadní.
Tak se jeví svátá Terezie Ježíškova skutečnou ve
likou reformátorkou asketismu. A její reforma je dí
lem Boží prozřetelnosti a nesmírnou útěchou pro křesfana, žijícího v době překotnosti samých maličkostí.
Proč bychom to neřekli upřímně, že moderní člověk,
1 křesťan, i poctivý křesťan nemá již toho smyslu pro
ono veliké gesto cesty za Bohem, jak k nám přišlo
z východu a jaký mèla stará, silná, v poměrném klidu
žijící pokolení? Vždyť to není naší vinou, že nejsme
obry a že denní život člověka prostě pohlcuje. A když
se nám pak řekne: Budte dokonalí. . . a když nevíme
jiné cesty k tomu, nežli cestu velikosti, kdo hy nám
zazlíval, kdybychom skoro podlehli onomu názoru,
který skutečně v theologických školách také vyrostl,
že dokonalost jest povolání jen pro některé duše a ne
pro každého? Život a nauka svaté Terezie Ježíškovy
je však skvělým potvrzením názoru původně háje
ného, že k dokonalosti jest povolán každý křesťan a
že se jím také může stati a že dosti milosti je k tomu
každému dáno.
Světice z Lisieux nalezla prameny této milosti. Ona
stala se svátou v Karmelu, ale nikoliv přesně skrze
Karmel. Stala se svátou na té cestě, kterou šla od dět
ství, která byla jaksi přerušena první dobou v Karmelu,ale ke které se světice zase vrátila. Ten pramen
milosti je nejstručněji v jejím heslu, kdysi tak formu
lovaném: žádnou mezeru, žádnou roztržitost. Smysl
toho hesla hy se dal vyjádřiti tak: Stvořitel bez me
zery a bez roztržitosti tvořil i ty nejmenší všednosti,

aby hlásaly jeho čest a slávu, by vedly člověka k lásce

k němu; a stejně hledí i na ty nejmensí všednosti na
šeho života, provází je svou činností bez mezery, pro
vází je bez roztržitosti přáním, aby hlásaly jeho čest
a byly projevem lásky k němu. Tvor, chápaje tuto
Boží myšlenku, snaží se ji uskutečniti. Snaží se všed
nosti a všechny povinnosti denního života učinit i
písní o lásce člověka k Bohu, o lásce, která chápe
myšlenku Boží.
Tím jsme u důvodu, proč svata Terezie tuto svou
cestu nazvala cestoví dětství, cestou malých, nebo
malou cestou. Nazvala ji cestou dětství proto, že tu
člověk nejvíce projevuje svou rodovou příslušnost
k Bohu, jako dítě chápe a snaží se uskutečnili životní
myšlenku svého otce. Za druhé proto, že tato cesta
není možná, není-li v duši opravdová, dětská láska
k Bohu Otci. Láska, které světice dala jméno důvěry
a naprosté odevzdanosti; jako dítě v rodině pracuje
i nejmensí práce, nedbajíc, co koná a jaký to bude
miti výsledek, jen když pracuje přesně podle přání
otcova a v lásce k němu. Snad za třetí i proto, že tak
se může stati svatyni i dítě svými malými dětskými
prostředky. Malé jsou prostředky, ale veliká jest láska.
Je to cesta malých nebo cesta malosti, protože se ne
ukazují na venek docela žádné velikosti náboženské,
žádné mimoradnosti, lidé jdoucí touto cestou se zdají
docela malými, všedními křesťany, kteří na pohled
žijí jen svým lidským a obyčejným křesťanským po
vinnostem.
Do malosti je člověk nové doby zcela ponořen, chtěj
nechtěj. Pro něho je proto cesta svátou Terezií Je
žíškovou ukázaná skutečným zjevením s nebe daným
a s nebe zázraky potvrzeným. Svatá Terezie nazvala
obsah takové cesty „malými obět mi“. To je prakticky
vyjádřená teorie. K Bohu se jde jen „obětmr*. proto
že k Bohu jiti znamená ve všem nledati jiskerku Boží
a jí dati vzplanouti, ačkoli by chtěla vše svým ohníč
kem pohltiti jiskerka lidská. Tlumiti jiskerku lidskou
vždycky jest obět v pravém smyslu toho slova. À to
se může diti bez výjimky všude a vždycky. Nemůže

více nikdo říci, že nemá času, že nemá možnosti zdo
konalovali svou duši. Má tedi příležitostí právě tolik,
kolik má každého dne povinností, prací, Dolesti atd.
Ovšem se nikdo nestane rázem mistrem, tisíce a
potom ještě sta maličkostí zůstane nezužitkovaných.
Ale cvik dělá mistra, cvik ukazuje vždy znova a vždy
podrobněji. Napřed v jedné záležitosti usilujeme dopomocik nadvládě jiskerce Boží, pak přibereme dru
hou, právě tak, jako šla Terezie od svého dětství.
Malé nicoty učinily ji velikou —poznamenává její
životopisec. A papež Pius XI. prohlásil, že bude ob
novena lidská společnost, až půjde touto cestou co
nejvíce duší.
p. Em. Soukup, O. P.

Smysl života.
Proc si někdy nepřeji zemříti ? Protože si myslím,
že bych měl ješt ě to neb ono vykonati, v tom neb onom
se polepšili. Ač vím, co si budu prati ve chvíli smrti,
abych byl vykonal, přece toho nekonám. Oddaluji
smrt. Spoléhám sc, že ještě nepřijde a že budu ještě
moci vyplniti účel svého bytí, než zemru. Má-li život
můj nějaký účel a já ho ještě neznám, proč nepátráni
dnem i nocí, abych jej poznal ? Anebo, vím-li, jaký má
účel, a přece se nesnažím vší silou jej vyplniti, nepodobám-liž se bláznu, jenž staví dum svůj na písku?
Ví, k čemu je dům, ale nestaví ho tak, aby obstál,
přijde-li vítr a bouře.
Byli filosofové, kteří tvrdili, že život není k ničemu.
The life is not worth of living. Jak je možno, že se tito
filosofové neotrávili jedein na krysy ještě téhož dne,
kdy přišli k takovému poznání? Byli básníci, kteří mi
lovali mdlou vůni tuberos a ve verších kyselých i hoř
kých dokazovali, že jsou zcela unuděni životem. Je-li
možno mysliťi si něco pošetilejšího, než když člověk
zdravý si myslí na nemoc ?
Dvojí to chyba: někteří vědí, v čem je účel života,
a přece ho neplní. To jsme my, špatní křesfané.

Jiní předstírají, že život nemá smyslu, a přece žijí,
jako by mel smysl.
To jsou špatní filosofové a básníci.
Rozdíl jest jen v tom, že špatný křesťan klame jen
sáin sebe, špatný filosof a špatný básník klame i jiné.
Spatnému křesťanu se nechce zíti.
Spatnému básníku a špatnému filosofovi se nechce
umříti.
Kdyby špatní křesťané uměli zíti a špatní filosofové
muriti, nebylo by na světě hříchu ani bludu, tak by
chom jednou zapěli naposled Veni, Sánete Spiritus!
Dominik Pecka.

Ž i vot v Bohu.
Má-li být Kristus naším životem, je nutno, aby veš
kero naše konání, naše osudy, zkrátka celý náš život
závisel úplně na něm. vázal se v něm. Jen tak se nám
dostane požehnání vykoupení ve svém dvojím stadiu:
sestupem Boha k nám skrze Krista, vzest upem všeho
k ty>hu po téže cestě.
Zíti v Ježíši jest nalézti v něm principy svého vlast
ního žití: jas, směr a moc. to jest indorati ho, spodobovati se na příkladu, jenž nám dal vtěliv se, přisvo
jili si vše jeho: nauku, zásady, vzněty a lásku v každém
případě a za každých okolností.
Zíti v Ježíši —tof vlastně věřiti v něho. Neboť jeho
nauka —duch a život v jeho vlastní osobě musí být
duchem a životem naším. Musíme dovesti zíti živo
tem. který živí pravda, žiti Bohu sa mé mu, sobě. svém u
určení, být i spojeni s Pánem tak,že s ním tvoříme jed
noho ducha.,Jestli kdo vyzná, praví sv. Jan, že Ježíš
je Syn Boží, Bůh bude bydlcti v něm a on v Bohu.44
Vyznaní víry usnadňuje smlouvu mezi námi a Kris
tem, připravuje nás na požehnání z nového svazku a
na spojení s Bohem na této společné cestě, jež je ta
jemstvím času a slávou Věčného.
Přilnutí k zásadám Kristovým a odvrácení se od zá-

Süd satanových, k nimž zkažená přirozenost tíhne, je
pokračováním v upevnění pout mezi Kristem a námi.
Neboť to je vyznání víry převedené na pudu praktic
kou, je to zkouška vaznějšího a skutečného přilnutí
k Vykupiteli. Jeho zásady jsou světlem prostupujícím
naše skutky, vedoucí k cíli jím naznačenému, jsou pa
prskem. jenž řídí nás život nejen sám v sobe ale i v jeho
spojení s Bohem. Postupovali ke kulminujícímu bodu
a chtíti tytéž věci —zda to není nejlepší znamení spo
jení a jakoby vroucí totožnosti mezi dvěma bytostmi.
Ato vše,co čekáme od Ježíše a co od něho přijímáme
—sdělení jeho síly, posvěcení, pokroky v duchovním
životě —to vše je jen půjčka z pokladů energie, kterou
vůdce nadpřirozeného původu shromáždil Je pro vše
cky,to jenová forma života, jejíž vzorec Lmdetehlcdati.
Boj proti zlu a hledání dobra jsou v nás jednou spo
luprací. Ten, jenž první přemohl zlo ve jménu všech
pokolení silou božskou bez všeho spolupůsobení, ten
proto skrze svého Ducha pohání nás k odpovědnosti.
Ajestli mu odpovídáme, je v souhlasu naše úsilí s jeho
činností, s jeho milostí pomáhající.
Přidejme lásku, o níž se praví.že spolubydlení vnitř
ní a spojení duší jsou její znaky. Ježíš „nás miloval
[>rvní“, to je odpověď na nevyslovitelné city evangeisty, z nichž poslední —odchod Pána — je tak do
jemný a tajemný výraz, jako sama povinnost a radost
učedníka. Zde se vyplňuje velkolepé zaslíbení: Jestli
kdo miluje mne, také můj Otec jej bude milovati a
my půjdeme k němu a učiníme u něho příbytek.
Myslíce a jednajíce podle Ježíše a jeho inspirací,
s jeho pomocí ve vanutí jeho Ducha, stáváme se po
malu jeho živými obrazy, dělíce se o slávu jeho jména
a o dobrotu jeho zaslíbení.
Je to umění, umění duchovní, které chce svobodou,
milostí a inspirací jeho, aby křesťan byl podoben Ježíši,
stávaje se v něm a skrze něho, přesto že je s ním ne
srovnatelný, zrcadlem Otce. Neboť máme božský vzor
od té doby,co Kristus Bůh byl učiněn k našemu obra
zu, jako my jsme učiněni k obrazu Božímu.
Vlast, fíonet.

Ze zi vota egypt ských poustevníku.
Byl jeden bratr v Egypte, vynikající velikou poko
rou a mel ve městě sestru nevěstku, která byla mno
ha dusím k záhubě. Casto tedy napomínali starci bra
tra toho a stěží jej dovedli přemluví ti, aby k ní šel.
zda by se mohl jeho napomenutím překazili hřích,
který se dál. Když pak přišel tam, kde zůstávala, je
den ze známých, spatřiv jej, běžel napřed a oznámil
jí, řka: Aj, bratr tvůj přišel k tobě z pouště. Ona pak.
slyšíc to, opustila pro radost milovníky své, kterým
sloužila, a prostovlasá vybělila vstříc bratru svému.
A když jej spatřila a chtěla jej obejmout!, řekl jí on:
Sestro ma předrahá, šetři duše své, neboř mnozí lidé
skrze tebe hynou. Uvaž, jak veliké muky jsou ti při
praveny, jestliže si nepospíšíš činit i pokání. Ona pak.
třesouc se, řekla jemu: A víš, bratře,že i ted mohu ještě
byti spasena ? Jíž on řekl : Budeš-li ehtiti, ještě můžeš
byti spasena. Ona pak se uvrhla k nohám bratra své
ho a prosila, aby jí odvedl s sebou na potisi. Jíž bratr
řekl: Jdi, přikryj si hlavu a následuj mne. Ona pak
řekla: Pójame spěšně; sluší, abych se raději zohyzdila
a chodila mezi lidmi prostovlasá, než abych opět ve
sla do dílny hříchu svého. A když se brali spolu, na
pomínal ji bratr k pokání. Vida pak, že nějací bratří
přicházejí proti nim, řekl jí: Nevědí jesle všichni, že
jsi má sestra; sejdi tedy maličko s cesty, až přejdou.
Ona tedy to učinila,a když bratří přešli,zavolal ji bratr
její, řka : Pojd, sestro, půjdeme dále svou cestou. Ona
však mu neodpovídala, f íledajetedv pilně sestru svou,
nalezl ji mrtvou a chodidla nohou jejích plna krve, ne
boť byla bosa.Tu on naříkaje a plače, oznámil starším
všecko, co se přihodilo; oni pak se přeli vespolek o je
jím spasení. Zjevil pak Bůh jednomu ze starců o ní, že
protože nic nedbala o veci pozemské, nýbrž zanechala
všech věcí svých, aby zahojila svou ránu a vzdychala
hluboce a plakala pro hříchy své. proto přijal Bůh po
kání její.
*

Byli dva bratří mniši, společné v chyšce jedné zů
stávající, jejichžto pokoru a trpělivost mnozí také ze
svátých otců chválili. Slyše pak to jeden svátý muž,
chtěl zkusiti, mají-li pravou a dokonalou pokoru: šel
je tedy navštívit i. A když ho přijali s radostí a podle
obyčeje odříkali modlitby a žalmy, vyšed ven s chý
še, spatřil zahrádku, kde si pěstovali zeleninu. A po
padnuv hůl. počal vsí silou všecku zeleninu rozbíjet!,
takže tam nezůstalo naprosto nic. Vidouce pak to bra
tří výše řečení, neřekli zhola nic, ba ani v obličeji se
nezarmoutili ani nezasmusili. A opět vešedše do cli) šky a dokonavše večerní modlitby, padli před ním na
zem a řekli : Poroučíš-li, pane, přijdeme a uvaříme
k jídlu zelí. které zbylo, neboř již jest čas. abychom
požili pokrmu.Tu starší padl před nimi na zem a řekl :
Díky vzdávám Bollii svému, neboř vidím spočívali na
vás Ducha svátého; a proto vás napomínám a vyzý
vám, předrazí bratří, abyste až do konce zachovali
ctnost svaté pokory a trpělivosti, aby vás ukázala ve
likými a vznešenými před tváří Boží v království ne
beském.
*
Jeden jinoch se chtěl zříci světa, a když mnohokráte
již vyšel, volaly ho zpátky myšlenky, zaplétajíce jej do
rozličných záleží tosti, neboť byl bohatý. Když tedy jed
noho dne vyšel zdomova, obklopili jej ďáblovéazavihli před ním mnoho prachu. On však rychle se vysvlekl
a odhodiv šaty své běžel nahý do kláštera. Oznámilpak
Bůh jednomu starci, řka: Vstaň a přijmi hrdinu mého.
Povstav tedy stařec, šel vstříc onomu nahému, a zvě
děv příčinu, podivil se a dal mu Šat mnišský. Když pak
přicházeli k tomuto starci někteří bratří,aby seno do
tazovali na rozličné záležitosti, odpovídal jim; když
však se ptali strany odříkání, říkal: Ptejte se tohoto
bratra, neboř já jsem dosud nedospěl odříkav osti jeho.
*

Jeden bratr se ptal starce, řka : Chceš, abych si ne
chal dva peníze pro slabost těla svého? A vida stařec
myšlenky jeho, ze si je chtěl nechali, řekl: Necli si je.

Vrátiv se tedy do chyšky, bratr počal zápasí ti se svý
mi myšlenkami, řka: Dobrořečil mi ten stařec čili ni
koli? Vstav tedy, přišel opět k starei, prose ho a řka:
Pro Bůh povez mi pravdu, neboťznepokoj ují mne myš
lenky me za příčinou těch dvou penízů. I)í mu stařec:
Poněvadž jsem viděl myšlení tvé, chtějící si je nechali,
řekl jsem ti, aby sis je nechal : neníť dobré miti více.
než je tělu potřebí. Dva peníze tedy jsou tvou nadějí;
a kdyby se stalo, že bys o ně přišel, zdaliž Bůh na nás
nemyslí? Uvrhni tedy myšlení své na Boha, neboť on
pečuje o nás.
Dva starci zůstávali společně v jedné chyšce a ni
kdy neměli vespolek sebe menší hádky. Hekl tedy je
den ke druhému: I ládejnie se alespoň jednou jako jiní
lidé. Onen však druhý mu řekl: Nevím, jak se to dělá.
I řekl onen: 1Ile, tady uprostřed položím cihlu a řeknu:
Jest má, a ty řekni: Není tvá, nýbrž má. A z toho vznik
ne spor a hádka. Když tedy položili cihlu doprostřed
mezi sebe a jeden řekl: Má jest; onen druhý prvnímu
odpověděl: Já (toulám, že jest má. A když onen druhy
opět řekl : Není tvá,nýbrž má, tu onen odpověděl: Když
je tvá, vezmi si ji. A takto nenašli, kterak by se hádali.
*
Byl jeden stařec v Egyptě, a nežli tam přišel otec
Poemen, meli jej všichni ve veliké úctě. Když však při
šel opat Poemen z. pouště Skytské, mnozí, opustivše
onoho starce, přicházeli k tomuto, a proto inu počal
onen záviděli a utrliovati. Slyše pak to otec Poemen,
zarmoutil se a řekl bratřím svým: Co si počneme? Ne
boť těžkost nám způsobili lidé,že opustili onoho starce
tak svátého a všímají si nás, kteří nic nejsme. Kterak
uzdravíme tohoto muže velikého? Pojil to, připravme
nějaké drobné krmičky, a půjdeme a doneseme mu to
a trochu vína. a spolu s ním toho okusme, snad tím
usmíříme ducha jeho. Přišedše tedy, zatloukli na jeho
dveře. A slyše to učedník onoho starce, řekl: Kdo jste?
Oni pak řekli: Bekni otci svému, že Poemen sem při
šel, aby přijal požehnání jeho. Kdyžpak onen uslyšel to-

to skrze učedníka svého, odpověděl mu : Jdi, řekni jim :
Odejdete, nehoř nemám kdy. Oni však tam zůstali
smutni, řkouce: Neodejdeme odsud, dokud nebude
me hodni uznáni, abychom se mu poklonili. Když te
dy onen poznal pokoru a trpělivost jejich, dotčen jsa
v srdci, otevřel dveře a políbivše se navzájem, požili
společné pokrmu. Řekl jim tedy ten stařec: Vpravdě
není samo to, co jsem slyšel o vás, ale stonásobné spa
třil jsem skutky na vás. A od toho dne učiněn jest mu
nej milejším přítelem.
*

Jeden bratr se otázalPoemena,řka: Co mám činiti,
otče, neboř mne trápí truchli vost? Hekl mu stařec: Ni
koho nepokládej za nic, nikoho neodsuzuj, nikomu ne
utrhej, a da ti Pan pokoj.
/yrf. dr. K. Vrátný.

Odříkání.
Nauky vědecké a materialistické filosofie nepřika
zují Člověku: Zij pro život věcný, žij takovým a ta
kovým způsobeni, abys neztratil vnitřní rovnováhy,
ale nabyl většího duchovního uspokojení! — aniž ří
kají: Zpytujeme,kým trváš, hledajíce tvého nezviklatelného štěstí, jímž bys provždy stál nepohnut a sí
len. Nepřikazují,nemajíce čeho prikázati, ježto zíti jako
žijí jejich původci a hlasatelé, jest libovali si v rozko
ších a choutkách smyslných, kterýžto život láká vět
šinu : a rov něž ničeho neříkají,nemajíce čeho říci nám.
jimž nestačí tělo, jejich jediný předmět vědění. Ne
starají se o stav duší, eítí-li se sřastny či nešťastny,
nýbrž jen o to, čeho je potřebí tělu, aby bylo dobře
vypasené, aby nepociťovalo přeměnu ovzduší, aby se
nein usilo pohybovali přirozeně jako každý jiný tvor
Boží. ale co nejrychleji mohlo býti dopravo váno smista
na místo vzdálenější, a co nej důležitějšího, aby bylo
zabezpečeno před smrtí.Takovým směrem jdou nauky
niimonáboženské. Zájmy jejich nevztahují se k duši
lidské, znajíce člověka jen živočichem. Proto jest jim

iia príkJad určen í pod mřu ek, jak by d use správ nè rosi 1a
a rozkvetla, něčím bezpodstatným, nejasným, ba ne
rozumným. Znají toliko vězení její — tèlo. Jsou zcela
ve službách knížete tohoto světa, jenž duši života ne
přeje. —Stejně nauky filosofické, ne právě a theistické,
od nichž by se dalo očekávati slovo duším, nejsou s to
sdělili jim pravdu avesti je životem podle této pravdy.
Vyjadřujíse velmi nesrozumitelně, zcela ne proto,aby
se něco vykonalo, pouze aby se védelo. Věclěti, že zlo
jest pojem relativní, že zlé není vlastně zlé, jen méně
dobré, nebo že instinktu, jenž v člověku křičí: chci!,
jest spravedlivo dati průchod, jest filosoficky jasné
a správné a postačí, aby člověk ve světě obstál. Filo
sofové jen myslí. Víte však, jakým jest mysl bludiš
těm? Myslí, bud co již bylo dávno myšleno,nebo totéž
v jiném vyjádření; někdy také něco nového, co způ
sobuje revoluci, něco hrubého a urážlivého, anebo
přemýšlí o tom, co se muže výhradně žiti. Myšlenky
jejich jsou převážně chladné ; pohybtijíf se mezi sténa
ní i lebky. Nebo jsou jako pavučiny ve větru, opouštějí
celého člověka, letíce šíleně bez cíle.
My křesťané říkáme: světská moudrost a předsta
vujeme si něco vratkého, co se viklá. Mámeť kámen
úhelný, základnu, kotvu,v niž skládáme všechnu svou
víru a naději: Ježíše Krista, hlavu všech hlav, moud
rost moudrostí, vědu věd. On dal nám tu výsadu, že
z víry v něho živi budeme věčně. A my, věříce v něho.
nemůžeme se starali, leč o život, jejž víra naše dosa
huje, dříve pak o to, abychom ve víře zůstávali, v ní
mohutněli, čili žili v Kristu skrze naučení: Toto pak
pokolení (pokolení víry) nevychází, jediné skrze mod
litbu a půst.
Nikdo tak nepečoval o duši před Kristem, nikdo
se tak o ni nestaral po Kristu. Před ním ani po něm
nebylo většího přítele duše lidské. Nebylo boha ze
všech těch divotvornvch bohů starověkých ani člo
věka z pokolení lidského od časů rozmnožení jeho po
vší zemi, jenž by k ní, přímo k ní promluvil: Pojd,
duše, vyvedu tě z vězení tvého na světlo, řeknu ti,
kdo jest tvým cílem, a ukáži ti k němu cestu! Byl jen

jediný od věcností, jenž mohl říci: Já jsem pravda,
cesta i život. Ode mne naučíte se pravdě, jež osvítí
vám život, že bude cestou k cíli.
Nauka Kristova, vrchol všech starších nauk nábo
ženských, jest naukou života, tudíž naukou příkazů.
Velí: Poznejte Pravdu,nastupte Cestu a dýchejte,pra
cujte, žijte dušemi svými jen pro Cíl, jejž Pravda vám
před oči staví: Budtež vy tedy dokonalí, jako Otec
vás, kterýž jest v nebesích, dokonalý jest. —A tu jsme
u jádra božské nauky Ježíše Krista a u vlastního té
matu této kapitoly. PKkazuje-li nám Kristus dokona
lost Boba, tu zajisté pri blíži ti se jí můžeme jen natolik,
mnoho-li vzdálíme se své nedostatečnosti a malosti.
Kdyby byl Ježíš Kristus stál mimo Oice a nebyl Sy
nem Božím, nemohl by nám nikdy dati tento příkaz.
Jak by nám představil dokonalost Hospodina, aby
chom ji mohli pochopili a jí se přibližovali ? Člověk
potřebuje očitého důkazu, aby to neb ono mohl ciniti. A tak musil to byti sám Bůh, jenž, vtěliv se v člo
věka, sebou samýni svou dokonalost nám představil
a tím vyjádřil požadavek: Budíte mými dětmi doko
nalými !
Vraťme se již k řečenému poznatku, že, máme-li se
dokonalosti Boží přiblížili, nutné musíme se vzdálit i
nedokonalosti lidské. Toto vyvození stává se pozná
ním, že nauka, cesta a život (tedy následování Krista)
přikázaný Kristem jest: odříkání. Bez odříkání nebyl
by možný postup duše k Bobu, nebyl by možný ani
jediný krůček na Cestě Kristové. Po m kráčí se jen
jednou. Cesta Lotova, jeho ženy a dcer jeho z hořící
Sodom y jest jakým si p řed obrazem Cest y Kristovy.S1usíme vyjiti ven z „města“, na něž Bůh dští duchovné
ohněm a sírou svého spravedlivého soudu, to jest
opustiti svět, vyjiti z těla nešlechetností, zvyků a nákionností a poslouchajíce hlasu nauky Kristovy,jež jest
veřejné zjevným vnuknutím Božím, jiti, stále jiti ku
předu. Ten, jenž by se rozběhl, ale potom se zastavil
a dal se do pláče pro to, čeho zanechal ve „městě“,
není hoden královské Cesty Kristovy. Chtivost jejího
vznešeného cíle i smyslných požitků „města“ změní

sc. záhy v súl hořkou bezradnosti, jíž srdce naplnivši
se. ztrne - a duše nemůže dále. A když jsme již ti
síc mil za „městem“ a nevidíme je a nemyslíme a ne
víme již ničeho o něm, jako by nebylo bývalo, ještě
jest vždy něco, čeho zanecháváme za sebou, ještě jest
vždy cesta naše odříkáním. A tak jím zůstane, dokud
nespatříme Cíle. Kdybychom byli dokonalí jako Kris
tus a přišedše na svět a pobyvše zde určenou dobu.
vraceli se domů k Otci, naše cesta nebyla by odří
káním, nýbrž spěním, stoupáním. Ježíš Kristus jako
Bůh nešel cestou odříkání, spěl k Otci; jako člověk
však stal se učitelem, velitelem a vůdcem, zprvu svým
dvanácti vyvoleným, již toužili býti vyvedeni z „do
mu služby*6, do oběti své na Golgotě tisícům jiným
a no nanebevstoupení duchovné všem duším v ne
voli ůpícím pod tíhou vlády knížete tohoto světa.
Mám zde také psati, čeho všeho nutno se zříci, aby
chom na cestě neumdlévali a ohlédnuvše se snad, neztrniiii v sloup? Nelze, abych všecky možnosti odříkání
vypočítával atak činil článek svůj jakýmsi zákoníkem.
Musí staciti: Pro Boha zřekniž se duše všeho! Jako
onen chudas ve vypravování JanaTaulera o dokona
lém člověku nemohl spočinouti v nižádné věci, která
byla nižší nežli Bůh, protože za ním již „město“ čpělo
strou, to jest nebylo pojítka mezi dusí jeho a duchem
světa, jediný odpor a hnus nebo již úplné zapome
nutí, tak mají duše usilující o dokonalost věcí nižších
Boha část po části se zříká ti dobrovolně, zamítavé sta
novisko k nim pak vždy zaujímali. V modlitbě Páně
voláme: Bud vůle tvá! Tedy ne, čeho chce mé tělo,
k čemu mne popouzí svět, příznivý zvykům a zába\ ám, jež bývají vždy modloslužbou, ale čeho clíce Pán,
Učitel, Mistr - Ježíš Kristus. To jest prvá formule
odříkání, obsažená v modlitbě, jíž naučd nás Kristus.
Není, aby se vyslovovala, ale žila zdůrazňovali du
chovní život bez nabádání k odříkání, odvracení se
od zálib světa a tělesných chtíčů, jest prací téměř zby
tečnou. Duchovní život se rodí z odříkání. Víra za
jisté jest silou, jež život duchovní utváří, jest vlastně
vědomím duše, poznáním, jistotou, již nezvrátilo by

cele peklo —a kterak, kde, čím získáváme tohoto mo
hutného vědomí života věčného? Pokolení víry ne
vychází než skrze modlitbu a pust, upozorňuje Kris
tus, aby snad nenastal omvl,že víru lze lacino koupiti.
Z těchto jasných slov evangelických poznáváme, že
vedle modlitby, to jest touhy po dokonalosti věřících,
vedle snažení cistě citového a myšlenkového, vedle
našich zálib ve věcech duchovních, je to odříkání,
naše touhy, myšlenky a city realisované, jež nás do
pokolení silných z víry přičleňuje. V životě duší pojí
se mystika věrně s askesí. Kde jedna druhou opouští,
tam není pravdy, jen hlaholení lehkomyslného děcka.
Probírejme světce a světice a přesvědčíme sc, že tyto
dvě nutné podmínky duchovního života jsou vždy
pospolu. Kde jest světec velký v hovorech s Bohem,
ještě větší jest v pokoře a odříkání.
Všechny tyto vývody a poučky přijmeme za své,
uznáme, že jsou správné, nicméně ještě snad, ač jsme
poučeni a uvědomění všestranně, zalehne v sluch náš
hlas, řkoucí: Nač odříkání? Jím ubíjí se přirozenost,
otrhávají se květy života, jež nás mají oblažovali vůní
a krásou. Toč hlas materialismu. A vlažné a liknavé
duše, a ty z nás, jež, ač veřejné následují Krista podle
svědectví slov a projevu, tajně přec rády, velmi rády
oddávají se chtíči, zvykům a veselím světským, ty,
nebohé, budou s uspokojením nebo jen s nepatrným
nesouhlaseni jemu naslouchali, vždyť ospravedlňuje
jejich skrytý život, plný neřádstva. Co naproti němu
volá Kristus, neslyší, jeho slova jsou jim jen paradoksy,
v nichž si nelibují a jež nezpytují. Správné nazývá je
Kristus vlažnými, neboř žijí jakoby v stojatých vo
dách, ohřátých hnitím všech možných nečistot; ne
libují si v bystřinách a hloubkách, zvlněných mír
nými větry Božích působení nebo vichřicemi zlostí
a vztekůsvěta.V nich musily by plouti kupředu, opusriti pelechy. Avšak my —řekněme si to upřímně, po
vzbuďme se —kteří plujeme hlubinou (stojaté vody
nebývají nikdy hluboké) moře života věčného, v nás
samých, dušemi svými, my neslyšíme hlasu světa,jenž
bycntelhříchynaše obíliti jako hroby,abychom v nich

našli zalíbení, nikoliv, my slyšíme jen Ježíše Krista
v srdcích svých a jako svati, kteří ne že chtěli, ale
že musili sc zhostili světa, jeho lakadci: domnělých
radostí, aby žili v Pokoji Kristové, tak i my, usilujíce
žiti životem duchovním, vnitrným, pociťujeme nut
nost vzdání se všeho, co jest nižší nežli náš Bůh.
Tak zajisté každý z vás, kdož se ncodřeknc všech
věcí, kterýmiž vládne, nemůže býti mým učedníkem.
— Pamětím jsouce těchto slov, jimiž nám Kristus
cestu odříkání přikazuje, jděme pravdou, cestou a ži
votem Jeho, k chvále Otce v nebesích a pro spásu
duší. cekajících příkladu. Vjiti znamená: nauku Kris
tovu žiti, mysliti a mluviti, světem pak zcela pohrd
n u ti.
Jan Rubin.

V ý z na m č e t b y a s t u d i a P í s m a
sv át éh o .
Základní touhou každého lidského srdce jest: dát i
životu svému cíl.
Máme-li cíl, tu srůstají kolem něho všechny duševní
síly naše v jednotnou neochvějnou konstrukci, v jed
notný zdravý psychický organismus, v nedobytnou,
v sobě uzavřenou osobnost.
Máme-li cíl, všechno jest lehkým : oběť štěstí a žití
se podobá oběti kněze, jenž zdvihá u oltáře v oběti
chleba a vína, aby nazpět obdržel Jej, Život věcný,
Radost nekonečnou.
Dni bez cíle ale, toř rozklad a smrt. Každý kvas
mění se tu v kvas Belzazarův. „Mene, tekel“, píše ěerná
ruka smutku: „Sčítal jsem radosti tvoje, 6 Rytí, zvá
žil jsem vznešené hodnoty tvé. a vše lehkým jsem na
lezl!^ A podle temperamentu a síly povahy ruka vzta
hující se po číši bud bezmocné klesá, anebo rouhavě,
marně sáhá po pohárech posvátných. Chmurná matka
výstředností jest žalost. Konečné stanice: anarchie
pudů a nálad, pak hluboká zemdlenost, soumrak.

Základní touhou každého lidského srdce jest: dáti
ži\ otu svému cři. „Kde je můj cíl ?Mtato otázka a touha
chvěje se 1 1 a tětivě každé duse jak žhavý šíp, jenž při
praven, aby byl vystřelen v dálku. Není-li záhy zod
pověděna, leží-li žhavý šíp příliš dlouho na tětivě, tu
střela tětivu duše, její pružnou, radostnou energii,
spálí, stráví. Ztracená bytost, jez nemá cíl.
„Napni zrak!v1Ile, cílů dost! Život plný jest cílů!
Pohlea do ocí Životu a pochopíš, jaký tvůj cíl! On.
jedině On, Život, muže být láskou tvou!“ Tak mluví
dvacáté století. Nikdy se více nemluvilo o žití než
dnes. Bytí oblečeno v liturgické roucho, vitalismos
stává se náboženstvím. „Meine Filosofie ist ein begei
stertes Jasageii zürn Dasein!“ opojeně opakuje po
Nietzscheovi celá Evropa. Podi vno! V téže době píše
Spengler svůj „Untergang des Abendlandes* a mys
litelé mnohých evropských národů vypočítávají,kolik
let ještě, než jejich národ vymře pro hříchy na životě.
Právě v této dohě jest život znehodnocován jak nikdy
předtím. Válka, jež dosud byla školou mužných ctnos
tí, změněna v hromadné otravování. Ve jménu života
poslední zbytky mládí spalovány na oltáři fénické
istar. v olím, udržovaném živými těly. zdravím děl
níka. „Život! Vůle k životu!“ pro toto hladové heslo
vražděni ti, v nichž leží naděje žití: „Když život, tož
i pro mne! Pro prolétá, jenž až dosud z něho byl vy
loučen!* Tak život změněn v poživatinu, v předmět
horečného, neveselého, marného plenu.
Žití (hodnoty jeho) není něčím absolutním. Není
absolutním cílem, jemuž přinášeli oběti, těžké ale pro
život nezbytné, bylo by sladké a slavné. iNení cílem,
který, co vládnoucí idea v nás, by byl krystalisacní
osou. kolem níž by se organisovaly všechny naše myš
lenky a cíny. Přenechává nás našim decentralisovaným vášním a stesku : kde nevládne v člověku veliká
myšlenka, tam vládne hýřící, drancující luza, zmatek
a smutek. Člověk ztrácí své slechtictví: ukázněné
sloužení Vyššímu,
Nadosobnímu. v
J
Jen jeden jest Absolutno, Plnost Života a Reality,
— jen jeden Cíl. Ajen On, víra v Něj, vyzdvihuje život

tento ze sféry relativity v řád Nezvratnosti a Věcná,
z oblasti porušenosti v říši Dokonalého. Jedině On
muže bytí přikryti plástem Božství, synovství Božího,
a uciniti je hodným, aby bylo milováno a uctíváno
obětí třebas i krvavou. Proto pravil svaty Augustin:
„Neklidné jest srdce naše —dokud nespočine v Tobě,
ó Boze:t, a pěl slepý pěvec Hellady: Všichni lidé hla
doví po Není !M
„Všichni hladoví po Něm !“ Bůh lidskému, často
neuvědom èie svůj předmět hledajícímu hladu po sobe
odpověděl na Sinaji a Synem svým, Bohoclověkem.
Na Sinaji a později, po 33 roků, dlel uprostřed lidí
Bůh. Pak odešel a zbyly jen šlépěje ukazující cestu:
Písma svata. Nad těmito šlépějemi sklánějí se poko
lení lidská již po tisíciletí, aby vyětla směr vedoucí
k Němu. Nad svátými blanami Písma nakláněli se
proroci a světci, všichni hledači Boha, a blány se svi
nuly a zahnědly pod žhavým dechem jejich touhy*
k rera' üychala
w 1 1 v nev veky,
V tom spočívá podstatně cena Knihy knih: mluví
k nám, čtoucím, svědectvím těch, kteří viděli tváří
v tvář: „Jest Bůh !Jest Cíl !“ a že naznačuje nám k Němu
cestu.
Nestačí ale, když stopy sledují a vykládají jen vůd
cové, znalci? Coz nestává se stopa tím nezřetelnější,
čím více lidí ji zkoumá, snad poškodí, rozmaže? Dě
jiny protestantismu?
Nelze o tom pochybovat : jest nezbytno, aby povo
laná autorita, církev svata, kontrolu četby si zajistila.
Na druhé straně nemožno přehlížet Subjektivismus
moderního člověka, jeho touhu po aktivním uplatněni
se, jeho vypjatou, rozvitou individualitu, které Bůh
už není pouze kultickým Bohem a Soudcem nad ne
pravostmi a odniěniteleni zásluh, ale osobním (musí
jím byti, má-li jí vůbec problémem býti) problémem
srdce a rozumu, osolme řešeným. Přímý styk s Bo
hem, zvroucnění a /vniterném náboženství jest dnes
požadavek moderního člověka : náboženský život ne
smí mu býti jen a jen hřímavé Dies irae neb chóro
vou modlitbou, jejíž šumění často nesílí a neslábne

stoupáním neh klesáním podzemních hlubokých bo
žích vod. boží lásky v lidském nitru, ale i zlatým ryzím
tonem violy vlastního srdce. Srdce, které lká a jásá
přímo pod okny věcného hradu svou píseň prosící
o otevřená okna, jimiž by se lila sláva Jeho svátého
hlasu a Jeho tváře. K tomu přistupuje metíifysicky
zmatek dneška, zvyšující potřebu vnitřní bezprostřed
ní jistoty. „Muj Bože, vždy Tobé blížIa zdvihá se to
z dusí moderních lidí, tonoucích v rozvratu posled
ních casti, jako kdys z ťíst těch, již stáli na palubě do
vln se nořící „Titanic“. Mluviti s Ním tváří v tvář jest
darem daným pouze vyvoleným. S každým ale roz
mlouvá On, mluve ze svého Písma. Mluví k srdci,
v mateřštině srdce,kterésrdcejedinémuže porozumě
li, již jen s málo jinými sdílí: v onom svém rozhovoru
stává se Buh všem vším. Francesco Bernardone na
slouchá a opojen odchází z prostředí ntěšťáckého so
bectví s výhodnými ctnostmi, aby Bohu řekl : „Věčná,
věcně tvořící, věčně se rozdávající se lásko!** a všemu
stvořenému: „Bratře!“ Iñigo Loper de Reccalde na
slouchá v jeskyni manrézské a slyší rozkaz vytvořit
černou rotu Krista v césarském purpuru vlády. Dok
tor Angélicas naslouchá a hovoří s ním Moudrost,
která položila základy země a rozlévání se moří sta
novila hranice.
A mluve - písmem - ke každému člověku osobné,
v jeiio duševní mateřštině, zasáhne Bůh —a jen takto
—celého člověka, dosáhne oné odpovědi, která vy
stupuje z hlubin nitra a nese s sebou — vír zdvíha
jící se z vodních propastí more — nejvzácnější jeho
poklady. A jen takto přestanou mnozí věřící hráli
úlohu kustoda v staré slavné obrazové galerii, opra
šujícího chladné a tupě věky ztemnělé obrazy, jimž
nerozumí, o nichž snad dovede říci pouze nějakou na
zpaměť naučenou formuli, jen tak muže bytí učiněn
konec neiítě.šné jednotvárnosti, vnějškovitosti a odvozenosti našeho současného náboženského života,
jen takto vnese se do jeho žil zdravý rytmus, tep,
množství vitálních hodnot, nová mladá krev.
Dále: Dnešní doba, kdy se všech stran se utočí na

fluii křesťana, vyžaduje, aby lálo duse byla silná, žila
silným životem duchovním, schopným odolat. Silný
duchovní život ale žiji jen tehdy, když hodnoty jeho,
především Bůh, nejsou pro mne předmětem mimo
mne ležícím, s kterým jsem spoután zákonem, zvy
kem, snad tížícím. Kde rodinný život jest již jen věcí
zákona, zvyku, šablony, ne již lásky, ne již osobním
problémem osobné řešeným, tam není již daleký jeho
konec. Ze vždy nenastane, jest už pouze náhoda. Tak
i můj duchovní život, život s Bohem, má-li být zdravý
a jarý, musí být výronem energií ve mne, musí tisíci
a tisíci žilami byti spojen se srdcem mé duše, s mým
Já. Jen tam, kde věrou svou vyjadřuje, své nejhluhší
osobní touhy a naděje, celou plnost své bytosti, jen
tam vyvstává bojovník víry, jenž je ochoten k oběti.
Jen tehdy, když společná korouhev kříže jest symbo
lem individuelní touhy jednoho každého bojovníka,
všeho jeho ohroženého statku, jeho napadených dra
hých, jen tehdy stává se zástava ocelovým pojítkem,
zřídlem organ ¡sace a kázně, sráží se kol ní zed bojov
níků.
K indi vid nelni mu prožití náboženského obsahu,
k osobnímu poměru k Bohu dospějeme jen osobním
vztahem k Písmu, kde zachycen portrét Boží — je
diný ze všech, jenž authentický: Písrna svátá musí
hýli katolíkovi domovinou duše, v níž žije, pracuje,
s níž srostl, ne vzdálenou cizí krajinou, o níž zprávv
podává nedělní kázání.
Úzce souvisí s tím, co zde bylo nadhozeno, otázka
katolické akce. „Katolická akce není obměnou spol
kové činnosti.“ upozorňuje říšský Nemec, dr. Neundorfer, theolog: „Katolická akce musí býti hnutím
mas, zasažených Duchem Božím, stmelujícím všechny
členy církve v jediný svaty národ, národ ve zbraních!"
To znamená - jak již bylo ukázáno - že každý jed
notlivec musí býti uchvácen Duchem svátým, že praživelná energie musí vyrazit z hlubin každé jednotlivé
duše, duše, jež nemá více vydání, směrem ke kříži,
a zde se sletí s proudy, tryskajícími z ostatních duší.
v jediný mohutný příval. Odkud onen osobní popud,

unen náraz,povolávající vnitřní hlas, když ne z před
ního pramene věcných pravd a svátého nadšení,
z božského Slova, bez přímého prostředkovatele pro
myšleného, hlavně procítěného.
Katolická akcezuačírealisaci všeobecného kněžství.
„Královským kněžstvím“ nazval Svaty Otec činnost
laika v katolické akci. Jí stává se laik téměř nositelem
posvátného tirad u,spoluodpovědnvm za osudy církve.
V boji nemizí sice, ale zmenšuje se jeho rozdíl mezi
důstojníkem a vojínem: i prosty vojín musí rozvinout
iniciativu. Čím větší iniciativa, ovšem ukázněná, kaž
dého, i posledního vojína, tím cennější jest armáda.Od1ud vyplývá: zvýšení odborného vzdělání, rozhledu,
samostatného úsudku, výchova k aktivitě, individuelní výcvik tvoří dnes základní myšlenku, podloženou
všem moderním cvičebním řádům evropských vojsk.
Katolická akce je boj. Proto povolává i laika k aktivitě
v církvi. Proto zmenšuje rozdíl mezi důstojníkem-knězem a voiínem-laikem. Důsledek toho: nutnost rozšířit
rozhled laika v otázkách náboženských,zvýšit odbor
né, to jest náboženské jeho vzdělání, nezbytnost vý
chovy k aktivitě a samostatnosti (v mezích kladených
velením), naléhavost individuelní přípravy.
Školou nejdůležitější a nejzákladnější, poskytující
odborné znalosti, individuelní návod, vedoucí —pro
tože naplňující nosnou silou ideje, protože sytící du
chovním chlebem, vlastní prací vydobytým —aktivitě
a iniciativě, jest jistě v prvé řadě četba Písem svátých,
která, pokud možno, má býti dílem laika Samého,pod
porovaného ovšem, kde nutno, duchovním.
To platí o vztahu laika k Písmu. Tento vztah vy
čerpává se z většiny četbou a jejím prožitím.
Jaký jest poměr kněze ke knihám svátým ? Jest karakterisován vážným,pronikavým studiem vědeckým
a asketickým a výchovnou prací kněze na sobě samé ni.
Jeho účel :jednak, aby kněz věděl, komu uvěřil. Sám
je v životě kněz. Pánu jen slouží. „Máš rodinu ?“ táže
se Napoleon vojína staré gardy. „Sire, již po dvacet
roků jste vy mou rodinou !“ I kněz může tak promluvit
k Bohu svému. Aby jen jemu žil, doživotní svou samo-

tu Bohem jen naplnil, musí vedet, komu uvěřil, musí
Boha poznat, pokud zde na zemi člověku možno, to
jest aspoň z dopisu Jeho, určených snoubeným duším,
ze svátých Písem.
A opčt: poměr kněze k posvátným knihám. Neibytostnějsím rysem karakteru vpravdě kněžského jest :
Heroismus a jeho nejvyšší forma: vytrvání.
„Všechno veliké se obětuje Opravil myslitel-básník.
Je-li oběf vskutku měrou velikosti duševní,mravní, heroismu — a kdo by necítil, že všechna velikost a vše
chna noblesa leží v oběti ? — pak ze synů lidských
nebylo většího nad Krista.Nad Krista, jenž směl o sobě
říci : „Nikdo nemá větší lásky než tu, že život dává
za své přátele.14 Nad Krista, před Nímž, před hrůzou
a krásou jeho tragického hrdinství, myslitel — jenž,
ozbrojen geniem a nenávistí, napadl katolicismus —
sklonil se v úctě : „Ich liebe die großen Liebenden,
welche da fragen : Ist nicht das Mitleid das Kreuz, an
das geschlagen wird, wer die Menschen liebt?44
A vrcholný her oismus, o němž kdy lidstvo slyšelo,
heroismus vytrvání, věrnosti zvolenému úkolu, zda
nebyl on silou, jež dala tvar životu a smrti syna člo
věka ? „Když miloval, až do konce miloval.“ My ví
me jak.
Fran ceskoBernadone vnoni sekontem placi ve velké
mystérium zmučeného Boha, af — jakoby nakloněn
nad hladinou jezerní —v Jeho zjevu duchovně uto
nul, až byl s Ním tajemným způsobem ztotožněn: tělo
jeho přijalo stigmata Bohočlověka.
Nechf zázrak tento často se opakuje: nechf kněz,
ponořen v hrdinný život a hrdinnou smrt Toho, Jehož
si vyvolil co životní svůj osud, utone v Jeho zjevu,
v Jeho velikém statečném Srdci, nechf karakter jeho
přijme stigmata heroismu. Tento zázrak proměnění
se v Krále a Sílu mučedníků děje se nad blanami
Písma.
Další výsledek studia Knihy knih. Předně získání
psychologicko-náboženských zkušeností — prohlou
bením a zintensivněním duchovního vnitřního dění
—jimiž má kněz byti uschopněn porozuměti dušev-

ninni dramatu dnešních lidí, zápasících o Boha. pro
palo jících se k Němu mučivým požárem srdce. Pak
důkladné znalosti odborníka a ryzí karakter kněžský,
povaha vůdce, v jehož rukou leží blaho mnohých,
jenž musí imponovat stále rostoucímu počtu téch,
jichž poslušnost stavena na osobní úctě.
Pokud ale jde o tábor nepřátelsky, jest důležitost
intensivního styku duchovního se Slovem Božím ještě
vetší. Dnešní průměrný člověk vyniká poměrně znač
ným rozhledem a úsudkem. Požadavky, jež činí v ob
lasti duchovno - kulturní, jsou veliké, přístup k jeho
přesvědčení nesnadný, jeho prostředky útočné (byř
nesystematicky spořádané) četné. Má-li duchovní na
bojišti takové moderní duše rozvinout s dostatečnou
pohotovostí dostatečné množství argumentů, jc třeba,
aby si osvojil důkladné vzdělání theologické.
Nejsilnějším argumentem, mocnějším než vědo
mosti, ale jest: kněz proniklý náboženskou kulturou,
předně Duchem Krále chudých,Rozmnožitele chleba,
kněžský obětavý život, to uměle nevystižitelné zabar
vení hlasu a myšlenky, vydávající —aniž by mluvící
tušil —svědectví, že mluvící věcí. za niž se bije, žije.
že není jen bojovníkem, ale i vyznavačem, milujícím
a bratrem.
„A. kdybych mluvil jazyky andělskými a znal vše
chna tajemství, všechnu vědu a všechna písma:Lásky
kdyhyen však nemel, nejsem než mrtvý zvučící kov! 4
Láska a Víra, sdružené s vědomostmi a s cvičeným
rozumem, jsou v srážce duchů tri složky, jimž těžko
Jze odolat.
Ony bojové formace vytvořit uschopní nás přede
vším studium příručky válečného umění, sepsané pod
vnuknutím lobo, jenž Bohem zástupii, Bohem vojsk
Josuových, Gideonových a Makkabejských, a Toho,
jenž přisel, aby na zeni přinesl oheň a meč.
IVilf red
lì. Beer.
—

J l r o b y b o h a t ý r ů v Rime.
Navštěvovat hroby a poklečet na nich v modlitbě
jest postulátem srdce. Zvláště hroby našich drahých,
kteří nás milovali a pro nás pracovali a trpěli; a hroby
těch, kdož povznesli kulturu ducha a srdce a veliké
věci vykonali pro Boha, církev a lidstvo. A takových
mužu azeri,paniců a panen pochováno v Říme mno
ho, v temných katakombách a v nádherných basili
kách. Rád jejich mohyly navštěvuji a vzpomínkou na
jejich život splácím haléřoví tě ohromný dluh. jaký
u nich máme. Nepatrná tato vděčnost těší nitro mé
a potěší, tak prosím, snad i jejich velkodušná srdce.
Nemám tudíž na mysli bohatýry krve* ale bohatýry
pokoje a lásky; nepočítám, kolik vydobyli území, ale
kolik usušili slz; nekořím se před bohatyry, kteří hro
madili zlato, ale před bohatýry chudými; nemyslím
na bohatýry, kteří bojovali mečem a pro slávu, které
se jim také od sleine smýšlejících dostáv á, ale na bobatvry pokory, sebezáporu a ctnosti. Neskláním hlavy
před Césarem, ale před třináctiletou mučednicí Anež
kou. Slovem, mám na mysli bohatýry ne ve všedním
slova smyslu, ale bohatyry, jakých svět neplodí pro
hlínu a pro sebe, ale pro ducliava pro nebe.
Takovým bohatýrům poskytl Rím místo k dočasné
mu odpočinku a ozdobil jejich hroby uměním a mod
litbami.
I. Hrob svátého Filipa Neri.
Na Koreu Vittorio Emmanuele, nedaleko Tibery,
je kostel, zvaný „kostel nový44 (chiesa nuova), ač již
stojí tři sta let. Vstoupítc-li do něho, jste mile překva
peni nádherou, jaká vám lichotí se všech stran, z po
zlacené výzdoby stěn a říins, z obrovských obrazů na
klenbě a na mramorových oltářích, z nichž nejslav
nější jest oltář hlavní s třemi obrazy Rubensovými,
znázorňujícími Matku Pane v nebeské slávo, svátého
Řehoře se svátým Maurem a Papiášem, a svátou Do
nni illu se svátým Nerejem a Achilejem.

óle více než všecka ta nádhera vábí mne kaplička
po evangeliu straně hlavního oltáře, malá a tajuplně
zlu tavě osvětlená.Tam je no svatostánku neidražší poklad kostela, tam pod oltářem odpočívá tèlo svátého
Filipa Neria, boliatyra. který vlídností vydobyl srdce
Rimanti.
V druhé polovici šestnáctého století nikdo nebyl
ve Věcném .Nieste tak /.nám a tak milován, zejména
mládeží, jako Filip. Jeho srdečná, nenucená láska k li
du, jeho veselá mysl, kterou výborné umel zakrývat
přísný život, jeho milá zbožnost byly magnetem, kte
rým k sobě vábil lid a mládež, která dobře věděla,
jaké zlaté srdce bije pod chatrným starým pláštěm.
S lidem konával pouti k sedmi kostelům, které byly
netoliko zotavením duše, ale i zdravými vycházkami
pro tèlo a zajímavým pobavením pro každého účast
níka. 0 krásných jarních dnech nebo o jasných podzi
mech cítíme zrovna touhu dýchat svěží vonný vzduch
římské roviny. Taková procházka stává se ve škole
Filipově osvěžením duše. Po ceste se modlilo.zpívalo,
rozjímalo, kázalo a veselilo. Vyšlo se z basiliky svá
tého Petra, šlo se ke sv. Pavlu, potom polem k sv. Se
bastiánu, odtud k Lateránu, k sv. Kříži, k sv.\ avřinci
a pout ukončena u Panny Marie Sněžné. Kolem po
ledne se došlo k nynější Villa Maltei, odtud je rozkoš
ný pohled po troskách pohanského Rima a dále přes
římskou rovinu až k horám albánským. Tady ec od
počívalo a obědvalo.Obědu požehnal kardinál;někdy
i šest kardinálu se pouti zúčastňovalo; potom před
nášel některý hošík kázáníčko nebo básničku; potom
sc zpívalo n hrálo na hudební nástroje. To byla ascetika sv. Filipa: posvěcovat duše modlitbou, radostí a
přírodou. Očitý svědek praví: „Bylo tam tak veselo,
že jsme se domnívali bytí v nebi; bylo tam mnoho
lidu a mnoho vykonáno pro blaho duší. Rozpustilé
dni masopustní měnily se v spásonosné dni dusí.“
Co od oběda z jídel a vína zbylo, roznášelo se večer
do vezení vězňům. —Duch Filipův dosud ovládá lido
vé pobožnost i římské a italské vůbec. Nemůže tu být i
slavnosti, aby při ní nebylo hudby na náměstích, roz

košnýc h Iido výc h prii vod ů s d louh vmi řada mia ndíl kú
od šesti do desíti let, osvětlení a velkolepých ohňo
strojů, a lid, vykonav si pobožnost, se při tom veselí
až do noci.—Také návštěvy sedmi kostelů se znovu
zavádějí podle dávných tradic.
Svou milou mládež pak vodíval Filip np půvabná
místa na Janikul nebo do polí k svátému Sebastiánu
a radoval se tam s radujícími a dovádějícími chlapci.
Vše jim bylo dovoleno, jen když to bylo bez hříchu.
Pamětní mramorová deska na Janikulu dosud hlásá,
že se tam Filip s chlapci bavíval a stával chlapcem.
Podobně v polích mezi San Paolo a San Sebastiano
stojí kaplička na památku s nápisem: „Zde si hrával
svaty Filip s římskou mládeží’4; na stěnách kapličky
vryty do mramoru některé vychová telské zásady svět
covy. - Rímankám, které se na své nepořádné muže
pres míru zlobily a se rády s nimi hádaly, dával Filip
radu, aby si nabraly do ust vody, jakmile uslyší kroky
domů pozdě se vracejícího manžela. —Vpravidelných
schůzích, tak zvaných oratoriích, pořádaných Filipem
přednášelo se a hovořilo o náboženských problémech.
Nejslavnější žák Filipův, Baronius, velmi často před
nášel o církevních dějinách.
Ký tedy div, že kostel a oratorium světcovo staly
se ohniskem náboženského a vědeckého života řím
ského. A dosud je kostel oratoriánů Římanům velice
milý, třeba v něm již uticlil ruch a čilý život dávných
dob, jako by nechtěl rušit klidu odpočívajícího zde ve
likého Rimana a reformátora. Nad mramorovou rakví
je pěkný oltář s obrazem Guida Reniho, ukazující Fi
lipa, an se modlí před Matkou Páně, a dvanácte lamp
ve dne v noci kapličku osvětlujících tlumočí vděčnost
Římanů k svému apoštolu. Světec zemřel roku 1595.
Na jeho apoštolátu se splnilo, co praví Písmo: „Slovo
vlídné množí přátele a mírní nepřátele.4'
P. Hudeček C. SS. 11, Řím
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Svěcení kněžstva.
Oltář, mysticky Kristus, a oběť, jež se v Novém zá
koně na oltáři koná, jsou východiskem veškeré liturgie.
Tajemné tělo Kristovo, úzce spojeno se svou hlavou,
žije tajemným,nadpřirozeným živo tem, jehožskry tým
zdrojem je Eucharistie. Jako srdce rozv ádí krev po ce
lém lidském tele, tak rozvádí Eucharistie vznešenou
mízu božského života do těla Kristova. Žilami jsou jí
svátosti, jež spojují duši s Ježíšem obětovaným, vlévají
do ní posvěcující milost,ctnosti a dary Dueňa svátého.
Tento vnitřní život úzkého spojem s Bohem na zemi
nemá přestati a má jednou přejiti v blažené patření
na Boha v nebi. K tomu je třeba, aby tajemné srdce
církve Kristovy v Eucharistii nikdy nepřestalo biti.
Ježíš se o to postaral. V předvečer svého utrpení udě
lil apoštolům a jejich nástupcům kněžskou moc: To,
co jsem právě vykonal, čiňte i vy na mou památku!
Proměňujte chléb a víno v moje tèlo a krev! To bylo
první kněžské svěcení. Bylo vykonáno a koná se dodnes
k vůli Eucharistii, poněvadž moc, kterou propůjčuje,
má uceleni bud samo svěcení Eucharistie nebo jiné
duchovní služby, jež se vztahují k Eucharistii, která
je svátost svátosti.
Zprostředkovatelem toho spojení s Bohem má se
státi kněz. Nadpřirozeným pastýřem duší. Poněvadž
tedy nadpřirozený jest původ jeho úřadu, nadpři
rozený cíl, nadpřirozené prostředky, nestačí k němu
pouhá přirozená schopnost mladého muže, jenž se
chce věnovat kněžskému povolání.Teprve svěcením
propůjčuje mu Bůh nadpřirozenou schopnost k jeho
úřadu. Svěcení je pramenem veškeré moci kněžské,
ale také učitelské a královské. Proto církev od počátku
vyžadovala k tomuto trojímu úřadu zvláštní svěcení.
A nejen pro ty, kteří v důsledku tohoto trojího úřadu
jsou pastýři stáda Kristova, nýbrž i pro ty, když jim
v jejich úřadu přisluhují. Sacerdotimn a ministerium,
kněžství a přisluhování knězi. Svěcením nabývá člo
věk základní schopnosti k jejich zastávání.

Kněžství má dva stupně. Obyčejní kněží jsou jenom
biskupu podřízen) ini pomocníky ve vykonávání trojílio pastýřského úřadu, biskupové mají plnou moc
učitelskou, kněžskou a královskou, jak Kristus to určil,
ale jsou podřízeni primátu římského papeže.Také mi
nisterium, služba knězi konaná, má několik stupňů.
Je to diakonát (jáhenství) a suhdiakonát (podjalieli
sivi) a potom čtyři nižší svěcení, akolytát, exorcistát,
lektorát a ostiariát.
Každé svěcení propůjčuje svěcenci určitou moc a
s ní dává mu Bůh i zvláštní milost, aby ji mohl svě
domitě zastávati. Kdyby smýšlení a život svěcencovy
se nesrovnávaly s jeho úřadem, nebyl by hoden tak
vznešeného vyznamenání. Pròto jenom s bázní a po
opravdové přípravě může se odvážili pokorného vstu
pu do svatyně kněžství, proto nařizuje církev Časové
mezery mezi jednotlivými svěceními, přejíc si, aby
svěcenci poznali přesně jejich význam a od stupně
ke stupni se více posvěcovali, tak aby vzrůstem věku
rostlo i jejich poznání a jejich zbožnost.
Nebude zby tečno cit ovati tu ve volném překladu
nádhernou čtvrtou kapitolu z dialogu sv. Jana Zlato
ústého „O kněžství“. Obsahem i formou patří k nejzdarilejším pracím, jež byly kdy o tom předmětu na
psány. ,, . . . Vykonává se sice kněžský úřad na zemi,
ale svou hodností je zařízením nebeským. A zcela prá
vem. Neboť ani člověk ani anděl ani archanděl ani
jiná stvořená moc, nýbrž sám Paraklet založil tento
úřad a zplnomocnil lidi, kteří ještě v těle žijí, aby
vykonávali službu andělskou. Proto je třeba, aby na
kněze posvěcený byl tak čistý, jako by stál v samém
nebi prostřed mezi oněmi andělskými mocnostmi.
Ovšem vnukala bázeň a hruzu již zařízení, jež exis
tovala před dobou milosti, jako zvonečky, granátová
jablka, drahokamy na prsou a na ramenou, ozdoba
hlavy, pokrývka hlavy, rasnaté roucho, zlatá čelenka,
velesvatyně se svým nápadným tichem. Ale zkoumáme-li, co přinesla milost, shledáme, že vše, co budilo
kdysi bázeň a hrůzu, je nám jenom nepatrně oceňovati a že i zde se potvrzuje slovo o zákonu: „Není už

.slavným, co bylo slavným v té příčině pro převyšu
jící slávu.“ Neboř vidíš-ii, jak Pán tu loží obětován a
jak kněz před obětí stojí a se modlí a jak všichni čer
veněji onou drahocennou krví: věříš tu ještě, žes mezi
lidmi a že prodléváš na zemi?Necítíš se tu spíše hned
uchvácen do nebe?Neodhodlá tu každou tělesnou rnyšlenku duše od sebe a nepatříš na nebeské věci s ryzím
srdcem a čistou myslí? O, toho podivuhodného po
hledu ! O, té Boží lásky k lidem ! Ten, jenž s Otcem na
výsostech trůní, dává se v oné hodině uchopiti rukama
všech. A dává sebe sama těm, kteří ho chtějí uchopiti
a obejmouti; ale to činí pak všichni očima. Zdá se ti
to nyní opovržení hodným nebo takovým, že by se
někdo v pýše mohl cititi nad to povznesen ?
Chceš jesle z jiného zázraku poznat i nesmírnou sva
tost tohoto celého děje? Představ si Eliáše! Četné
množství lidu ho obklopuje, oběř leží na kamenech,
všichni ostatní setrvávají v klidu a hlubokém mlčení,
jenom prorok sám se modlí. Tu spadne náhle plamen
s nebe na svátou oběř. Bylo to podivuhodné a vzbu
dilo to všeobecný úžas. Obrať se ted tamodttid k tomu,
co sc nyní u nás koná. A spatříš nejenom podivuhod
nou věc, nýbrž něco, co daleko přesahuje všechen úžas.
Neboť zde stojí kněz a stahuje nikoli oheň, nýbrž Du
cha Svatého. Koná dlouhou prosebnou modlitbu, ni
koli, aby plamen s nebe se zapálil a strávil dary zde
ležící, nýbrž aby milost spadla na oběť, skrze ni za
pálila duše všech a dala jim zazáhti v lesku jasnějším
než stříbro v ohni tříbené. Kdo by tedy mohl naduté
opovrhovali tímto hrůzyplným tajemstvím,leda snad
člověk úplně pomateny a bez rozumu ? Ci nevíš, že
žádná lidská duše by nikdy nebyla snesla tento obět
ní plamen, nýbrž že všechny by byly úplně zničeny,
kdyby jim Bůh nebyl přišel na pomoc se svou moc
nou milostí?“
Tak se jevila velikému učiteli církevnímu vzneše
nost kněžského úřadu.Církev si nepřeje ničeho jiného,
než aby kandidáti kněžství přistupovali stejné ideálně
k svátým svěcením, a snaží se v jejich duši buditi a
zvyšovati nutnou disposici, ustanovujíc pro ně du-

chovní cvičení před každým svěcením, udělujíc svoje
svěcení ve dnech horlivější modlitby a postu, totiž
v soboty suchých dnů a užívajíc při tom výmluvných
obřadu.
Svátost svěcení se. nazývá latinsky Ordo.To slovo
má různý význam. Znamená vzájemný poměr před
cházejícího k následujícímu, potom i sám stupen či
stav, v němž má zmíněný vztah svůj základ, a konečné.
přene3 emc-li význam účinku na příčinu, je Ordo sám
obřad či úkon,jímžse udělují stu pně duchovního řádu,
a v tom smyslu se vlastně nazývá ordinace.V obřadech
ordinace směřuje vše k tomu, aby i duch i srdce svecencovo bylo disponováno k hodnému přijetí jednot
livých svěcení. Slova,symboly,ceremonie se tu uplat
ňují a upozorňují svěcence na novou důstojnost, nové
povinnosti, na smýšlení, s jakým má novy duchovní
úřad přijmouti a vykonávat!. Biskup mu podává po
svátné nádoby a předměty, jež ukazují názorné na
nový úřad; posvátný šat, jejž z rukou světitelových
dostává, je mu zase symbolem poznání a svatosti, jež
ho má do nového úřadu provázeli. Biskup ho žehná
a modlí se za něho, aby věrně plnil své povinnosti a
nikdy nepřestal se snažiti o svaty život. K tomu ho
nabádá i svými důraznými promluvami. Jeho poža
davky se zvyšují každým novým svěcením, jež stále
bohatšími a významnějšími ohrady působí na svěcence nesmazatelným dojmem.
P. Tomas M. Ditti O. P.
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První církevní spisovatelé, kteří po smrti svátých
apoštolu převzali úkol ucítí a vésti křesťanský lid po
cestách spásy, nám dávají vzácné svědectví o obecné
víře církve v Boha třikrátsvalého Otce, Syna a Ducha
v jelio „služebníka" Ježíše, vtělené Slovo Boží, zemře
lého na kříži a slavné z mrtvých vstalého na třetí den.
Jsou ti prvotní spisovatelé doslova „martyresu,2 t. j.
svědky. Oni se zase ujali sebevědomé reci sv. Petra
v den Letnic, jenž zvěstoval zmrtvýchvstání toho, „je
hož jsme všichni svědky“. A první církevní Otcové
věrně splnili úkol. jenž jim připadl. Četní po vzoru
šatných apoštolu vlastní krví zaručili pravdu svých
tvrzení, jiní jako sv. Kliment Římský snášeli pronásledovánía vy lina nství. Nepochybně mnoho jich psalo
a zanechali nani podivuhodné stránky jako sv. Ignác
Antiošský a sv. Justin, ale oba jsou více ctěni pro své
ynicednictví nežli známi pro své spisovatelské dílo.
Hekl bych, zeje to skoro spravedlivo, neboť i toto dílo
jest svědectvím společné víry, víry apoštolů a prvních
učedníků. Jako jsou první apoštolští spisovatelé svěd
ky víry, tak jsou i doktory víry.
Usv. Klimenta Alexandrijského je to poněkud změ
něno. 1 on sice žil v době mučedníků, pronásledování
za Septima Severa jej r. 202 přinutilo opustiti učitel
skou stolici v Alexandrii a odejiti do vyhnanství. Je
svědkem víry v původním slova smyslu, ale přede
vším doktorem víry a to časově prvním mezi všemi.
Byl pohanem jemným a vzdělaným. Narodil se asi
v Athénách kolem poloviny druhého století. Tam také
získal své četné vědomosti, onu zálibu o duchovní
syntheau, šíři rozhledu a myšlenky, čímž se vyznačuje
jeho dílo. Později doplnil své vzdělání cestami po Italu,
1 doktor —čestný název pravovemých významných církev
ních spisovatelů.
2 slovo martyr znamená svědek i mučedník ; téměř všichni
první spisovatele církevní jsou mučedníky.
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Sýrii a Palestine* až konečně přišel do Alexandrie
Panténovi, jenž byl tehdy hlavou Didaskalie, kate
chetické křesťanské školy- V tu dobu již asi Kliment
byl křesťanem. Slyšme, jak v pokročilém věku mluví
o svém bývalém učiteli Panténovi: „Až jsem prošel
učňovstvím u několika proslulých učitelů, přišel jsem
do rukou svého posledního mistra, který překonal
všechny ostatní učitele vlivem, jenž na mne měl. Zís
kal si mne hned, sotva jsem jej v Egyptě objevil. Byl
opravdová sicilská včela, sbírající na kvetoucích lu
činách prorockých a apoštolských spisů, aby niobi
do duší svých posluchačů uložiti učení čisté a prosté
všeho porušení.^ Ivliment se usadil u Panténa a sta !
se jeho nejmilejším žákem; po jeho smrti se stal sám
hlavu alexandrijské křesťanské školy. Byl její chlou
bou jako jeho předchůdce v úřadě, dokud nedosáhla
nejvetšíslávy za nejslavnějšíhozžákú —Origena, muže
diamantového.
Vyučování Klirnentovo skončilo, jak jsem naznačil,
za pronásledování Septima Severa. Tehdy byl učitel
nucen uohýliti se do Cesareje k biskupu Alexandrovi,
který byl kdysi jeho žákem. Toto dosvědčuje list sa
motného Alexandra, který zaznamenal Eusebius ve
svých Církevních dějinách. Úmrtí sv. Klimentase vše
obecně klade do r. 215. Na doplnění těchto sporých
životních údajů, které máme, budiž řečeno, že svátý
Kliment byl knězem.
Již v Alexandrii se nám sv. Kliment svým životem
jeví jako profesor, učitel posvátných věd, jako člověk,
který chce a umí věnovati schopnosti lidského roz
umu službě zjevené pravdy* Jeho dílo projevuje přes
změť opakování a vedlejších úvah dokonalou jednotu.
Již „Prorok;ca „Vyeh ovate luskvta jíja kýsi názor o hi avních myšlenkách a o učení spisovatele. V těchto kni
hách, jichž cíleni jest uvésli pohanského čtenáře do
svatyně křesťanské pravdy, se již zjevují široké po
hledy, které byly později dokonale rozvinuty ve stromaterh [kobercích]; také v Poučeních právě pokřtě
ných pohanů lze zahlédnouti něco z rad, které později
1 Stromata 1,1; PC VIII, 700.

kliment dával křesfanům toužícím po dosazení do
konalého života a božského rozjímání.
Se stanoviska spekulativního, rozumového nazí
rání, víra, Boží dar víry, stojí na vrcholu úvah, které
Kliment rozvíjel o náboženských dějinách lidstva.
Tohoto boliovědce a mystika vůbec nezajímají vy
právění o dějinných a společenských událostech; co
v jeho očích znamená pravý pokrok, je. pokrok v po
znávání božské pravdy, v dokonalém poznávání Boha.
Člověk vždy neznal tohoto nejdobrotivějšího a ncjsvetějsího Boha, zvláště jej neznal ve avetJe Evangelia,
jemuž nelze nic přirovná va ti. Pomaloučku se doko
návala náboženská výchova lidstva, Bůh se zjevoval
postupně, napřed dost neznatelně a později stále zře
telněji. Dal se napřed pozná ti praotcům národa ži
dovského, oněm velikánům, které nám líčí posvátné
knihy, Abrahamovi a Mojžíšovi, jejichž jména i pří
běhy casto přicházejí Klimentovi do pera. Ale jako
se Bůh dával Židům poznávat! darem zákona, tak sc
pohanům dával poznat i světlem filosofie, která do
přála nejlepším z nich, hlavně Platonovi, dojiti až
k hranicím pravého poznání Boha. Kliment se drží
základní myšlenky první polovice listu sv. Pavlu Ří
manům o odlišném povolaní Židů a pohanů k pravdě,
ale zatím co apoštol buduje tento rozdíl povolání na
rozdílu v životě, do dvou pravidel mravního jednání,
Kliment jej buduje na různém způsobu náboženské
ho poznání, na různosti, jak obojí nabývají vědění
o Bohu.
Pro Klimenta, který se vrací k myšlence vyslovené
sv. Justinem, nejsou tyto dva způsoby, jimiž se Bůh
od počátku zjevoval lidem, naprosto nezávislé jeden
na druhém. A vskutku, poznání, kterého Židé nabyli
úřadem prorockým, bylo jen od Boha, kdežto tak tomu
nebylo u Reků. Filosofická poznání Boha, která ve
skutečnosti jsou dědickým podílem Reků, nejsou zcela
neodvisla od židovského zjevení. Klimentovi je nao
pak zřejmo, že řečtí mudrci ve svých nej vyšších úva
hách si jenom něco přivlastňovali z mojzíšských nauk.
Hebrejská moudrost je nejstarší a také nejjistější, ne

boť je nejbožstější; moudrost Sokratova a Platonova
vypůjčuje svá světla ze Zjevení.
Ale i to jest ještě pro Klimenta jen vedlejší věcí;
jestli jej hnutí ducha vede k tomu, aby filosofii posta
vil do nižší třídy než Zjevení, tím více jej to pudí, aby
tvrdil, že tato lidská moudrost je přípravou, kterou
Ilůh z milosrdenství dal pohanům, aby jim byla úvo
dem k vyššímu a dokonalejšímu poznání křesťanské
víry. Celé dějiny lidstva, židovské i pohanské, jsou
Kliinentovi alexandrijskému jakýmsi tažením za hvěz
dou Mudrců z Východu, tažením velkolepým, jehož
postup se jeví stále dokonalejším a dokonalejším při
bližováním k víre.
Kliment velebí tuto víru nej vzácnějšími výrazy;
s naší strany je to vědomé a svobodné přilnutí ke
zjevené pravdě, se strany Boha je to pomoc, přízeň,
milost. Víra je zvláště z prvních podmínek křesťan
ského života, neboť víra budí všechno ostatní; takto
ji Kliment definuje: „síla ke spáse a právo na věčný
život. 1
Jako se Klimenlovi víra zjevuje na vrcholu dějin
ného pochodu lidství, tak tuto víru staví do základů
osobního křesťanského života, neboť jest korunou po
znání. které nám dává dosici dokonalejšího vědění,
jež Kliment nazývá „gnosí“, poznáním. „Gnostikem“
Í*e dokonalý křesťan, který má „gnosi“ a veškero úsilí
Clinienta jako niravověda a mystika se snaží popsati
život dokonalého křesťana, popsati život a ctnosti
„gnostikovy^. Kliment jako vzdělanec činí z dokona
losti rozkvět ctnosti víry. Na křtu jsme byli ospravedl
něni a nabyli jsme toho jistého a bezpečného poznání
Božích věcí, což nám umožní pokracovati na cestě ke
spojení s Nekonečnou bytostí. Tento pokrok v „gnosi“
byl začat věrou a bude dovršen zase věrou a ve víře:
je to rozvoj poznání víry, je to pevnější, jistější, užší
a chutnější přivlastnění předmětu víry. „Gnostik“ se
skutečně zříká světských zájmů, zříká se vášní, aby
spěl ke spojení s Bohem, aby v sobě Kristem uskuteč
nil tu podobu Boží, jež je podstatou dokonalosti. Sluš1 Stromata II, 12; PC Vílí, 992.

no říci, jaký úkol přisuzuje sv. Kliment víře v našem
duchovním živote,aleproto nezapomněl na úkol lásky.
Skutečným výsledkem a ovocem pokroku v poznání
je pokrok v lásce. Duše, která pokračuje v poznávání
Krista, jeho ctností a jeho díla, pokračuje též v lásce
k Němu a přibližuje se svému cíli.
Kliment obšírné líčíkřesfanskou dokonalost ve spo
jení s Nejvyšším dobrem, popisuje důsledky, které
z toho plvnou: pokoj duše, osvobození ze všech niž
ších tužeb, život blaženství začínající již zde na zemi.
Jest pak několik druhů duší a v nich se různým způ
sobem usazuje dokonalost.
Modlitba však je společná všem duším opravdu
toužícím po dokonalosti, modlitba vytrvalá a důvěrná,
jíž se duse očisťuje a povznáší k Bohu. Touto doko
nalou modlitbou není modlitba uložená povinnostmi,
omezená na čas a místo; nýbrž je to modlitba, která
se všude a vždy nese k Bohu všudypřítomnému, aby
si na něm vyprosila dar setrvání v dobrém, aby mu
dekovala za dobrodiní. Tuto modlitbu mohou provázeti písně a chvalozpěvy, aleje to především vnitřní
a duchovní úkon, vnitřní povznesení milující duše
k jejímu Bohu.
Jak vidíme z několika nahozených črt, je jistě du
chovní učení Klirnentovo zcela positivní, usměrněné
k nadpřirozenému cíli života a plné posvátného ohně
a nadšení. Ovšem nezapomíná obtížné stránky askese,
ani kolik obětí je třeba, aby opravdový křesťan v sobě
mohl zpodobnili rysy ukřižovaného Ježíše. Proti bludařským odpůrcům Kliment učí, že bázeň Boží je
dobrou a spasitelnou věcí; Evangelium nezrušilo to
hoto zákona bázně, neboť bázeň je počátkem moud
rosti, opravdové „gnose“. Ostatně pro Klimenta je
„gnostik66, ať je jakkoliv blízko Bohu, ať se domnívá,
že je s ním co nejúže spojen, mučedníkem, mučed
níkem — dnem i nocí, mučedníkem ve všech věcech
a to pro násilí, které si musí sám čin iti i svým vášním.
Jak jsme řekli již na začátku, Klimentem se mění
názor starých křesťanských spisovatelů. Kliment sice
žije ještě v době mučedníků, mluví o mučednictví,

ale to již mluví o mučednictví křesťana dbalého o do
konalost, snažícího se rozvinou ti křestní milost, která
je v nein „silou k spáse a mocí na věčný život“. A tak
sc Kli ment ocitá v čele celé rady křesťanských du
chovních spisovatelů.Věrnému křesťanu skytá oprav
dovou radost, může-li na začátku patristického veku
tak význačného spisovatele a tak hlubo
Íiozdraviti
kého myslitele. Dovedl postaviti na své, na správné
místo nadpřirozený dar víry v obecných dějinách,
zatím co jako mravovědec učil o pokroku, který má
křesťanská víra uskutečňovati v Kristu a Kristem. Za
jisté je sv. Kliinent Alexandrijský „Doktorem víry.
11. 1). Simon in , Řím.

Já jsem p a s t ý ř d o b r ý . . .
i
Od nepametných dob obírali se Východané pastýřstvím. Již o Ábelovi, synu prvních rodičů, řečeno
jest 1. Mojž. 4, 2., ze byl pasty rem ovec. Při rozen o, že
se písemnictví starého Východu zmiňuje velmi často
o tomto zaměstnání. V bibli na př. vyskytuje se slovo
Tpastýřa úhrnem asi 95krát a všelijakých tvarů slo
vesa „pasti“ asi 1 0 1 .
Literatura starého Východu mluví často o pastý
řích ve smyslu vlastním, často však také ve smyslu
přeneseném, t. j. vypůjčuje si obrazy z poetického ži
vota pastýřského. Zejména vůdcové lidu,vladaři,Axolové bývají jmenováni „pastýři.“, a „pásti“ znamená
totéž, co „vlasti“. Máť pastýř a král mnoho styčných
hodů (tertium comparationis) :
Pastýř kráčí jakožto vůdce v čele svého stáda, vodí
je s holí v ruce, král třímá v ruce žezlo a vodí svůj
národ... Pastýř pečuje o své ovce, aby mely dosti potravy.dosti vody,král sesturáoblahobyt poddaných...
Pastýř bdí nad bezpečností svých stád, král má pečo
vali o veřejnou bezpečnost v říši . . . Pastýř zahání

vlky i jiné dravce, zahání zloděje i lupiče, má na to
v ruce zhraň (palcát), král stojí v cele vojska, jež hájí
hranic a vzdaluje nepřítele ... Pastýř věnuje zvláštní
pozornost ovcím slabým, chorým, král sociálně sla
bým, aby jim silnější nekřivdili ... Pastýř dostává od
svého stáda vlnu,mléko atd.,král duně... Pastýř ovce
zbloudilé hledá, neposlušné trestá, podobně i král...
Pastýř se zná se svými ovečkami, dává jim lichotila
jména, král zná se osobně aspoň se značným počtem
poddaných . . . Ačkoliv rná pastýř právo žádali od
svých ovec poslušnost a vymáhali ji i tresty, přece
muže a má byti svému stádu otcem, tak i král. Jak
něžný poměr pastýře k ovci může se vyvinout], o tom
nás poučuje překrásné podobenství, uložené v 2 Sam.
12,3:
Nic jiného neměl
kromě jedné ovce maličké,
kterou byl koupil a vychoval;
ta odrostla u něho
spolu s jeho dětmi;
ze skývy chleba jeho jídala.
z číše jeho pívala,
a v lůně jeho spávala;
a tak byla mu jako dítě milá.
Může však byti také pastýř nedobrý i král. Ano,
může býti i stádo bez pastýře a stát —bez krále ...
II
Koku 19C7 vydal v Lipsku francouzský assyriolog
F. Thureau-Dangin sumérské a akkadské královské
nápisy v přepisu a v překlade. Na výsost zajímá vo jest,
že již na nich ve třetím tisíciletí před Kristem králo
vé slují pastýři. Komu bylo dopřáno projiti pařížský
Louvre, mohl si všimnouti ve sbírce„Antiquités Chaldécnscs“sošky ze zeleného dioritu, vysoké 93 cm. kte
rou nazývají Francouzi , Farchitecte au plan“. Před
stavuje sedícího krále lagašského (Judeu, jenž vládl
kolem r. 2420. Král sedí: na kolenou rná plán pevnosti.

Soška (GudeaB) popsána jest dlouhým sumerským ná
pisem rozděleným na 9sloupcu.V řádce 8 . a 9. sloupce
osmého Gudea jmenuje sehe „sib ša(g) —gi - pa(d) —
da dirigir nin —gir —su —ka —ge“, t. j. „vyvolenýpas
týř srdce boha Aingirsu“. Ä již prve v řádce 9. sloupce
III. se dočítáme, že (bůh) Ningirsu pohlédl milostivé
na své město, a vyvolil Gudeu za „zákonitéhopastýře
v zemi“. Na jiné soše (K) Gudea nazývá se „pastýřem,
jenž miluje svého krále“, t. j. Boha. Na válci A praví
o sobě: „Jájsem pastýřy vladařstvíjest mi darem dáno“ (Thureau-Dangin, str. 91.) Na jiném nápisu Gu
dea sluje „vznesený pastýř boha N in g ir s u Byl to
„pastýř jehož jméno vyslovila bohyně Nina“. Podob
ných míst našli bychom v nápisech Gudeových více.
Jiný vladař jižní Babylonie, král Uniku (Erechu),Lugalzaggisi. jenž panoval asi 20C let před Gudeou,modlí
se, aby „byl ustavičné pastýřem, který stojí v čele“.
V Suséch objevena byla cihla z těchto dob, na které
se král Addachušu představuje potomním pokolením
takto: „Addachušu,pastýř obyvatelstva (města) Sus “
Na nádobě tamže nalezené honosí se, že jest „pastý
řem (boha) Susinaka“. V dnešním Mugheiru, stojícím
na místech, kde se kdysi rozkládalo město Ur (Kaldu),
z něhož pocházel také Abraham, nalezen byl kámen,
v němž se kdysi otáčely stěžeje brány vedoucí do sva
tyně. Na lom kameni zvěčnil se král Gimilsin těmito
slovy : „(Bohu) Nannarovi... svému milovanému králi
Gimilsin, miláček Nannarův, král, jehož (bůh) Enbil
v srdci svém vyvolil, aby byl pastýřem země a čtyř
stran světových “ V Nifferu, tam, kde bývalo starobabylonské město Nippur, vykopána byla cihla, na
níž král isinský jménem Urninib hlásá, že byl „vzne
seným pastýřem (města) Aippuru a ovčákem (města)
Vru“. Nástupce jeho Purghi na jiné cihle tamže na
lezené dává si název „vznešenýpastýř,jenž uspokojuje
srdce (města) Aippuru“. Nástupce Púrsinův, jménem
Lipitjstar, dává si na hliněném hřebu čestný název
„pokorný pastýř (města) A i p p u r u V Babylóně vy
skytl se podobný hliněný hřeb; na něm Sinmágir, jenž
nastoupil trůn po Lipitiškarovi, přičítá si titul: „pas-

lýřfjenz pečuje o (chrám?) boha E n l i l Sinidinnam.
král Larsy, uvádí se v nápise na hliněném hřebu ja
kožto „pastýř spravedlnosti“. Aradsina, jenž panoval
po něm, ustanovil (bůh) Enlil „spravedlivým pastý
řem“; byl to „pastýř^, jenž bdci nad ckišnugal (chrá
mem Nannarovýni v Uru). Rímsin, král Larsy, sesaze
ný asi r. 1925 od babylonského krále Ha rumu rapi ho.
|>vl podle nápisů „pastýř pravý*' a „pastýř veškeré
zemé Aippurskéu. (Tato a další místa pečlivé sebral
Diirr v knize „Ursprung u. Ausbau der israelitisch-jü
dischen Heilandserwartung. Berlin 1925, str. 117nn.)
Dr. Jan Hejčt.

Zj evi la se l ás ka.
„Přišel jsem,“ praví Kristus: „aby mèli život, a to
v nejdokonalejší míře.“ Ten. který je Život sám. volá
vše živoucí k sobe. aby nalezlo lidské srdce život vlast
ního života, duši své vlastní duše. Není života tam, kde
vládne vypráhlost,kde vládne studeno a smrt. A to vše
je v lidském životě. Tento život je více smrtí než živo
tem, poněvadž člověk kráčí od kolébky ke hrobu, je
studený,poněvadž je vněm málo ohne nutného kži votu, je vněm malýdílohněláskypronikajícícelými útro
bami, je v něm smutek, vypráhlost. Radost, tak nutná
lidské duši,se stala výjimečným posvátným a sváteč
ním okamžikem.
Žíznivé duše po vnitřním živote poslouchající vo
lání Kristova: Poj dle ke mně, mohou nalézti v úva
hách a hlubokých meditacích o Kristu zdroj života,
vystupujícího ažk věcnému životu. Kdo věří v Krista,
kdok Němu příchází,nalézá život, nalézá plnosí, neboť
toho Kristus neodpuzuje, nýbrž napájí svou krví, živí
svým tělem, sdílí mu svůj božský život.
Přisel, aby omilostnil lidstvo. Boží plán byl tento,
že Kristus je principem obnov v světa, který svou krví
měl zbořili staré zdihříchu překážející vstupu do vlast
ního domova k Otci a naplnili lidské duše svým ži-

volem. Kristem se vše obnovilo, stává se po příchodu
Kristové jediným a ustavičným kázáním sv. Pa via. Ob
nova spočívá ve vysvobození duse ze jha satanova,
z tíží hříchů, kterým duše nabývá vzácné pravé svo
body dítěte kOtci. Dítě se smí odvážili, a nejen odvá
žili, přijít i před otce, otec sám je laskavé volá, otec je
objímá. Dítě má právo vinoutise kotci A takové právo
zjednává Kristus lidské duši svou krví. Duše se smí, ba
je pobízena Bohem šatným, ahv k Němu přicházela
kroky své vnitřní čin nosli,kroky lásky a poznání. Vždyť
sániDuchsv.nás pobízísvým vnitrním popudem,abychom volali: „Otčenáš!44 Kristus vše obnovil. Očištění
od hříchů způsobila milostBoží,Búh omilostnil lidstvo
iro svého Syna Ježíše Krista. Zemřeli jsme s Kristem
jříchu, abychom povstali s Kristem k životu Božímu.
Život v Bohu a pro Boha je náhradou za temné stíny
smrti, kam uvedl duši hřích. Království Otcovo, krá
lovství světla a lásky, království věčného, nekonečné
ho života se otvírá. Obnova je nesmírná. Člověk není
již cizincem v ráji,není cizincem v Božím domě, stává
se více než hostem, stává se příslušným domu Božího,
stává se synem Božím, bratrem Kristovým.
Plán Boží omilostniti a obnoviti lidstvo se uskuteč
nil tak neslýchaným způsobem, že se dílo lásky Boží
stalo úžasem všech věků. Je třeba nořiti se do hlubin
tajů, do výše a šíře nesmírné lásky Boží, kterou nám
ukázal. Nekonečnost lásky Boží se stává údělem, chle
bem lidské duše, aby se duše sytila. A její hlad odpo
vídá chlebu Boží lásky.
Zemřeli jsme hříchu a zrodili jsme se Bohu. Kristus
stal se pro nás principem života, zdrojem živé vody.
v„Kílo žízníš, pojď ke mně ! 44 volá Kristus.
Žízníme všichni, Pane, proto přicházíme ke zdroji
tvých vod, z nichž proudí milosrdenství, láska, život.
Kristus zahrnul do svého tajemství celý vesmír. Je
Slovem Otcovým, v němž Bůh vše utvořila pro něho
vše učinil, tedy naším Původcem a Cílem, je ale záro
veň obnovitelem, poněvadž se vtělil, narodil a zemřel,
aby otevřel znovu bránu života lidstvu, které hříchem
zemřelo.

t

Kristovo tajemství se dá vyjádřiti kratičce: V Kristu
a pro Krista žijeme a můžeme zíti věčné. Nesmírný
namet k rozjímání v době, kdy sv. církev obnovuje
památku na Boží Dítě v jeslích. Světlo zahalilo bet
lémský kraj, radost, zpěv, život, pokoj se zjevují.
Dr. Habáň, O. P.

O nove k ř e s ť a n y .
Jsmezotlačováni na široké fronté. Literatura zabývá
se vším jen ne duší, umění klaní se tělu oživenému,
je hříčkou, prázdnotou, peklem. Yrerejný život širo
kým obloukem vyhýbá se Bohu, věcnosti a nábožen
ství a přirozeně vyčerpán námahou vyhnouti se ab
solutnu, zcvrká se na zákonictví, byrokratismus čím
dál tím dusivější.
1 věřící, kteří ještě plní naše chrámy, chodí tam bud
ze zvyku, neb z bázně, kdyby snad přece jen nějaký
Buh existoval, nebo jdou tam jako do levné tržnice
spokojenosti, klidu, kde se za groš modlitby dá leccos
ještě koupili.
Protože takových věřících jest mnoho, protože není
více náboženství životem, osou, studnicí, proto ztrá
címe čím dál tím hrozivěji své posice. Děti nejsou lepší
rodičů a tak od generace ke generaci zvolna se sesou
val u nás náboženský život, až se ztratil v děsném pro
padlišti české, specielní. náboženské prázdnoty.
Sv. Otec volá ke katolické akci. Nesmí se ale kato
lická akeeztráceti v titěrnostech, malicherných recedi
a tiskovinách. Katolická akce, protože je katolickou,
znamená akci velkorysou, široce založenou, hluboce
fundovanou. Znamená rozmach katolický, tedy,obec
ný. Rozmach celé duše obrozené dokonalým životem
z celé Pravdy.
Nerozumělo se našemu volání po obrození nábo
ženském. Podkládaly senám nepřátelské úmysly pro ti
určitým způsobům práce. A zatím vše ukazuje, že jsme
určili správnou diagnosu.

Celé neštěstí dnešního náboženského rozvratu je
to, že člověk utekl z nitra. Bál se tam, protože se. hal
Boha. Nedovedl najiti životný, teplý, vnitřní poměr
k Bohu, k jeho příkazům. Neumel žiti z Boha. Žil vedle
něho, až jednou pocítil Boha jako překážku, aby se roz
letěl za vnějškem.
Po všech porážkách vnějších projevů náboženských,
jako důsledku opuštění vnitřního náboženství, chtěli
hyste léciti rozvrat jen vnějším organisováním ? Bu
dete miti tak dlouho úspěchy, pokud budete moci dávati vnější, časné hodnoty, pokud ie budete moci dá
vali snáze, levněji, výhodněji než uruzí. Ale to půjdou
s vašimi penězi, ale ne s vaším - Bohem ... Tato me
toda jest směšně zvrácená.
Chcete-Ii změn iti tvárnost země, vrátili světu Boha,
po němž vlastně úpí ve svém šíleném shonu za vnější
radostí, kdvž jsme nedovedli svého oasu jej udržeti
v pravé radosti Pravdy Boží, musíte změnili nitro.
Nové věci tvoří jen noví lidé.
Katolická akce musí začíti hlubokým životem z Bo
lla. Musíme miti hrst duší zapálených Bohem, hořících
Bohem, kteří vědí, co mají v Bohu, kteří poznali, co
iest Bůh. kteří proplakali bolest lidského nitra vzdá
leného od Boha a kteří znají dobře cenu nesmrtelné
duše. Svěť dnešní mohou obrodí ti v Bohu jen ti, kteří
jsou opravdu Boží, kteří jsou blízko něho, kteří jím
takřka dýší.
Vše ostatní jest pak pomůckou, prostředkem tohoto
základního proudu katolické akce. Jejím cílem jest a
musí zůstati vše, co jest ještě možné vrátiti Kristu. Ka
tolická akce znamená: zdesateronásobnění, zintensiv
nění katolického života, soustředění, seskupení všech
sil, schopností, prostředků k tomu, abychom dobyli
znovu světa, nejen ztracených posic. Jsme nábožen
stvím katolickým, to jest všeobecným, a proto celá
naše orientace jest orientace: výboje, ne deíensivy!
Nechceme byti spolcčkem skuhravých babiček a impotentních dědečků, nýbrž majíce v sobě život Kris
tův, chceme tento život v sobě nechali rozrůst i, zmoliutněti a všechny jím pak strhnouti.

A tak bude prací katolické akce zaplavení nevěří
cích frází vítězným odrážením, soustavným odráže
ním všech útoku lži, pomluvy, omezenosti: soustře
děná, živelná, smělá a přece důstojná forma, stylem
vnějším i vnitřním,apologie a apologetika. Katolickou
akcí bude zvednutí, rozšíření knih, jež opravdu uka
zují sílu, život, krásu katolicismu. V prvé řade: rozši
řování Písma 3 v. Pak dobrých, ale věru dobrých děl.
A tak si myslím: co by bylo možno m initi z naklada
telství Kuncířova. Ten člověk se za nás bije, na 200
knih vydal: životu svátých, knih sv. Otců. hlubokých
knih o duchovním životě.Aniy ho necháme samého se
potáceti, a když občas nějakou hloupotinku vydá, na
jednou se o něm ví. To vše dobré, co vykonal a co by
chtěl vykonat, se nezná. Myslím: pomozte mu velko
ryse, tak, aby se z toho nakladatelství vybudovalo cen
trum, které by stále a stále dávalo impulsy, stravu,
potěchu, zbraně.
Katolická akce musí si začít zas všímati dělníka,
pracující mládeže.Krom několika, místy ještě jen živo
řících svazů katol. tovaryšů nestaráme se mnoho o tuto
důležitou složku. Dělnictvo je nám odcizeno vesvc vět
šině. Ale, to je vlastně strašná obžaloba : Proč jsme do
pustili, aby se nám odcizilo? Práce mezi mládeží je
v Cechách v dobrých rukou a na Moravě na dobré
cestě. Odtud možno mnoho doufati.
Katolická akce, která činně pomáhá od bídy, utírá
slzy, která charitu nejen organ ¡suje, nýbrž prohlubuje
Kristovu lásku, charitu provádí, charitu zmnohoná
sobil uie, stále a stále hledá, co ještě třeba podchytili:
tedy: kontoaristky ve větších městech, žijící osamo
ceně za velkých nebezpečí, služebná děvčata hleda
jící místo neb právě z něho odešlá, zachránění těch ne
šťastných by tosti,které Lyse mohly neb chtěly z bahna
hříchu dostati ven.
Katolická akce aby rozvířila náboženský život. Aby
chom měli všude šiky věřících klanejících se stále
dnem i nocí Pánu, odprošujících ho za urážky a pro
sících za slitování pro nás, pro celý národ.
Katolická akce umožňující, pořádající obnovu duší

duch. cvičeními, pořádající kázání,přednášky, skuteč
né hodnotné,plné,dávající. Kázánía přednášky, jež by
9oustavnéuvcdoniovaly,vzdclávaly vPravdc Kristově.
Toť jenom namátkouhrst niyšlenek.Nechc$nie ustr
nou ti na akademickém, profesorském přednášení. Du
chovní život musí uzráli, v plodech se vyžiti. S pomocí
Boží snažme se úporně o jeho vítězství v nás,abychom
pak molili rozleteti se směle k dobýv ání vítězství jeho
v bližních.
Bruito.

L i d s k á vzneš enos t.
1 .Mnozíznají mnoho a sehe neznají,jiné si prohlížejí
a sami sebe zanedbávají. Boha hledají pomocí těchto
vnějších věcí, nevšímají si svých vnitřních věcí, nad ncz
Buh jc vnitřnější. Proto od vnějších přejdu k vnitřním
a od vnitřních vystoupím k vyšším,abych mohl poznat,
odkud pocházím a kam jdu, co jsem, nebo odkud jsem
a tak pomocí poznání sebe budu moci přistoupitik po
znávaní Boha. Neboř kolik pokročím v poznání sebe,
tolik vystoupím v poznání Boha,
2.
Podle vnitřního člověka nalézám ve své mysli tři
věci, jimiž na Boha vzpomínám, jej pozoruji, po něm
toužím. Jsou to tyto tři: pamet, rozum a vůle neboli
láska. Pomocí paměti se rozpomínám, rozumem po
zoruji, vůlí objímám. Když se rozpomínám na Boha,
nalézám jej ve své paměti a v ní z něho a v něm se
těším, podle toho, jak sárn mně ráčí udeliti. Rozum
pozoruje, co jest Bůh sám v sobě, co v andělích, co
ve svátých, co v lidech, co ve tvorech. Sám v sobe jest
nepochopitelný, poněvadž je počátek i konec, počá
tek bez konce, konec bez konce. Sám na sobě pozná
vám, jak je Bůh nevyzpytatelný, poněvadž nemohu
pochopit sama sebe, jehož on učinil. Andělům je tou
žebným, neboť touží na něj pat řiti. Svatým jest potě
šením, neboť se v něm ustavičně radují plni štěstí. Ve
stvoření jc podiv uhodný, neboť mocí vše tvoří, moudře
spravuje a dobrotivě řídí.

3. \ lidech jest lásky hodny, neboťjest jejich Bohem
a oni jsou jeho lid. Sám v nich přebývá jako ve své
svatyni a oni jsou jeho chrámy. Neopovrhuje jednot
livci ani množstvím. Kdokoliv na nej vzpomíná, jej
chápe a miluje, jest s ním. Jsme povinni jej milovat,
neboť on sáni nás dříve miloval. K obrazu a podoben
ství svému nás učinil, coz nechtěl dáti žádnému ji
nému tvoru. K obrazu Božímu jsme učiněni, to jest,
k pochopení a poznání Syna, skrze něhož chápeme a
poznáváme Otce a k němu máme přístup. Takov á pří
buznost jest mezi nimi (lidmi) a Synem Božím, že on
sám jest obrazem Božím a my podle jeho obrazu jsme
učiněni. A toto poznání dosvědčuje také samo po
dobenství, neboř nejsme učiněni jen k obrazu, nýbrž
i k podobenství. Froto je nutno, aby to, co je podle
obrazu, bylo shodno s obrazem a neosvojovalo si na
darmo jméno obrazu.
4. Zpřítomněme si tedy v sobČ jeho obraz v touze
po míru, v pozorování pravdy a v lásce dobročinnosti.
Uchovávejme jej v paměti, nosme jej ve svědomí a
všude přítomného uctívejme. Neboř naše mysl již tím
jest jchoobrazem,žejejchápeažemúže být jeho účast
na. Není proto duše jeho obrazem, že na sebe vzpo
míná, sebe poznává a miluje, nýbrž proto, že dovede
myslili, poznávati a milovali toho, od něhož je stvo
řena; jestliže to činí, je moudrá.
Nic totiž není tak podobné oné nejvyšší Moudrosti,
než rozumná duše, která pomocí paměti, rozumu a
vůle spočine v nevypravitelné Trojici. Nemůže vsak
v ní spočinouti, leč dříve na ni vzpomene, ji poznává
a miluje. Vzpomíná tedy na Boha, k jehož obrazu je
učiněna, jej poznává, miluje a ctí, s nímž může být
vždy blažena.
5. Blahoslavená duse, u níž Bůh nalézá pokoj a vje 
jímž Stánku odpočívá. Blahoslavená, která může říci:
Ten, jenž mě stvořil, spočinul v mém Stanku. Nebude
moci jí odepříti odpočinku nebeského Proč tedy si ho
nevšímáme a hledámeBoha vně, jenž jest v nás, jestliže
my chceme hýli v Bohu ? Vpravdě je s námi, ano v nás,
avšak dotud jen věrou, dokud si nezasloužíme jej vi-

dòti, jak jest. Víme, praví apoštol, že Kristus věrou pře
bývá v našich srdcích; poněvadž Kristus ve víře, víra
v duši, duše v srdci, srdce v prsou. Věrou tedy ctím
Bolia Stvořitele, klaním se Vykupiteli, očekávám Spa
sitele. Věřím, že jej vidím ve všech tvorech, že jej mám
v sobe, a co jest nad toto všechno nevypravitelnější
a blaživějšía příjemnější, že jej poznávám v sobě. A po
znali Otce, Syna s Duchem sv. je život věčný, doko
nalá blaženost, nej vyšší rozkoš.
6 .
Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo ani na srdce
lidské nevstoupilo, jaká jasnost, jaká líbeznost, jaká
rozkoš nás očekává v onom vidění, kdy spatříme Boha
tváří v tvář, jenž je světlo osvícených, mír bojovníků,
vlast vracejících se, život žijících, koruna vítězů. Tak
ve své duši nalézám jakýsi obraz oné nej vyšší Troj ice.
Celý můj život musí směrovali k tomu, abych tuto nejsvětějšíTrojici ctil, ji poznával a miloval, na ní se roz
pomínal, jí se tesil, ji objímal a na ni nazíral. Duše je
obrazem Boha, v níž jsou tři věci: pa met, rozum a vůle.
Paměti přikládáme vše, co víme, i když nepřemýšlíme
odkud. Rozumu přikládáme vše, co uvažováním na
lézáme jako správné, což také svěřujeme paměti. Pamétíjsme podobni Otci, rozumem Synu, vůlí Duchu sv.
Nic v nas není tak podobno Duchu sv., jako vůli, čili
láska, nebo milování, což jest vznešenější vůle. Nebof
milování je darem Páně, takže nic není nad tento dar
vznešenější. Vždyf milování, jež jest z Boha a jest Bůh.
jmenuje se vlastně Duch svátý, skrze něhož láska Boží
rozlita jest v našich srdcích, skrze něhož celá Trojice
v nás přebývá.
5
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Pracovna.
Oběť zapomenutí.
Strážce majáku. Zapomenut v moři. Vlny se s roz
koší rozbíjejí o tvrdé stěny světelná věže. Vlny a jen
víny a voda, neútěšná, zoufalá voda. A jedno světlo,
jeden bod, o nějž možno se opriti v tom třeštění vod.
A jeden člověk to světlo hýčká, opatruje, vede. Jeho
ruka jistě metá jeho dobrotivou jistotu do dálky tem,
kteří chtějí si odpočinout' na něčem pevném, kteří
hledají opriti se o něco. co se nekymácí.
Jeden člověk. Sám. Na majáku. Hledá lodi, sytí je
světlem, zachycuje je jistotou. A lodi jdou dále. Dů
stojník lodní s uspokojením kvituje bezvadnou službu
a jde dál. Má toho tolik v hlavě. A kromě něho nikdo
nevzpomene na toho tam, který v hrůze samoty dává
bezpečí lidem klidným a veselým a hledícím si spo
lečností zpříjemniti dlouhou cestu.
Strážce majáku! Všichni plující mimo žijí z jeho
bdělosti, z jeho přesnosti a — jeho oběti. Kolik jich
bylo jím zachráněno a kolik o tom ví,kolik si na strážce
vzpomene?
Strážcové majáků! Pracující v tichu, skrytosti, sa
motě, kteří stavíte kámen ke kameni v království Kris
tově, kteří stavíte cesty bezpečné, po nichž klidně
tisícové kráčejí. Kráčejí, klidné, někdy i trochu sebe
vědomě a o nás nevědí. Nevědí o duších, které sví
tily svou modlitbou,svou obětí nenáročnou,které kolik
nás vytrhly z hříchu, zarazily před skaliskem, v němž
by nás naše pýcha rozdrtila.
Jste neznámí, tiší pracovníci, tiší stavitelé, tiší stráž
cové. Svět vás neznal a neznají vás ani ti, kterc za
chraňujete.
Skrytí knězi, zdánlivě bez zvláštních talentů, kněží,
kteří nejsou skvělými řečníky, ani neumíte oslepovat!
lehkým slohem, ale kteří umíte kněžsky žít, kteří do
vedete jiti za dušemi, kteří dovedete jim celým svým
bytím svititi, kteří je dovedete hledali.
Duše neznámé pracujících, obětujících se, modlí

cích se sester klášterních, které ve své čisté, naivní, tak
krásně a dětsky naivní prostotě každým krokem svým
ve spojení s Ježíšem Kristem chtějí podpírati ty, kteří
potřebují jejich sesterského ramene.
Duše neznámé: babiček a prostých žen a poctivých
mužů našich chrámů, kteří svým růžencem, svým
opravdovým křesťanským životem v tichu voláte králoství Ježíšovo na zemi.
Umělci odkopnutí, neuznaní, vysmívaní, odpadky
almužny jak dotěrní cizopasníci živení! Svou krví,svou
bídou vykupujete světlo krásy nám, žíznícím po je
jím projevu, abychom v jejím světle se jaksi přiblížili
pravdě.
Nebojte se být neznámými strážci majáků: pravdy,
čistoty, Krasy, lásky Kristovy. Čím samozřejměji si be
rou bližní vaše světlo, tím více dekujte Bohu, že je
tomu tak, že nikoho svou osobou nezdržujete, že mo
hou přes vás, vaším světlem, co nejrychleji dostati se
k přístavu - ke Kristu!
Aby jen On kraloval, aby jen jemu byla sláva. Cím
méne se o nás ví, čím méně nám lidé přímo, osobně
a vědomé jsou zavázáni, tím vděčnější budou Kristu.
Tak rozumíme radě Tomáše a kempis: Ama nesciri et pro niliilo reputari. Vždyť všechno nakonec
On dává, vždyť nakonec my jsme jeho nástroje. Ne
chtějme si více osobovati!Vězmc,že,kdybychomchtéli
své jméno vykřikovat, když někoho zachraňujeme,
když mu světlo vrháme, že bereme jaksi sílu, protože
důvěru, Slovu Božímu, jeho hlasu, jímž voláme.
Cím více se utvrdíme v myšlence, že On všechno
a my Nic, cím více dáme Ježíši ze svých činů, slov a
zásad vyzařovati a čím více zmizíme my z majáku,
my se svými vadami, chybami, sklony, jež pravém
vzbuzují nedůvěru, tím více bližních se přichytí na
šeho světla, protože to nebude světlo naše, nýbrž naše
Jím, jeho v nás.
Bruito.
U Pia X.
Po hrobu apoštolském nejvíce mne táhne do velechrániu sv. Petra —Pius X. Zase klecím před pros

tým, bílým náhrobkem s prošlým nápisem: Pius X.
Pius X. Stále hoří u jeho hrobu svíce, stále jest hrob
zasypán kvéty. Ne drahými, ne vzácnými. 1 ty svíčky
jsou čoudí vé, laciné drobné svíčky. Rozsvěcují je prosté
ženy, hranatí dělníci, bledá děvčata. Stále a stále ob
lehají modlící se jeho hrob, modlí se, slzy se jim lesk
nou v očích, líbají kámen ukrývající drahé tèlo.
Naproti Benedikt XV., jehož srdce musilo byti za
sypáno výkřiky milionů um irajících, papež, jenž musil
být diplomatem. Smutek, hluboký smutek ležel v jeho
vyplakaném obličeji,když jsem ho naposled viděl ně
kolik dní před jeho smrtí. A nikdo se u jeho hrobu
nezastaví. Lidé prchají před válkou a před vzpomín
kou na ni i na ty, kteří ji diteli zlom iti. Tak zapomněli
i na Benedikta XV.
Pius X. —jenž zahřmel vítězně do věků, jenž svou
paží zvedl zástupy křesťanů. Poznal, že naší dusí, naší
době chybí Láska, Ježíš a proto všechny i děti zval,
volal, vybízel ke Kristu Eucharistickcinu.Byl to tuhý
boj se zbytky jansenismu, josefinismu. Pius jej do
bojoval. Dnes přece je lépe. Duchovní život přece vykvéiá na všech stranách v církvi, přece jen se mnoho
duší vrací do nitra, přece jen mnoho duší více miluje
Boha. Byla jim dána denní posila.
Proto je tak pravdivý pomník Pia X. v levé lodi
sv. Petra.Ve výši stojí bílá postava velekněžská. Dobrá,
otcovská tvář nikoho neodráží, nikoho neodpuzuje,
a jeho ruce tak mile, tak pozývavě rozpjaté: Pojdte,
pojďte mé deli: Vím o vašich bolestech, těžkostech.
Pojďte se mnou ke Kristu. Trpíte nedostatkem Boha.
Proto: Omnia instaurare in Christo: Vše v Kristu vy
stavěli! V Kristu vybudovati život vnitřní, veřejný,
rodinu, vědu . . .
Pius X. vítěz nad modernismem, modernismeni
theologickým, filosofickým a praktickým. Zdrtil po
děsných bojích, v němž podlehlo tolik knězi v Ně
mecku a ve Francii, tuto stolila vou san, která chtěla
především přizpůsobili Krista „dnešní době“, ohavná
zvrácenost! Pius X. volá: Doba, lidé, srdce musejí se
přetvořiti podle Krista.Kristus dn esjako včera,onzít ra,

on i na vèky, vždy týžl Jím počíná vehementní vze
dmutí svate védy"
Pius X., který chtěl oběť nejsv. a modlitbu církve
oditi ryzostí a čistotou, která jim patří! Reformátor
liturgie. Zel,že ho bylo málo poslechnuto,že PiusXI.
musí konstatovali, že po všech konstitucích a dekre
tech nebylo skoro nic — provedeno. A přece, kde
provedli dekrety Pia X. o posv. hudbě, o posv. zpěvu,
jak vrátili scbranost, zbožnost a vroucnost posv. ob
řadům . . .
Pius X., který odsunul spoustu balvanů nařízení a
zákonů, v nichž vyznati se bylo velkým uměním,a jenž
pořádá nový zákoník církevního práva, takže dnes
každý může a má věděti velmi snadno, co jest jeho
povinností neb právem.
PiusX., otec chudých, přítel pronásledovaných, jenž
miloval pokorné, svatě, jenž opravdu učinil všechno,
co učinit mohl.
Klečím před tebou, svaty Otče Pie X., a prosím tě
za své, za ty, kteří vyrostli z tvé lásky, z tvé péče, kte
rým jsi otevřel cestu k Ježíši. Vypros jim, ať dorostou
všichni v Ježíši!
Drazí, jste povinni díkem velkému a svátému pa
peži Piu X. Spojte se v modlitbách, aby Bůh ráčil
oslavili svého věrného sluhu poctou blalioslavěnců
nanašicholtářích. Modlete se vroucnezasfastný výsle
dek procesu o jeho blahopřání.
Braito.
v

Z duchovního života.
MESCHLER: Le tivre des exercices de St. Ignáce (LethicUeux
1929, 3 díly, 20 frs). Příručka nad jiné užitečná dnes, kdy exerriční hnutí u nás utěšeně vzkvétá. P. MeschJer byl osvědčený
excrcitátor. Proto jsou jeho výklady věrné a plné života. Velmi
jest dobré, že vždy před výkladem stojí originální text sv. Ignáce.
Velmi dobré jsou doklady a poznámky ohledne užitečnosti a po
třeby duchovníci) cvičení. Druhý a třetí díl jsou rozvedením mc-

ditaci z dílu prvého a jsou vhodným vodítkem pro cxoreitátora
Rámec života J. Krista dává jim velkou silu a působivost. Vřele,
doporučuji toto laciné a přesné vydání životního díla Meschlerova.
,
Bratto.
CRÖQNENBORGH M. : ISoraison simplifiée. (Editiona S. Mi
chel Liege,'4 Place St. Michel, str. 224, cena : 9 fr.) Kniha si opravdu
zasloužila překladu z lláruštiny. Poučuje jasné a prosté o vnitrní
modlitbě. Není to učené hádání o metody, není to unavování ubo
hého rozumu, ani vzdalování věřících ocí hlubin vnitřní modlitby,
nýbrž živý, pevný a přesný návod, jak celou duší ponoriti do Boha.
Málo pravidel, hodné života a porozumění a proto kniha užitečná
a dohra.
Bratto.
GEHEST O. P. : Veriias —Sous l'èmide de la Vitreefidèle. (Lav rè
eli réti enne raisonnée et meditée, 111. voi. - str. 4C0, cena 18 frs.
— Lcthielleux, Paris.) Vzorná kniha k poučení o pravdách víry,
k rozjímání o nich. Pravá pokladnice myšlenek, námětů k přednáš
kám a kázáním. Tento svazek probírá život křesťana podle vzoru
Nejsv. Pann^. Celý život P. Marie jestprobrán a vedle něho posta
ven život nal k porovnání a následovaní. Šťastné rozdělení knihy
podle života P. Maric, života rozjímavého a činného dává cenné
pokyny pro oba proudy života křesťanského.
Bratto.
PEHCIIP. II.: Mutter und Klosterfrau. (Herder, Freiburg 1929,
str. 258, cena 6-40 Mk.) Dílo přeložené z dánštiny. Dánský tisk
přivítal originai a neobvyklým nadšením a určil ji za jednu z nej
větších literárních událostí dánských. Jsou to dopisy dámy, která
konvertovala ke katolicismu a odchází ke karmelitkám Sante Bri
gitta v Římě. Celým životem snaží se úporně o dokonalost muž
nou a pevnou. Tento rys silné, nadšené a vřelé duše nesou její do
pisy vlastním dětem. Dopisy čisté, liché radosti z Boha, jež touží
všechny viděli napojeny podobnou radostí.
Bratto.
HICHSTATTER C.: Horologium Sapientiae B. Henrici Susonis.
(Marietti —Torino 1929,—lOLire, p.2/0.)Záslužné novo a vkusné
vydání tohoto latinského díla Susonova. Richstátter používá to
hoto vydání zároveň k vyřizování účtů •/. metodou Sauareau-Arinl^ro-Garrigou - jménem Susovým a velkého badatele o Susovi —
Denificm. Je to laciné, ale vzhledem k dobrému vydání Horologia
rádi to Riehstátterovi odpustíme.
Bratto.
LERCARIS. J.: Mensis eucharisticus. (MarieLti, Torino,1930, str.
80, 2-50 lire.) Zhuštěné, dobré myšlenky k přípravě a k díkuěinění pro mši sv. a sv. přijímám. Poslouží někdy, když jsme. una
veni a hledáme myšlenku, abychom mohli odrazit od břehu.
Braito.

Z různých polí.
BAHR L.-DECKER: Schaffenslust und Lebensfreude. (Herder,
Freiburg, 1929, str. 462, cena 4*50 Mk.) S radostí vzal jsem do
ruky tuto krásnou, vkusně vypravenou knihu a ponořil jsem se
do jejího obsahu. Chce to hýli průvodce mládeže, která chce býti
obchodně a průmyslově tvořivou, a to v křesťanském duchu.
Není to ale čítanka v běžném slova smyslu. V díle mluví nejlepší

DO

nemoc tí spisovatele o všem, co liýbá srdcem a čehož rozvinutí
čekáme od budoucích generací. Doporučují.
E, M.
LARCENA: La rosemie du Saint. (Éditions St. Michel, Liege,
130 str., — 8 frs.) Román duše. Dobry román mladého talentu.
Šťastné vyřešena vůdčí myšlenka: nahlédnouti co možná nejlépe
<lo lidskc duše při déji co možná nejchudším, úmyslné chudém,
aby vynikl hlavní dej v duši. Román snahy snažící se odčiniti
désnv hřích rouhavého, svatokrádežného, dlouhého pokrytectví
ve věcech nejsvěiějšícli. Autor dává nejlepší naděje.
o. B.
FEDER ER: Von Heiligen, lláubern und von der Gerechtigkeit.
(Herder, Frei bürg, 1929, str. 182, ceno: S’óOMk.) Vůnéltalic táhne
se všemi těmito skvělými obrazy. Obraz prosté, čisté a krásné duohovnosti. Autor dostoupil skutečně vrcholu svého umění podati
věc bezprostředné, takřka za duši věc zachvtiti a duši ji zase přímo
k radosti dati. Tyhle Federerovy věci by si opravdu zasloužily
překladu. Časopisy a kalendáře měly by věru dobrou stravu pro
své čtenáře. Fedcrerovi lide jsou lidé žijící z přírody, dobrého
Pána Boha, tak živě a opravdově! Kniha vskutku potěší a vnese
aspoň paprsek světla do duše.
5. B.
R. PLUS S. J. Myšlenka smíru. (Vydaly Sestry Neposkvrněného
Početí P. Marie v Přerově. O na 12 Kč.)* Hluboké poučení o pod
statě a významu usmiřování v křesťanském životě nalezne každý
v knize této. Spasitel, ač mohl sám, přece chtěl miti v díle smíru
.spolupracovníky, jimiž mají byti všicnni křesťané. Aby si to každý
uvědomil, jest cílem teto knížky. Všechno to poutavě lící spi
sovatel. Dej Bůh, aby všichni, kdož knihu budou čisti, pochopili
tuto povinnost a nastoupili v řady těch, kteří již tak činí. Sestry
Nepuskvr. Početí překladem tím vykonaly velmi mnoho.
JERONÝM JURÁK O. P.: „Násapoštol - sv. Hyacint.* Nákla
dem „Růže dominikánské“ v Praze (str. 2G8, cena 9 - Kč, pro
stud. 7* —Kč). V době. probouzejícího se zájmu o misijní hnutí
li nás jako na zavolanou přichází první český životopis největšího
středočeského misionáře Slovana - sv. Hyacinta, Který jest na
šemu národu tak blízký svým rodem i svou činností a zároveň
tak —neznámý. Autorovi se podařilo podati dokonalý obraz vel
kého polského národního světce a pravého syna sv. Dominika
podle výsledků nejnovejšího badání. Pro náš národ má tato kniha
též ten význam, že sv. H. uvedl do naší vlasti řád dominikánský
a obsahuje stručný přehled činnosti tohoto řádu u nás až do po
slední doby. Kniha je krásně vypravena a má kromě přílohy 2 dře
voryty od A. Hrabala v textu.

Zdrávas, Král ovno!
Pohlédneme-li na obraz Panny Marie, cítíme v sobě
nutkání, abychom ji pozdravili. Pozdravujeme lidi, ať
z lásky, z povinnosti či z nutnosti, a čím dražší jest nám
některá osoba, s tím vetší radostí a touhou ji pozdra
vujeme. Pannu Marii, matku Boha a Spasitele, jako
bytost nejkrásnější a nejsladší, vyvýšenou nejen nade
všecky lidi, ale i nad všecky bjtosti stvořené, chceme
pozdravovati způsobem, který by projevoval jak naši
radost a lásku, tak i naši úctu. Dvě modlitby se začínají
pozdravením Panny Marie. Je to pozdravení andělské a
modlitba sv. Bernarda. Pozdravení andělské „Zdrávas,
.Maria!“ jest však vyhrazeno té modlitbě: jsou to slova,
kterými Pannu Marii mohl ve jménu Božím pozdraviti
jen andel Gabriel, poněvadž každé z těch dvou slov má
význam božsky. Ve slově zdrávas byla obsažena moc
přenesmírné Boží milosti a Božího úmyslu: a jméno
Maria, vysloveno od anděla z rozkazu Božího v nejrozhodnější chvíli veškerého času, znělo s plnou ctí a
slávou nej vyššího posvěcení. Tato dvě slova můžeme
opakovati jen jako věčnou ozvěnu této vzpomínky a
musíme si hýli vědomi, že lak mohl Pannu Marii po
zdraviti jen anděl Zvěstování. Také by si nikdo ne
troufal užiti těchto slov, aby jimi pozdravoval Pannu
Marii sám za sebe.
Jako lidé musíme tedy užívati pro vyjádření své
vlastní, osobní radosti a lásky pozdravení lidského.
Nejsprávnejsí a nejvystižnější pozdrav odkázal nám
svaty Bernard vc slovech: Zdrávas, Královno!
Tèdi slov můžeme užívati i stokráte za den. kdy
koliv pohlédneme na jakýkoliv obrázek či sochu Panny
Maric, kdykoliv jdeme podle kostela, kdykoliv si na
ni vzpomeneme, kdykoliv uslyšíme její jméno.
Je to z lidských pozdravů ten nejlepší. Vidíme ji
jako Královnu svrchovanou, jako bytost nade všemi
tvory nejvznešenější, nejkrásnější a nejsladší, které
sladko jest věčně sloužiti a k ní vzhlížeti, pončvadž
čím pozorněji a čím déle k ní vzhlížíme, tím jest její
obraz skvělejší a úžasnější. Pozdrav ten můžeme pro-

naseti v radosti i v soužení, v lásce,ba i ve zmatku mysli
vždy s dobrou platností, poněvadž do těch dvou slov
můžeme vždy vložili všecko, co právě naše srdce má
volného pro touhu věcnou, a i ve chvíli největší opuš
těnosti duševní najde se aspoň slza, aspoň vzlyk, aspoň
vzdech, aspoň posunek, který můžeme obětovati své
Královně. Tato slova jsou dosti krátká a dosti mocná:
stačí mnohdy, aby unesla naši duši, která se jich za
chytí.
Pozdravovat!* ji patří k největším slastem nejen mod
litby soustředěně, ale i všech našich myšlenek a citů.
Z lásky ji nazýváme královnou, s láskou žasneme nad
svrchovaností jejích krás, které jsou vyjmenovány v li
taniích,láska náin dává radostaradost nám dává lásku
k té, kterou si zvolil Bůh. Pozdravujeme ji před jejím
obrazem, pozdravujeme ji při patření na svatostánek,
poněvadž ona byla svatostánkem prvním a nejvznesenějším, pozdravujeme ji při patření na nejsvětější
Svátost, která jakožto pravé tèlo a pravá krev Syna
Božího jest zároveň plodem jejího přesvatého těla.
Jest Královnou a nazýváme ji tak nejlépe a nejraději, poněvadž tak nazýváme bytost, kterou milujeme.
Není možno v¡děti její obraz ci vzpomenouti si na její
jméno a nepozdraviti jí. Chceme-li ji pozdravili aťs po
nížeností a úzkostí ci s radostí a vděčností, máme pro
celou stupnici všech možných citů a představ pozdrav,
který dostačuje všeobecné a úplně, veslovech Zdrávas.
Královno!
Jaroslav Durvch.

Dar r o z u m u .
(Kurs o darech Ducha

2.)

Není častý ten typ křesťanů,kteří přijali pravdy víry,
ale tím také se skončil pro ně veškerý s nimi 6 tyk ?
Mnoho křesťanů žije tak, že vlastně nežijí z pravd zje
vených, že k nim nepřilnuli, že více se o ně nestarají.
A přece nemajíbýti pravdy víry nějakým cizím tělesem
v naší duši. Byly nám dány, abychom jimi žili. Život

pak znamená stály styk, stálý vzrůst, stalý, řekl bych,
vývoj. Vývoj v pravdách víry, vývoj ve víře.
Rozhodné jest duše naše milostí nadpřirozenou zro
zena k novému životu a proto k novému vývoji. K no
vému vývoji jsou povolány všechny schopnosti, jež
byly milostí posvěcující obohaceny azušleenteny. Pře
devším pak božskými ctnostmi. Víra nadpřirozená dala
nám účast na božském životě, tím, že milostí Boží do
slalo se nám přisvědčení pravdám nadpřirozeným,
že jimi můžeme poznává ti aspoň v jakési míře Boha,
obdobné, jako on sebe poznává.
Věrou přisvědčili jsme božským pravdám.To milost
Boží nám dala toto přisvědčení. Kdo by popíral, že víra
jest zcela naprost o dar Boží. třcbažepodlcnaukysv.To
máše a všech ostatních učitelů církve je to náš akt
a zůstává to přece naším úkolem, čili jak praví theo
logická terminologie: totum a Deo et lotům a nobis?
Akt víry jest zcela náš Božím působením. To si měl
uvědomiti ten, jenž nás za podobná, třebaže ne tak
přesná slova loni kdesi kaceřoval.
Víra připjala rozum náš k Bobu, k jeho pravdomluv
nosti, k jeho pravdám. Ale mámese odvážili ještě dále.
Dary Ducha sv. podle sv. Tomáše Aq. vedou nás ještě
dále. (Připomínám, že všechny tyto my šlenky, jak je
zde podáváme, jsou ze sv. Tomáše Aq.)
Duch sv. vede nás, abychom se mohli do těchto
pravd ponořit i. Proto nám dal rozumu, intelektu. An
dělský učitel navazuje na etymologii slova intelligere.
jež odvozuje od intus legere (cisti uvnitř).
Darem víry nás chce Duch sv. uvésti k sobě, k tomu.
abychom se snažili jaksi proniknout! pravdy zjevené,
pokud je to možné, abychom se snažili v nich čisti,
do nich sestupovati.
Nemáme jen němě, tupě přijímali, co sc k věření
předkládá. Bůh volá nás k sobě v těchto pravdách. To
sebe nám zjevuje, sebe a cesty k sobe a proto jak lépe
uchopiti tento vzácný dar Božích pravd jeho nekoneč
ných než snažili 9 Cje co nejlépe chápati. co nejhloubčji do nich sestoupiti. Obejmouti máme pravdy Boží
a nejen na povrchu jich zůstati.

Vérou přisvědčujeme vnějšímu svědectví, to jest
zjevení (2 . II. q. 8 . art. 6 .), dar pak rozumu clíce po
znali. pochopili, kdyby to bylo možné, čemu přisvěd
čil. \ ira jest base nadpřirozeného poznání Boha, jez
jest nám dáno dary Ducha sv.
Víra dala nám pravdy. Jak vnesený krásný poklad!
Aristoteles napsal, ze nejmenší poznání, jež můžeme
miti o bytosti duchové, převyšuje veškeré nejdoko
nalejší poznání, jež můžeme miti o světě hmotném.
Sebe nedokonalejší poznání o Bohu jak nekonečně
jest ještě výše nad všechno poznání jiných bvtostí du
chových! Nejmenší poznání o Bohu opravdu stojí za
všechnu námahu, za všechno hledání theologů, za
všechny jejicli bezesné noci, za všechno hledání sv.
Otců a í čitelů církevních,za všechnazasedáníkoncilů.
Vz přítmí veku rozumíme i smutným postavám ka
cířů. 1 jejich děsné pády a porážky měly svůj smysl
pro poznání pravdy. Měly ukázatina obtíže,mely hnáti
ducíia pravovcrného k hledání, intensivnějšímu hle
dání nových cest. Jen zvol na si prorv ávala cestu pravda
a lepší, hlubší poznání o Bohu. A ještě hlubší poznání
pravdy,než muže dátisebe vyspělejší věda theologická,
nabízí a všem dává ochotně vznešený dar Ducha sv.,
dar rozumu. Dar rozumu, jenž sídlí ve všech, kteří jsou
obdařeni milostí posvěcující. Všichni i ti, kteří jsou
před světem zdánlivé neučení a tupí, jsou učeni a ve
deni Duchem sv. k poznání, hlubokému poznání Božích
pravd a to je teprve ta pravá theologie, ona docta ignorantia,oníž tak sladce snili středověcí mniši a poustev
níci, kteří si hrdě psali ve Štít: Idiota: Hlupák!
I,épe poznat i Boha! Především správně poznati Boha!
Víte o všech překážkách správně dívati se na Boha,
rozuměli Bohu? Mlhy předsudků staví se mezi Boha
a náš rozum. Protože náš rozum rád by se díval na
Boha podle svého. Rozum náš totiž stahuje vše na svou
míru. A proto zde na zemi jest víra nedokonalejší lásky
podle svorného učení theologů, proto chápu tak dobře
spínání se učitele subtilního Scota za vůlí, za láskou.
A přece, intelekt zůstává nej vyšší schopností o sobě a
nutno se snažili jej zdokonaliti. Rozum příliš stahuje

Boha ksobě. Ikdyž jsou nám pravdy víry zjeveny, prcce
ještě rozum je tak casto pokoušen dívati se na Bollii
vlastním zrakem. Zrak lidsky. Víte, že jest znečištěn ?
Víte, že jest zeslaben? A přece chceme rozumem lépe
Boha poznati !
Zde musí předcházet! dílo lásky. A’ tom se shodu
jeme se školou voluntaristiekou a myslím, že jednou
na teto cestě byla by možná dohoda. Musí láska duši
zcela připoutat! k božskému předmětu. Ještě lépe, ještě
dokonaleji připoutati rozum nášk pravdám zjeveným.
Až láska nás dokonaleji přetvoří dokonalejší podob
ností kBoží svatosti, nastane jakásiconnaturalita, jakési
spříznění mezi námi a Bohem a jeho pravdami a tak
intelekt tímto spřízněním posilněn múze se odvážiti
hlouběji sestoupni do těchto pravd a bude se pak na ně
jinak dívati. Nebudou mu již vaditi lidské názory,sub
jektivní výklady, jež vlastně tolikráte zastiňují Boha
a zjevují vlastně nás, člověka.
Dar rozumu sídlí v každé duši milostí obdařené. Ale
propuká ve své plné síle a činnosti u těch, kteří láskou
jsou přetvořeni af již dokonale ať již ve stavu počá
tečním. Pak dar rozumu dává dívati se na pravdy Boží
podle pravdy, bez předsudků, bez nesprávnosti. Fan
tasie již nedovede nám Boha oditi lidským, nespráv
ným rouchem.
Trpíme mnoho touto vadou, že se na Boha díváme
lidskýma ocima, že o věcech božských soudíme podle
Eokažené lidské sentimentality, podle romantiky neb
do ví podle čeho ještě. Dar rozumu licí nás „rozu
měli^ pravdám víry, učí nás jejich hlubokému tajem
ství, že totiž nesmíme od nich chtíti, co nám nemohou
v slabých lidských termínech vyjádřili. Dar rozumu
učí nás chápali a rozuměti nejprv samým výrazům, do
nichž jsou pravdy víry oděnyNesmíme brati výrazy osobě a o Bohu jednoznačně,
nýbržobdobně; Boží dokonalosti jsou nekonečně vzdá
leny od dokonalostí našich. Ano, „cesty vaše nejsou
cestami mými!“ Co vše o Bobu můžeme mInviti, jest
jen dětským žvatláním, jež nikterak nedovede vystihnouti Boha. Bůh jest nesmírně mnohem dokonalejší

než vše, co o ncm můžeme zde poznati neb vyjádřili.
A tak přicházíme podlesv.Tomáše Aq.k největší do
konalosti poznání darem rozumu v lom, že poznáme
spíše, co vše Bůh není, než co je, že pokorné se sklo
níme se svými výrazy, se svými slovy,se svými schop
nostmi a dokonalostmi a vše povyšujeme u Boha na
nekonečnou.
Tehdy duše klesápred Bohem v nevýslovném mlčení
na kolena, před jeho božským majestátem.
Ted může sesloupiti do jeho pravd, nyní, kdy již není
takové nebezpečí, ze zpysní, že převrátí pravdy Boží,
jeho velikost a slávu podle svých slabých, ubohých
pojmů a poznatků. (Ib. art.7.) Čím více se vzdalujeme
ve svém poznání o Bohu sebe a svých dokonalostí, tím
více se přibližujeme Bohu tak, jak jest a tím více se pak
též vzdalujeme Boha, jak rny si jej líčíme. Čili, darem
rozumu se proste přibližujeme holé pravdě.
Dar rozumu očistil mysl, zbavil ji přítěže věcí stvo
řených a tak se duše může snažit i o proni kam do podstat
pravd zjevených. Již ji tak nevyrušují véci stvořené,
obrazivost již nehlomozí celým světem, duch neteka
po lom,c onení pravdou, co jest jen obrazem. Duse jest
ztišena v pravdě a může se těsněji přimykali k pravdě
sainé.
Zen duše a duševního a duchovníhoživota. Fřissáta
takřka na prameni Božích pravd, bedlivé střeží každý
jejich záblesk. Nic jí takřka neujde. Lačně požívá svého
Boha a jeho pravdy. Darrozuinu upjal ducha napravdu
a ten se snaží nyní vyčisti v pravdě, k níž je tak připjat,
co se dá. Snaží se v ní poznali vše, co jen jest možno
lidskému duchu poznat i.
Duch sv. není skoupý.
Když se oddala duše jeho vedení, když jeho vedením
odloučila se od tvorů a krvavým očišťováním činným
i trpným, smyslů i rozumu, jen jeho se přidržela a tak
se vyprázdnila od sebe a od tvorů, naplňuje si ji sáni,
sám si ji živí, protože nemůže bez potravy zíti. A jejím
jediným chlebem jest již teď jen pravda Boží, jen jí
žije, jen no ní dychtí a jen po ní zmírá. Myslíte, žc Duch
sv. se da zahanbiti lidskou šlechetností, že nechá duši

nasi hynouli neb dokonce zahynou ti v temnu? A když
ji drží proli své pravdě jak matka proti svému prsu
díle, že nedá sve duši te pravdy, jez jest nyní celým
jejím životem, že nedá duši, ji lépe pochopit!, z ní lépe
zíti ?
Velký vykladatel sv. Tomáše a v otázkách o darech
Ducha sv. podle mého úsudku mistr největší, Joannes
a s.Thoina (In 1. II. q. 6 8 .disp. 18.) pra ví, že dar rozumu
přivádí do duše jakési ztišení. Je to, jako když duše
přejde z otevřené široké cesty,kde vichry se točí podle,
všech čtyř světových stran, do zátiší, kde vane jen
teplý, klidný a uklidňující vánek Ducha sv. Ten vánek
dává poutníkovi unavenému jistotu, že jest v bezpečí.
Ovšem je to jistota poutníků, kteří vědí, že v jistotě
naprosté budou až doma. Ale to závětří jest jakási
předchut již klidu a tepla sladké Domoviny. Jakousi
vnitřní pulsaci a vnitřním osvětlením nabývají věřící
jakési (zde mimo zjevení nikdy absolutní!) jistoty.
Touto jistotou ztišená duse noří se Čím dál tím hlou
běji, cím dále tím vytrvaleji do Božích pravd.
Není lepší pomůcky pro vnitřní život, pro vnitřní
modlitbu jako dar rozumu. Jestliže chcete,a měli byste
chtíti, abyste ve svém vnitrním živote došli hluboko
dosvatých pravd, abyste žili čím dál tím více ve svém
Bohu, měli byste více se snažili o život z darů Ducha
sv., měli byste více se dati riditi tímto darem, jenž ni
komu nechybí, kdo jest v posvěc ující mil osti. My prc h áme před Duchen) sv. Neznáme ho, neznáme jeho darů,
snad je ani neumíme vypočítali a jaká jest jejich pů
sobnost.
Kdybyste aspoň již dovedli odioziti otrocky stradi
před Bohem, jenž je tak nedůstojný dítek Božích! Akde
se tomu chcete naučiti jinde, než ve škole darů Ducha
sv. ? Jak chcete se naučiti rozuměti Bohu jinak než
právě darem rozumu? Chcete zůstati věcně na okraji
Božího pláště, na okraji Božích pravd? Ovšem, je to
pohodlnější, ale není to kresťanštějští. Ne, to rozhodne
ne! Nebude lépe s katolicismem u nás, dokud katolíci
budou se spokojovati s minimem. A kdyby to aspoň
bylo nutné minimum! Dokud budou živoriti místo

života, dokud se místo plného rozvinutí života Božího
sděleného v nás povlečeme svými cestičkami? Prožij
me náboženství, dejme se jím proniknouti, učiňme vše
možné, abychom pili plným douškem nadpřirozený
život.
Jak krásné se k tomu hodí slova sv. Ambrože, jak
je uvádí sv. Tomáš v 1. 11. q. 6 8 . art. 6 . S. C. Nebeské
mèsto Jerusalem není omý váno nějakým pozemským
proudem, nýbrž jakoby Duchsv. vy cházeiícíz pramene
života, jehož krátkými doušky jsme tu občerstvováni,
proudí v přemíře v blažených duších, plným řečištěm
sedmera dani duchovních.
P. Sil'v. M. Braito O. P., Řím.

S va té D ě t s t v í .
Zkušeností veku se stala nepochybnou zásada: jaká
modlitba, takový křesťanský život. Čemu obyčejně ří
káme modlitba, jest jen jedna z cest k opravdové mod
litbě. totiž ke spojení duše s Bohem. Křesťanský život,
duchovní život je vlastně stálou modlitbou, protože
duše stále má byti nějak ve spojení s Bohem. Na cestě
malých je tedy životní důležitosti modlitba cestě při
měřená.
JI. Modlitba malých.
Pan Martin říkal své nejmladší dceři od rrialička
„Moje královnicka^. Byl ťím naznačen zvláštní rázTereziin,naprosto odlišný od ostatních členu rodiny. Ne
byla jen v tom smyslu kráIovničkou,že byla nejmlad
ší, miláčkem, nýbrž hlavně, že jako všichni geniové
předběhla svou dobu a jevila se takovou duchem, jak
se vyvinula duše moderního lidstva až asi za padesát
let. Jako královnička šla svou zvláštní cestou neodvislosti od dosavadních pravidel, brala cíl útokem na
dšeného hrdinství.
Ve svém útlém dětství vztahuje ruce po práci duší
dospělých a svým způsobem ji koná jako oni. Bekli

bychom, že přes pravidla jde za svým cílem. Obšírná
a podrobné vypracovaná pravidla nebyla její zálibou
anicestou. Ve škole, ačneobyčejné bystrá,nemela vy
nikajícího smyslu pro pravidla gramatiky, pro početní
vzorce, pro učení zpaměti. Ve škole na ni žalovávaly
spolužačky,že je při školní mši svaté stále roztržitá, že
se nemodlí z knihy a podle udaného návodu nesleduje
jednotlivé části mše svaté —ačkoli nebyla žádná z nich
tak ponořena v modlitbu, jako ona. V kláštere se velmi
ráda modlila církevní hodinky, ale praví: „Mohu říci,
že církevní hodinky jsou moje štěstí a zároveň muka:
velice toužím nedělali chyb, ale přes největší úsilí se
mi to málokdy podaří.“ Orel nemohl bytí v kleci.
Terezičcin svéráz na rozdíl od celé rodiny a jejího
okolí byl dílem Božím, ukazujícím cestu novému po
kolení, stejně se lišícímu od starého. Šestnácté a sedm
nácté století bylo nazváno věkem geometrickým, do
bou, která duševní život uváděla do přesných obrazců,
do důmyslně promyšlených vzorců a návodu. Svatí
Ignác aFrantišekSaleský geniálně tohotoducha upou
tali k náboženskému životu důmyslnými, tomu duchu
vyhovujícími „obrazci*4, návody k modlitbě ducha.
Ohniskem a pramenem této modlitby ducha je rozjí
mání, zaměstnávání ducha myšlenkami o Bohu. Pra
videlné a účelné zaměstnávání ducha v tomto smyslu
upevní v duši spojení s Bohem, jež je cílem našeho ži
vota. Terezie znala tyto návody, vážila si jich — ale
nemohla jich potřebovali, protože měla ukázali cestu
novému pokolení, které jest již jiného ducha a nemá
vrozené záliby pro dosavadní způsoby. Obojí chce dosáhnouti téhož, totiž co nejužšího a co nejméně pře
rušovaného spojení duše s Bohem. Cesta upravená
dávno před Terezií Ježíškovou šla soustavou předběž
ných úkonů vzpomínek, rozumu a vůle, přípravou na
rozjímání, předhrami rozjímání, úkony paměti, rozu
mu, vůle; rozeznávala kontemplaci, lo jest rozbor ná
boženských pravd pomocí obraznosti, a rozjímání ve
vlastním smyslu, které pracuje rozumem a vůlí.Těchto
návodů k modlitbě nikdo neodsuzuje, ani světice Te
rezie Ježíškova jich neodsuzovala. Znala je, ale Bůh ji

vedl jako vzor pro člověka nových dob a proto musela
ukázati jinou cestu k modlitbě,zcela jednoduchou, jako
moderní člověk ve všem usiluje ojednoduchosti v eesté
k Bohu modlitbou. Vedle dosavadního návodu, ply
noucího téžz„veIikéhogesta“ mela býti ukázána „modlitba malých44, kteří nemohou přijití na chut dosavad
ním návodům a způsobům a přece chtějí dosáhnou ti
spojení s Bohem a je pěstovati. Modlitba jednoduchá,
krásná, účinná, jako dětská duše.
Terezie hledala spojení s Bohem od malička. Spojenídosáhla v míře,kterou si jiní osvojili teprve dlouhým
soustavným cvikem. Jižv útlém dětství se modlila jako
tito vycvičení dospělí a dětské, totiž své malé pomůcky
k tomu podržela až do své smrti. Terezičce nebyly ani
dvě léta, když matka o ní dosvědčila: „Modlí se jako
andělíček. 41 A otec vypravuje, že ji velmi často dávali
odříkávat! básničku : „Plavovlasé děťátko, kde asi je
Pán Bůh ? Je všude, v celém světě a tam nahoře, v blan
kytu nebeském.**Terezička ukazovala, jak dokonale má
tu basuičku promyšlenu a procítěnu.Pětiletou Terezičku brával otec s sebón na rybaření. Dítě se schoulilo
do vysoké trávy, a: „Mé myšlenky pak šly hluboko, má
duše se nořila do skutečné modlitby. Naslouchalo jsern
vzdálenému hluku, šumění větru. Leckdy mi vítr při
nesl několik přerývaných zvuků vojenské hudby, jež
vroucné ziiielaucnohčtěly mé srdce. Země se mi zdála
vyhnanstvím,snila jsem o nebi. 44 Osmiletá prosí sestru,
aby s ní denně věnovala půl hodiny „rozjímání“, ač
nevěděla, co je věc, kterc velcí říkají rozjímáni De
vítiletá vyznává, že se uchyluje do samoty a že tam
„přemýšlí“. Později o lom napsala: Dnes vím, že jsem
tehdy konala skutečnou modlitbu,při níž božský Mistr
jemně vyučoval mou duši. Uměla se takto modliti již
v dětském věku; její „přemýšlení44 bylo již tak hlubo
ké, že jednou na ulici v zamyšlení modlitby vrazila
hlavičkou do košů pečivá před pekarovým krámem
vyložených. Tak vychovaná duse musela ohnivě tou
žili po svatem přijímání, tušíc v něm vyvrcholení po
zemského spojem s tím, o němž snila a přemýšlela.
Ta touha zůstala její touhou základní po celý další

život. Vlastně je v té touze celé tajemství její modlitby
malých. Nerada se učila zpaměti, ale knihu Následo
vání Krista uměla doslova, a kdykoli jí přečetli náho
dou otevřené místo, ihned bez rozpaku pokračovala
zpaměti. Když z povinnosti pročetla odborné knihy du
chovu íh o čten í, od loži la je a více se k n im ne vra lila. Její
knihou zůstalo evangelium; v není stále četla o svém
Ježíši,o něm vyznala,že jest jedinou stravou její duse.
Co je tedy „modlitba malých14? Jaká je cesta k ní?
Popis modlitby malých jc obsažen ve dvojím výroku
svetice: „Nemohu v knihách hledati krásné modlitby.
Jsou sice jedna krásnější než druhá, ale nemohouc je
odříkávat i všechny a nevědouc, které vybrati, jednám
jako malé děti, které neumějí čisti: prostince říkám
Pánu Bohu, co mu chci říci a on mi vždycky rozumí.1*
„Ach, jaký bych byla chudák, kdybych měla přečtené
všechny tyto knihy (v jedné knihovně). Ztratila bych
tolik drahého času, ve kterém bych prostě mohla mi
lovat i dobrého Boha. 14
Říci Pánu Bohu, co mu chceme říci. Tof vše. Není
třeba jiného, Ječ chtíti Pánu Bohu něco říci. Víme, co
jest Pan Bůh a co jsme my. Každé chvíle to cítíme nějak,
co jsme ve svém poměru k Bohu, ke svým povinnos
tem, ke svým bolestem, ke svému okolí. Co bychom
chtěli říci nejlepšímu člověku od nás milovanému a
nás milujícímu v těchto všech okolnostech ? Toť mod
litba malých: Ríkati Pánu Bohu, co mu chce říci duše,
vědoucí, ze miluje a jest milována, postavená do práce
a boje a zevnějšího odloučení.
Takovou modlitbu potřebuje člověk nové doby.
Modlitbu jednoduchou, vždy pohotovou, jíž nemůže
zabránili žádná zevnější překážka, modlitbu dokonale
indi viditelní. Je to modlitba, ke které se snažili vésti
všichni duchovní vůdcové všech věků, modlitba,která
je nej vlastnější řečí milujícího srdce. Jižsvatý Augustin
vyslovil myšlenku, že všechny návody a pomůcky
k modlitbě mají jediný účel: rozehřátí srdce láskou,
A důtklivě ftapomíná duši, aby ihned knihu odložila,
jakmile pocítí teplo v srdci, srdce ať pak mluví samo
svou vlastní řečí.

Že pak jsme málo uctiví k Boží Velebnosti? Hec mi
lujícího srdce nemůže bvti nikdy neuctivá. 1svata Te
rezie Ježíškova praví: „\ lásce k Bohu užívám i nejroztodivnějéích nápadů, které mi přijdou na mysl. 44
YždyťBňh chceoduáslásku.Kdojc velmi uctivýkPánu
Bohu, mel by se zpytovali, zdá má také lásku tak ve
likou, a snad by shledal, že převelikou uctivostí se ne
vědomky snaží zakryti nedostatek vroucí lásky.
Láska jest i jediná cesta k modlitbě malých. Fran
couzský učenec, jenž hluboce promyslil theologicky
život svetice zLisieux, krátce charakterisoval její život
tak: neutuchající snaha po trvalém přijímání Boha.
Neutuchající snaha po nejužsím spojení s Bohem, jak
je na zemi vyjádřeno Eucharistií. Tyž theolog nazna
čuje, že asi mají pravdu, kdo z některých poznámek
svetice usuzují, že na sklonku jejího života jí hýla do
prána ustavičná svátostná přítomnost Syna Božího.
Vlastní ree a úsilí lásky lidského srdce nemá jiného
obsahu leč sjednocení. Toto úsilí pak u vzdálených pů
sobí nepřetržitou přítomnost u milovaného, přítom
nost myšlenkami, řečí srdce do dálky, toužením a vo
láním.
Více není třeba říci. bychom pochopili, že láska jest
jedinou cestouk modlitbě malých, i jak je touto cestou.
Snad by se ješte melo říci, kde je cesta k lásce? Ať od
poví svátý apoštol Pavel: Mluvím k těm, kteří znají
zákon... Byli jste usmrceni zákonu (starému) skrze
tčloKristovo, abyste se oddali jinému, tomu, jenž vstal
z mrtvých, abychom přinášeli užitek Bohu. (Rím. 7,1).
Když svátou Terezii Ježíškovu ustanovili pomocnou
novicmistrovou, modlila se tuto modlitbu malých:
„Aniž bych opustila tvou náruč, aniž bych jen hlavu
od Tebe odklonila, budu tem mladým duším novicck
rozdávali tvé poklady. 44
To je vrchol a požehnaný výsledek skutečné modlitby malých.
P. Em. Soukup O. P.

Po u t n i le h o s t ý n s k ý.
Cestou na Hostýn prosedám v Hodoníne. Zbývají
mi dvě hodiny času.Ty dvě liodiny a Iři koruny vstup
ného věnuji dlouhé chvíle na umění. Vcházím do
Domu umělců a prohlížím si vystavené obrazy.
Spatřuji obraz neznámého umélce.Muž se smutnou,
jemnou a výraznou tváří, v šatě šaška objímá sochu že
ny na vysokém podstavci,ozářenou přižloutlým svět
leni. Nechápu, co chtěl malíř říci obrazem. Domýšlím si
to po svém : chtěl asi znázorni ti marnou a nezkrocenou
vášeň svého života, která z muže rozumného činila
směšného blázna dopouštějícího se hlupot.Ta smutná
tvar vyjadřuje prázdnotu a bezútěšnost toho modlář
ství. Neobjímá živou bytost, ale kamennou napodo
beninu, mrtvou, studenou postavu té, od níž očekával
vše, a která mu nemohla dáti nic, nebof neměla svět
la, a ten žlutavý přísvit jejího obličeje jest jen odles
kem vzdálených, v prostoru vyhaslých hvězd. To je
mrtvá, neplodná madona pohanů.
A jedu na Hostýn.
Zrána je hora zahalena hustou mlhou. Člověk tu
žije v mračně. Před polednem mrak padá. V úvalech
a roklích se válejí bílé jeho útržky zbavené moci. Še
divé sufity oblohy se zdvihají a do kraje svítí opět bí
lý chrám Matky Boží. Sta jiřiček švitoří radostně a
obletuje mosaikový obraz v průčelí.
Zena oděná sluncem, stojící na půlměsíci, a kolem
hlavy její koruna dvanácti hvězd. Oděná sluncem —
paprsky její slávy se rozletují na všechny strany a pro
rážejí temné oblaky. Stojí na půlměsíci, který je ob
razem naší nestálosti a proměnlivosti, obrazem toho,
co je v duši cizího, vypůjčeného, bledého a mrtvol
ného, bludného a zoufalého. Stojí na půlměsíci, který
je zlomkem a znetvořeninou nejdokonalejšího tvaru
měřického, jímž jest kruh. Nemaje počátku ni konce
je kruh znakem nekonečného Boha. A půlkruh je zna
kem naší pomíjivosti, slabosti a smrtelnosti. A praví-li
Pascal, že Bůh je kruh, jehož střed je všude a obvod
nikde, co jiného jest půlkruh, než výsměch a parodie
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božství, která nepředstavuje nic leda dva rohy obludy
pekelné. Na půlměsíci stojí Matka a Panna, neposkvr
něná našinu slabostmi, nedotčená studeností smrti
duchovní. Kolem hlavy její koruna dvanácti hvězd.
Nikde není její velebnější a důstojnější trůn než zde na
hoře, hvězdám blíž. Do výše vystupují všichni,kdož
ji chtějí notiti. Hvězdy znamenají věcnost. Pohybují
se od věků týmiž neměnnými drahami. Neuchylují
se nikdy od zákona daného Tvůrcem. Tisíce let do mi
nulosti a tisíce let do budoucnosti lze vvpočísti jejich
postavení; i ve své velikosti jsou pokorné a poslušné
a chtějí se věcně zdáti jen skromnými jiskřičkami na
nebeské obloze. Proto jsou vyvoleny, aby zdobily hla
vu Největší Ženy, která se nazývala služkou Páně.
A tato žena je štědrá a plodná. Dává světu Dítko.
Drží je na levé ruce tisknouc je na své přečisté srdce.
A Dítko, v němž láska a spravedlnost se políbily, Spa
sitel i Soudce, pravou ručičkou žehná lidstvu a levou
metá blesky do propastí. Af nás nematou ty blesky.
Jistě je miloval pro jejich prudkou krásu a velebnost.
Videi satana padati jako blesk s nebe. Nejmilejší své
učedníky nazýval syny hromu. Žehná i mstí. Toť ten,
jenž se skrýval, když ho chtěli kamenovatí, a nepři
pustil, aby blesk sjel s nebe a ztrestal nepohostinné
Samaritány, a který s mírností přijal políbení Jidášo
vo, ale i ten, jenž bičem vyhnal prodavače z chrámu a
mnohokráte volal běda pokrytcům a svůdcům —Kris
tus celý, nezmenšený podle chabosíi lidského srdce.
Je večer. Mrak opět zahaluje stráně hory. V údolí
buráci hrom a křižují se blesky. A témě svaté hory
stojí v slunci tiché. A poutník vidí jen mlhu pod se
bón a slyší hřímání dole. Na výšinách bezpečnosti
stulen pod plást nepřemožitelné Vítězky modlí se plá
nem nadzemského štěstí.
Dominik Pecka.

N e n í tecT a pře ce je teti.
Visionárka důlmenská, ctihodná Anna Kateřina
Emmerichová, vyprávějíc o adoraci svátých tříkrálů,
volá u vytržení: ,jsem jistě mrtva,jsem jen duch, sice
nebylo bv možno, abych tohle viděla, neboř co vidím,
není přece tečí, a přece je to teď! To vsak není v case,
v Bohu není času, v Bohu jest všecko přítomno, já
jsem mrtva, já jsem jen duch!“
Toto místo neobyčejně mne dojalo, bylo mi, jako
bych daleko v cizině potkal svou zemřelou sestru,
i zaradoval jsem se nesmírně, poněvadž jsem potkal
pravdu, o které den předtím sám jsem rozjímal, ana
den předtím potkala mne!
O skutečném setkání možno mluvit! jen tehdy,
stalo-li se v našem srdci. Ale potkáte-li ve svém srdci
nějakou pravdu, stačí zeptati se jí na kteroukoli jinou
pravdu a ona vám ji poví. llekne-li se, že svati tři
králové z Východu přijeli poklonit se v Betlemě bož
skému Dítku, mluví se sice jen o třech osobách, ale
my víme, že žádný skutečný král nebyl, není a nebude
tak svoboden, aby cestoval nebo putoval sáni. Po
dobně se praví: Caesar pontem fecit, jako že vystavěl
most, ačkoli každý ví, že ten most stavěla jeho armáda
a on se ho svou rukou ani nedotkl.
S těmi svátými třemi králi přijela do Betlema i je
jich družina, vysocí hodnostáři, jistě i někteří jejich
příbuzní, docela jistě i nejlepší jejich přátelé a přátelé
spíš než příbuzní, podle slov Kristových „A nepřátele
člověka domácí jeho“(Mat. 10,36), také are if úředníci,
komorníci, kuchaři, řemeslníci, velbloudi, koně, osli,
mezkové, psi, opeřenci a jiný dobytek. Já sám pro sebe
nikterak nepochybuji, že v té karavaně byli i knězi,
učenci, obenodníci, taškáři, židovští lichváři, pěvci
(dnes by se řeklo básníci) a ženy. Malé děti sotva, ale
větší děti (řekněme, kolem dvanácti let) docela jistě.
Orient, pokud nebyl pokřesťaněn, bez ženy se obejít
nemohl,ale přezíral ji. Proto i o Panně Marii dovídáme
se z Písma svátého tak málo, ale upokojme se: v pravé
poledne vrhá slunce nejkratší stín a Písmo svaté pře

stává mluvit všude tam, kde moderní román, film a
žurnalistika mluviti začínají. Proto svátý Jan ukon
čuje své evangelium slovy: ,.Jestif pak i mnoho jiných
věcí, které učinil Ježíš; kteréž kdyby mely každá ob
zvláštně psány byti, mám za to, že by ani svět nemohl
obsáhnouti těch knih, kteréž by mely psány býti.“
Ku podivu, svaty Jan, apoštol posledních časů,
ospravedlňuje visionare a básníky, lidi totiž, kterým
svati tři králové sami o sobe nedostačují, nýbrž touží
je viděti i s jejich krajinou, s jejich cestou, s jejich
předky, s jejich současníky a vrstevníky, ba i s jejich
ženami, dětmi, sluhy, knéžíini, učiteli, kuchaři,řemesl
níky, papoušky, sokoly, opicemi, kočkami a psy, také
s jejich zálibou pro určité stromy a květiny, pro ur
čité ovoce. To všechno je tak lidské, to všechno je tak
potřebné a důvěrné a Zjevení obecné, cílem majíc jen
Slovo, je na slovo tak skoupé ...
Jestliže Panna Maria ob vinula Ježíška plénkami, kdo
muže a chce, af pochybuje o tom, že právě visionari
a básníci jsou těmi plénkami, anebo tím mořeni, po
kterém Kristus kráčel, aniž se potopil, anebo tím obla
kem, ve kterém mezi Mojžíšem a Eliášem se proměnil,
takže tvář jeho zářila jak slunce a roucho jeho zbě
lelo jak sníh ...
My jsme odkojenci moderní historie, t. j. odkojenci
protestantismu a protoskrupulaiitnérozlišujeme vědu
od nevědy, uznávajíce za historii jenom to, co jest
psáno, takže konec konců sám Ježíš Kristus stává se
osobností nehistorickou, nenaleznuv místa v hospodě
(Luk. 2,7), na kterou dal svět koncesi jen Herodotům,
Xenofontům, Pliniům,Taci tům.Caesarům, Pastorům,
Voltaireůni, Reiianúm a Brandesíun. Nějaká ta ved
lejší nutyčka přenechá se milostivě českému pokroku.
Jakpak může býti osobností historickou Ten, kte
rého věda historická nemohla ani porodit, ani ve
svých školách vychovat tedy ani klasifikovat, ani po
liticky, ani sociálně, ani kulturně zařadit, ani zabít,
ani vzkřísit, ani oslavit?
Vychovejte, klasifikujte, zařadte, zabijte, vzkřiste a
oslavujte člověka, který je sice člověk, ale který se

va^im měřítkům a měřidlům lak rouhavé, t. j.
lak zřetelné a neodpustitelné vymyká! Není spravedlivoa záhodno sebrat mu aspoň kvinkvenálky ? A neobrátí-li a nebude-li zřetelné loyální, dá se do pense
a vůbec se rnu zarazí plat a paragraf proti žebrotě už
máme, takže se uvidí, co jest pravda (Jan 18, 38}.
Pravda vědecká vyžaduje a neúprosně vědecky
předpokládá, aby osoba historická se narodila, žila a
umřela. Pravda vědecká u každé historické osoby na
rození a život blahosklonné předpokládá a tudíž od
pouští nebo promíjí, alt* rozhodné neodpouští a na
žádný způsob nepromíjí historické smrti, docela správ
né, docela logicky, docela vědecky, docela historicky,
neboť teprve smrt jest ověřením a pečetí života . . .
I Ježíše Krista promíjí si věda historická i toto ově
ření, pod krásnou záminkou, že Evangelia jsou sice
napsána, avšak nejsou knihou historickou . . . Svatí
apoštolově Matouš, Marek, Lukáš a Jan napsali sice
knihy, a co v nich napsali, podle všeho asi se také
stalo, podle všeho opravdu se stalo, jenže spisovatelé
dávají skutečným a nepopiratelným událostem sub
jektivní, vědecky nedoložitelný vyklad a jak ze všeho
patrno, ani Herodesovi, ani Caesaru Augustovi, ani
Kaligulovi, ani Ciceronovi, ani ministerstvu školství
a národní osvěty nepředložili svých knih k předběžné
censure. Tady je základ všech zmatků, neboť co není
vědecky a úředně ověřeno, bud vůbec neexistuje,
anebo není pravda ...
Jakpak může býti osobností historickou člověk,
který umřel a není mrtev? Připusťme, že Ježíš Kristus
umřel, to je lidské a tedy možné, ale prosím vás, jak
vůbec můžeme do historických fakt a do historické
vědy zařadit něco takového, že jistý člověk toho a
toho roku, řekněme i smrtí přirozenou, docela jistě
a tedy fakticky umřel, už před 1900 lety umřel a ještě
roku 1936 jest a působí tady na světě, jako kdyby byl
neumřel ? ...
Dovolte, to přece nemáš historickou vědou co dělat,
lec bychom přijali a uznali takovou —inu, mystiku,
promiňte, takové nonsens, po česku blbinu, o které
všem

čteme v první kapitole čtvrtého Evangelia: „V není
byl život, a život byl světlo lidí: a světlo ve tmě svítí
a tma ho neobsáhla.“
Život Kristův jest událostí historickou v pravém a
nejvyšším smyslu slova: On přišel na svět. ale byl už
v rase, On byl v case, ale jest a ustavičně bude v čase:
On, Ježíš Krist us, jest osobností a událostí historickou
podstatné, neboť On ustavičné, nejen na této zemi,
nýbrž ve všech tělesech nebeských, na nebi i na zemi
se dál, děje a bude diti, proto „všecky věci skrze Něho
učiněny jsou a bez Něho nic není učiněno, co učiněno
jest“ (Jan 1, 3) a proto ze všech lidí, bytostí a tvorů
žádný jiný tak absolutné, tak podstatné, tak v duchu
a pravdě, tak reálně nemohl říci, co řekl On: „Otec
můj az dosavad dělá. i já dělám44 (Jan 5, 17). Takové
slovo vychází jenom z všemohoucnosti, z vševědouc
nosti, z všudypřítomnosii a ovšem také z nejvyšší
lásky a dobroty, ze spravedlnosti a prozřetelnosti Boží.
Kdo jiný mohl by se ho odvážit, ba kdo jiný mohl by
je pomyslit a vyřknout?
Jakub Demi.

H r o b y b o h a t ý r ů v Římě.
II. Hrob svaté Anežky.
Na svátek třináctileté hrdinky, 21. ledna, mocí ne
odolatelnou mne to táhne k jejímu hrobu ve Via
Nomentana, jedné z nejpůvabnějších ulic římských.
Je široká a po obou stranách lemovaná alejemi pla
tanů a drobnými zelenými záhonky, ve kterýcn si
hrají čiperné děti. Ze zahrad táhnoucích se podél sil
nice kývají pinie, palmy, magnolie, lípy, křemeláky
a jiné stromy, které se i v zimě zelenají a prosycují
vzduch příjemnou svěžestí a vůní.
Ulice je již za hradbami starého města a počíná
památnou branou Piovou, do jejíchž zevnějších vý
klenků postaveny veliké sochy svaté Anežky a sváté
ho papeže Alexandra. Nad sochou Anežčinou je vryt

nápis: „ornát et fovet“ (zdobí a chrání), aby každý
vodek kdo jest Xomcnlánské cesty největší ozdobou
a ochranou. Ale netoliko cesty .Nomenlánské, nýbrž
celé církve jest Anežka jedinečnou ozdobou spojujíc
v sobě něžný půvab čistého dítěte s odvahou boha
týrskou.
Za malou půlhodinku jsme od brány u basiliky svě
tice, nad jejímž hrobem dal již císař Konstantin vy
stavěli kostelík. Papež Honoriti9 postavil basiliku ny
nější roku 626. Moderní Nomenlanská ulice je vysoko
nad basilikou, do které sestupujete po čtyřicíti pěti
širokých mramorových schodech: na stěnách schodisté jsou nápisy, kresby, malby, figurky a jiné starokřesťanské památky přenesené sem z katakomb. Pa
nuje tu posvátné, mystické ticho, které se jen o svátku
naší bonatýrky mění v ruch a šum a zpěv a modlit
bu jejích ctitelů.
Kdo byla Anežka? Dceruška měšťanské rodiny řím
ské. Vynikala krásou těla a nevinností duše a byla
křesťankou. Tolik je historicky jisto. Z ostatního vy
pravování je těžko rozeznati, co bylo skutečností a co
jest poesií, která se půvabného zjevu dívenky brzy
zmocnila a jej svým leskem oblila. Anežka jdouc jed
nou ze školy, potkala syna římského prefekta. Okou
zlen její sličností chtěl ji mít u sebe a sliboval jí pa
láce, služebnictvo, klenoty, zábavy a všecky možné
slasti a radosti života patricijakého. Anežkamu odpo
věděla,že je již zasnoubcnaženichu,který je ještě vzne
šenější a ma poklady drahocennější a na rtech slova
líbeznější a oči krásnější. ,Jeho matka je pannou, an
dělé rnu slouží, nebe se mu koří, dotekem uzdravuje
nemocné, slovem křísí mrtvé. Jej milovat znamená zústati Čistou.“ —Ale v době, kdy křesťané byli předha
zováni divoké zvěři, bylo neopatřilo tak mluviti. Syn
prefektův pohrozil Anežce mukami. „Toužím po nich,
odpovídá školačka, abych mohla dokázat lásku svému
miláčkovi.“ —I připadá necita pohanský na myšlenku
zrovna dnbelskou. Dívenka vjarním rozpuku jistě pod
lehne smyslným svodům; a dává ji zavléci na místo
veřejné hanby, tam, kde bylo domiciánské stadium a

kde stojí dnes barokní kostelík sv. Anežky na Piazza
Navona; dává ji tam svléci do naba, vystavit cudné
její lelo na pospas vilným zrakům nemravů a pone
chali ji jejicn nízkým pudům. Kdo mel tehdy drobet
studu v srdci a trosku soucitu s nevinným dítetem,od
vrátil se dříve jesle,nežna ochranu nevinnosti zakročil
sám bůh, prodlouživ zázračné vlasy dívenky a obliv
télo její nadzemskou září, která oslepovala chtivé zra
ky satyrů.
To byl první triumf Anežky, jíž se podařilo zachrá
nili, co má panna na sobě nej dražšího —nevinnost;
druhým byla palma mučednická.
Rozzuřen, že nebyl s to přemoci dítě třináctileté ani
sliby ani hrozbami ani nestydatostmi, pronesl císař
ský vladař nad ní ortel smrti, který mèl byti hned vy
konán. Když.spatřila Anežka blížícího se. kata. zajásala:
,.l Ile, přítel. Pobélinu k němu, aby co nejdříve splněna
byla má touha býtis Ježíšem Kristem.“ Potom poklek
la, sklonila hlavičku a přijala ránu, která béře život
časný a dává život věcný. Rylo to koleni roku 310.
Starokřesťanský básník Prudentius vylíčiv smrt její
oddává se této meditaci: „Její dusinka volná a čistá
opouští tělo a letí k nebesům,ke svému ženichu, pro
vázena anděly. S výše vidí, jak zeme pod ní mizí; po
zoruje tmy,které nechala pod sebou a ve kterých my
se ještě potácíme; ráda opouští, co poskytuje země:
zlato a stříbro, slávu a požitek, moc a velebu a všecko
to, oč se pozemšťané zločinně rvou, nádherné paláce a
eleganci úboru. To vše vznešená panna šlape nohama.
Za to jí Bůh na hlavu staví dvojí korunu, jednu ne
vinnosti a druhou mučednictví.“
Tak i já medituji před hrobem svaté mučednice ...
Jsem vyrušen zpěvem dítek, který se sem odkudsi z dál
ky nese. A zpěv se blíží a blíží a do basiliky vchází
průvod děvčátek v bílých závojích s liliemi v rukou
as věnečky na hlavách. Zpívajíce jdou kostelem k hlav
nímu oltáři, pod nímž odpočívá tèlo svaté Anežky, rozestavují se kol oltáře, klekají a modlí se k malé své
patronce.
Na oltáři stojí socha sv. Anežky z alabastru. Nad ní

kl ene se baldachýn nesený čtyřmi porfyrovými slou
py. Na tribuně absidy září veliký mosaikový obraz
■/ dob papeže Honoria.znázorňující oslavu Anežky : ru
ka Boží podává Anežce, bohatě oděné rouchem byzantinskeprincezny, korunu mučednickou; u nohou
jí leží meč a po stranách šlehají plameny. Basilika sa
ma náleží uměleckou souměrností a ladnou jednodu
chostí k nejvlídnějším chrámům římským. —Takový
je pomník Anežky, postavený nad jejím hrobem. —
Obrazů pak a soch. kterými ji umělci všech věků osla
vovali. jest rada dlouhá. Domenichino ji namaloval,
jak v okamžiku, kdy se kat rozhání, aby jí mečem uťal
hlavu, pozvedá oči k nebi, odkud jí andělé přinášejí
palmy mučedníků.Tintoretfo ji zobrazil, jak vracízrak
drzému diváku, který oslepl vášnivě patře na její ob
naženou krásu a kterému vrátila nejen vid ocí, ale
i vid duše. Na nádherném obraze Fra Angelika,.Ko
runování Matky Boží“ viděli mezi jinými svátými také
milou podobu naší světice. —Obyčejně se znázorňu
je s jchnátkera, které tak pěkně svmbolisuje její život
a její smrt. Při slavné mši svaté o jeiíin svátku světí
se roztomilí, bělouncí beránci; z jejich vlny zhotovují
se palia svěcená papežem. —„O. jak krásné jest čisté
pokolení ve svém lesku!“
P. Hudeček C. SS. lì., Řím.

J á j s e m p a s t ý ř d o b r ý ...

ni
V galerii Morganově pařížského národního musea
(Louvre) jest viděti dioritový sloup 225 m vysoký,
jenž má dole v objemu 1*90 m a nahoře 165 m. Byl
vykopán v Susácli (v prosinci r. 1901 a v lednu 1902),
kamž byl kolem r. 1100 před Kr. za vlečen. Jest popsán
staro babyl onsk ým písmem ve sloupcích, (líarper.)
Dlouhý ten nápis hned přečetl a přeložil dominikán
P. Sclieil tak dokonale, žc jiným asyriologům zůstalo

jen ñeco paberků. Je to nejstarší zákoník světa, záko
ník sta roba by loňského krále Charumurapiho, jenž
vládl od r. 1955 —1913 (podle chronologické soustavy
Weidnerovy^. Dvěsteosmdcsátdva paragrafy, jež činí
jádro zákomka. předchází úvod a zakončuje závěr.
Chám mura pi vyznává v úvode, že si jest vědom svého
poslání: zločince vyhubili, peíovati, aby silnější ne
křivdil slabšímu, byti sluncem své zemi, opatřili jí
blahobyt. Po těch slovech představuje se čtenářům
takto: „Charnmurapi, pastýř od (boha) Enlil povo
laný jsem , jenž nahromadil hojnost a nadbytek“
I 50 —56.) O něco níže se honosí, ze „opatřil svým
lidem vodu hojnosti“ (11 39 —41), že jest „ochranou
země* (Il 48), že „rozprchliobyvatele města lsin shro
máždil“ (11 49 —51), že „pastviny a vodní napajedla
pro Lapaš a Girsu ustanovilu (Ili 38 —42), že jest
„pastýř lidí“ (IV 45).
V závěrku projevuje vědomí, ze mu poddaní jsou
od boha Enlil darováni; bůh Marduk mu uložil, aby
jich střehl; vyhledal jim pokojná sídla, mocnymizbraněnii, moudrostí, schopnosti vyhladil nepřátele na
hoře i dole, ukončil boje, zjednal zemi blahobyt a
bezpečnost: postaral se o to, aby jí nikdo nestrašil.
„ Velcí bohové“ —praví —„povolali mne a já , pastýřy
spasitel, jehož to žezlo je spravedlivé, můj dobrý stín
(= ochrana)ye,sř nadmýrnmestem rozprostřen, v klíně
svém držel jsem lid. i pokoji jsem jej vodil, ve své
moudrosti jsem je skryl, aby silný slabého neutisko
val, aby vdova a sirotek došel svého práva“ Tak chá
pal Cha mm tirapi svůj „pastýřský“ úřad! O něco níže
dokonce prohlašuje, že „jest lidem jako tělesný otec“.
V tomto duchu a slohu jsou psány také nápisy králů
asyrských a novobabvloňských. Pastýř = král, pásti
= 2 kralovali.
Salinanassar 1., král asyrsky (1280—1261), nazývá
sebe „pastýřem všech o b y v a te lů Tukulti Ninurla I.
(1260-1232)pastýřem věrným“ (t évi kénu) na mno
hých místech. Tiglat —Pilcsar I. (1115 —1093) cítil se
povolaným od (boha) Ašura k pastýřství nad Asyrií,
cítil se byti „pastýřem vznešeným (ná'du) a věrným

(kénu)*\ Sanherib (704 —681) jest „pastýřem moud
rým“ (itpesu). O Assurbanipalovi ( ( > 6 8 —626) vypra
vuje cihla z Nippuru, že lo byl rposlušný pastýř“
bona Eulila.
Z jiných četných míst písemnictví babylonskoasyrsLéhu budiž tu ješté uveden aspoň nápis baby
lonského krále Merodacha-Baladana íl. (721 —71Č).
V berlínském před oasijském museu jest uložen tak
zv.,.kudurru“tohoto krále. Je to mezníky kámen černý
(mramor?) 46 cm vysoký, na němž vyobrazen jest
Mardukbaliddin v královském hávu s dlouhou pas
týřskou holí v ruce ( = žezlem), an odevzdává poze
mek v léno svému vasalovi, vysokému úředníku, jenž
rovněž má v ruce pastýřskou dlouhou hul, odznak své
úřední moci. Dlouhý klínový nápis poučuje blíže
o tomto královském úkonu. Mezi jiným dočítáme se
tu, že hlavní bíih babylonský Marduk svými ústy řekl:
„Tento budiž pastýřem, jenž by shromáždil to, cojest
rozptýleno“, a že „svěřil ruce králové spravedlivé
žezlo, hul, jez v blahobytu lidi udržuje“. (1 r. 32 - 36.)
Na druhém sloupci ř. 2.3 mi Merodaeh-Baladan jme
nuje se „pravým p a s tý ř e m jenž s pomocí velikých
bonu chodí a dochází svých tužeb, „jenž lidi rozptý
lených sídel shromáždi! a na jejich místo zpět uvedl“.
Také Egypťané se domnívali, že „bůh Amon vyvo
lil si krále za pastýře Egy pta a za ochránce lidstva
(Sethe, Urkunden der 18. Dynastie str. 356.) V egypt
ských písemných památkách farao sluje, i „dobrý
pastýř“ (minw nfr), „pasti“ (minw) znamená „kralavati“. Podle nápisu chrámu Amonova v Napaté
(jižní I\ubie) volají vojevůdcové: „Auzc, korunujme
svého krále, (vždyť jsme) jako stádo bez pastýře “
Odznak královské moci, již král drzí v ruce, je pas
týřská hid vybíhající nahoře v polokruh. Tento obra
zec v hieroglyfickém písmu znamená panovníka.
IV
Ježto si staří Výchocfané představovali své bohy
jako krále, přenášeli na ne také tituly, jimiž své po

zemské vladaře uctívali. Mezi temi byl i „pastý‘ř“%
„dobrý pastýř“, „pastýř černohlavých (= lidí), „pas
týř věrný*6, ..pastýř, jenž ubohé pase“, ,.pastýř vrch
ního i spodního světa“, „pastý řka, jez miluje stáda“
(bohyně Ist ar), .jez kráčípřed stádem“„.pastvu hledá
pro lidi“ a pod.
Samase, boha slunce, vzývali takto:
Pastýř beranů, vznesený bůh, světlo jsi ty!
Pastýř beranů, veliký pán ...
Pastýř beranů, pastýř, když se ukládáš . . .
V
Mysl en ka, že král, via da i*, v ůdee jest p ast vre m svého
lidu, jest mnohem podrobněji propracována v bibli.
Již Mojžíš (a Aron) byl „pastýřem“ Božího stáda (1-s
63, 1 1). Soudcům přikázal Hospodin, „aby pásli jeho
lida (2 Sam 7, 7: 1 Par 17, 6). Po smrti Saulově do
stavily se deputace kmenů israelských do llebromi
k Davidovi a slavně prohlásili: „Hospodin ti řekl:
„Ty budeš pastýřem lidu svému israelskému“. Srv. 2
Par 10, 6. Totéž zdůrazňuje Z 77, 70 —72:
„Vyvolil si Davida, svého sluhu,
povolav ho od stád ovcí.
Za dojnicemi když chodil, vzal ho,
aby pásl Jakoba, sluhu svého,
Israele, dědičný svůj majetek.
I pásl je v poctivosti srdce svého.
vodil je svou rukou nad míru moudrou*
Podle Is *H, 28 řekne Jahve Cyrovi: ,,Pastýř můj
j*i"Hospodin ústy JeremjáŠovými slibuje (Jer 3, 15):
„A dám vám pastýře podle srdce svého,
i budou vás pasti rozumné a moudřeP

drasoi'iy NchemjásoH a j. Dokonale splnil se v Mesiasi, pastýři nejlcpšíin. O McsiáŠi-pastýři krásné pro
mluvil také Ezechiel ve lil. 34., kterou lze nadepsati
„O dobrém p a s t ý ř i Tam ve v. 23 n praví Pán:
3 ,A ustanovím nad nimi pastýře jednoho,
jenž je bude pasti,
služebníka svého Davida ;
ten je bude pasti,
ten bude pastýřem jejich.
Já, Hospodin budu Bohem jejich,
a služebník můj David bude knížetem uprostřed
nich“

Prorok Zacharjáš předpovídá podobně osudy pas
tvic —Mesiáše (13, 7):
/

y,0 meči, povstaň na pastýře mého,
a na muže, jenž jest mým společníkem ;
— praví Hospodin zástupů —
bij pastýře a rozprchnou se ovce .. “
Dr. Jan Tlejčl.
v

Četba v duševním a duchovním
v •

. v

živote.
(Cyklus praktických pokynů pro duchovní život. 1.)

Považuji četbu prakticky za začátek duchovníhoživota. Je-li duchovní život činností rozumu a vůle po
výšenou a živenou milostí posvěcující, pak 1 vori obsah
tohoto života činy rozumu a vůle. které konkrétné na
zveme myšlenkami a touhami.
Protože i obsahem života duševního (t. j. rozumové
činnosti přirozené bez milosti' jsou myšlenky a úkony
vůle, jest jakost jeho určena jakostí těchto myšlenek
a tužeb: Vzhledem k mravní ceně tvoří špatné myš
lenky a touhy duševní život mravně zlý, dobré tvoří

dohry... Ano, Čím jsou myšlenky a úkony vůle mravní
jakostí lepší, tím stoupá i mravní cena celého dušev
ního života...
Nuže, co človčk myslí a co chce, takový mravně
jest !
Avšak —kdo nebo co tvoří tento myšlenkový svět
v lidské duši?
Jsou to představy a myšlenky, které přijímáme a
jež k nám vstupují popředně hranou smyslů. Třebas
ovsem netvoří tyto myšlenky z venku úplný obsah na
šeho myšlení, přece jest vlastní myšlenková produkce
prakticky menší než to, co přijímáme z venku a u vět
šiny lidí. kteří nemají času nebo schopnosti samostatně
myslit, jsou přijaté myšlenky temer úplnou duševní
náplní.
Protože pak dnes největší váhu v našem hodnocení
jakož i největší možnost rozšíření má tisk, tvoří sku
tečné to, co cleme, náplh našeho duševního života a tím
i mravní jeho^ jakost.
Prakticky: Cte-li někdo jen a jen tisk směru tech
nického, obchodního a pod., je to jednak znamením
výlučného zájmu pro tyto obory, zároveň však. kromě
výjimečných případu, odůvodněným předpokladem,
že duševní svět tohoto čtenáře hlavně obsahuje myš
lenkové proudy toho druhu, jimiž se naplňuje...
Ještě precisněji platí to o četbě, dotýkající se posi
tivně nebo negativně, mravního života : Cte-li někdo
většinou.a to ať z povinnosti ať z libovůle,tisky obsahu
mravně špatného,napr.beletrii erotickou,detektivní
a pod., nebude moci nikdo tvrdit,že myšlenkový svět
takového čtenáře vyniká mimořádnou čistotou a cud
ností. A naopak:
Zabývá-li se někdo výlučné (nebo většinou) kniha
mi obsahu duchovního, to jest naplmije-li svou paměť
jen ideálními myšlenkami, jaký muže byt obsah jelio
duševního života, odmyslíme-l! ovšem jiné vlivy, b u j
vzpomínkové nebo prýštící z přirozenosti?
Dokonce zcela správně (nejen teoreticky, nýbrž
i prakticky, o čemž ovšem dnes bude malý počet svěd
ků!) možno konkludovat,že Čím svědomitěji kdo střeží

svou mysl před přístupem špatných myšlenek, t. j. va
ruje se přísné i v nej menším četby, ovlivňující nega
tivné mravné jeho duševní život —a čím častěji a po
zorněji se zabývá četbou mravně dobrou, tím čistější
se stává jeho myšlenkový svět! A čím intensivněji pů
sobí tato četba na jeho cit, tím silněji se vrývá do pa
měti a zapuzuje vzpomínky opačné jakosti!
1. Z toho ovšem plyne pro praksi životní nesmírně
důležité poznání: Myslí-li to kdo vázneš čistotou mysli,
bude se svědomitě střežit četby, která by inolila za
nechat vněm stopy nečistoty,af užsexuelní nebo jinak
mravní.
Myslí-li to kdo vázne s duchovním životem, bude
vybírat pečlivě svou četbu — protože vytváří náplň
jeho duše —a bude svou mysl plnit uvědoměle a trvale
duchovním obsahem!
(Chápu a předpokládám, žr zde vyvstane námitka, že tím způ
sobem vědomě vychováváme svůj vnitrní život k jednostrannosti
a vzdalujeme jej skutečného života. Ale :
1. V ohledu mravním, —nikoli intelektuálním neb cistě ideo
vém —není jednostrannost výtkou neh nedostatkem!!! —Naopak.
2. Není naprosto škoda, je-li pro nás skutečností jen život ducha
a vzdalujeme-li se skutečnosti toho života, jenž pluje v nečistých
vodách ! —Oboustranná zkušenost může být dobrá jen v tom pří
padě, že už tu jest a že jest jí tedy jako daného zla nutno využít
k dobrému, ale není a nesmí být dobrá programově čili úmyslně,
t. j. nesmí nikdo úmyslně vyhledávat zlé zážitky !)

II.
Duchovní četba. —Tím zanecháváme již nega
tivních úvah a obracíme svou pozornost k faktu, ze
četba tvoří jakost našeho vnitřního života :
Jakost myšlenky tvoří přímo, jakost vůle (mravní)
tvoří pomocí poznání (čili právě této myšlenky).
Jest možno jiti dále:
A) Cím méně špatné neb méne mravné četby, tím
čistší myšlenkový svět! Cím soustavnější, častější pěs
tování duchovní četby, tím duchovnější celé smýš
lení!
A čím intensivněji, t. j. s čím větší touhou, pozorností a uvědomělou péčí čtu duchovní knihy, tím hlubší
jejich účinek na život duše!

Nehoř: Myšlenka je zrozené poznaní. Poznání rodí
touhu. Vkláďám-li «lo své duse duchovní myšlenky,
vkládám-li jen duchovní myšlenky a nepodržuji-li
špatné, rodí se jen duchovní touhy.
Touha je matkou činu.
To je pochod, po němž duchovní četba působí na
mravní život jak vnitrní tak vnější!
(Není to pouhá teorie! —Třebas je v dnešní záplavě nej růz
nějšího druhu tisku jen nepatrný počet tèeh, kteří tímto způsobem
svědomitě si vybírají pokrm duše a mají tedy praktické osvěd
čení těchto zásad, přece právě u těchto několika málo výjimek
se osvědčují takřka matematicky zásady uvedené.)

R) Slovo vyslovené je opakování slova myšleného,
slova mysli, verbi cordisi Slovo napsané je opis, zacho
vání slova vysloveného a myšleného. Nuže, duchovní
knihy jsou většinou uloženáslova budpmno Božínebo
světců! —Slovo pak jest plodem duše a jako takové
takřka jejím výronem a její částí. Vkládám-li četbou
duchovní do své duše slova Boží a slova svátých, při
jímám takřka jejich duši do své a tvořím, stavím z nich
svou vlastní. Ale to znamená mnoho! Nebořstávají-li
se Boží a svátých myšlenky myšlenkami mými, pak
z nich vyrůstají i jejich touhy, jejich činy, jejich život!
A ten je zde plodem četby jejich spisů!
C) Duchovní knihy jsou obsahu bud poučného bud
vzdělávajícího. Jimi nabýváni zásoby myšlenek, jimiž
naplňuji pak svou vnitrní modlitbu, cíli jež jsou před
mětem mého rozjímání. Čím větší ohsah, tím více látky
k rozjímání. Je tedy duchovní četba sbíráním mate
riálu k vnitřní modlitbě.
(Tím není řečeno, že zásoba myšlenek patří k vnitrní modlitbě.
Vždyť čím vyšší stupeň její, lim jest jednodušší. Ale aspoň pro
začátek v obyčejných případech to ptatí.)

JII.Tím povstává otázka o předmětu duchovní četby.
—Jest v ní potřeba pořádku. Nechci se zmiňovat o bezúčclnosti a o nebezpečí četby pro ty, kdož začínajíce
ge seznamoval s duchovním životem ihned sahají po
vysoce duchovních spisech, nýbrž spíše navrhnout
psychologický postup pro každého:
Jsem přesvědčen, že nutno začít nikoli četbou du-

chovně-poučnou, nýbrž cistě praktickou. Myslím tím
a) životopisy svátých. Ač jest jisté na místě obava,
že z neporozumění by se mohly vyskytnout některé ne
uvážené a nepochopené přeli maty a chyby, prcce dů
ležitějším jest, že první podmínkou pro duchovní život
je touha po něm! Touha je disposicí, kterou milost
nutně předpokládá. Suchým líčením zásad a pravidel
a poky nu duchovního života nevzbudím v duši zájem
ani touhu, a tím zůstane tato četba neplodnou. V tom
je zásadní pochvbení! —Jest nutno, abych začal půso
bit na vůli. Anic není k tomu účinnějšího, a nic tolik nevznčcuje touh u po Bob u.jako dobré život opisy svat vrh.
Teprve po nějaké době, až jest vůle již hodně posílena
v touze po duchovním životě, sáhnu po
b) knize, kladoucí zásadní podklad kaiíchovnírmiživotu, v niž se udávají pravidla a poučení o prostřed
cích, o cestě, o hříchu, o pomůckách atd. - a to s po
čátku všeobecnějšího rázu.
(máme u nás: P. Jaroš, Život podle B. Srdce P., —Sv. Frant.
Sál. Bohumila, —Doss, Myšlenky a rady, — Seeböck, Perla pa
nenství a pod.)
g) Poté možno postupovali k hlubší četbě duchovní,

jako asi jest Rodríguez-11radiovský, Škola a praktické
cvičení v ctnostech a křesťanské dokonalosti, (l Iranice
na Moravě, Snaha,) Arndt S. J., Následování N. Srdce
Ježíšova, (Občanská tiskárna v Brně).
Během této četby lze cisti Evangelia,ato asi v tomto
pořadí: Marek, Lukáš. Matouš, Jan.
d) Specielní spisy, jako O pravé pobožnosti k nejbl.
Panne Marii od bl. Ludvíka Grignona z Montfortu,
(vyd. Kuricíř, Praha), Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu od
Schmidta (vyd. Sestry Nep. Početí v Přerove), před
pokládají již určitý stupen duchovní zralosti a nemůže
se jejich četba odporučili začátečníkům; rozšířené,
avšak vyžadující právě již vysoké sbčhlosti ve vnitrní
modlitbě a vnitřní zkušenosti, jest Následování Krista.
e) Spisy jednající o mimořádných stavech by měl
každý cist jen se schválením zkušeného duchovního
vůdce, neboť mohou vytvořiti v duši tak nebezpečny
stav jisté zaujatosti a scbecitu, že způsobí mnoho škod.

IV.
Praktický způsob četby. —Duchovní četba je
podstatné rozdílná od jakékoli jiné četby: Proto pod
statné, že jest druhem modlitby. A také jen tehdy jest
skutečné duchovní četbou, jc-li modlitbou!
Modlit bo u jest proto, že má duši jednak po učit i o věč
ných pra vdách,jednak rožni titi k milování jich a k milo
vání Boha... proto modlitbou, že, koná-li se v tomto
duchu, jest skoro jist v m způ sobem svá t ost inou, inín írnli litu jednak její schválení se strany církve udělením
odpustků za ni, jednak milost, kterou Bůh vlévá se
slovy do duse, takže působí v ní o to více, o co více
jest v ní pomáhající milosti než v jiné četbě.
A onen duch ?
Snad sc dá shrnouti v těchto pokynech :
1. Fortuita lectio non aediíieat, sed reddit animarli
vertibilem (píse kdesi sv. Bonaventura). Má-li byli
vážnou, je třeba, aby se neřídil její vyber náladou a
chutí, nýbrž poznáním, že tato kniha jest mi užitečná.
Jest nutno Čist pořadem, trpělivé, vše.
2. spřípravou: Disponuji svou duši silným povzne
sením mysli k Bohu a vroucím paprskem modlitby
o světlo a posilu, k Duchu svátému, k světci, o němž
čtu. jenž to napsal...
3. s rozvahou: Stačí jen několik řádek, ale jakmile
něco se dotkne strun me duše, jakmile ji něco rozezvučí
k lítosti, k sebepoznání, k pokoře, ke studu, k lásce...
tak dlouho vychutnávám tuto myšlenku nebo hnutí,
dokud v něm něco nalézám. Ano, zapamatuji si to,
naučím nazpamět, potom mezi dnem znovu a znovu
to využívám.
4.pravidelně: Určím si k tomu jistou chvíli dne,
deset minut, čtvrt hodiny, ale od té neupustím, ve vě
domí, že je to okamžik, kdy napájím svou duši z pra
menů, tryskajících k životu věcnému.
5. pokorné: Tato četba není studiem, v ní není doba
pro kritiku literární, textovou a pod. Vybral-li jsem
si svědomité svou četbu, pak důvěrně se poddám je
jímu vedení, a čtu knihu s úctou, abych z ní čerpal.
6 . s díkůčinéním a prosbou, která má četbu pro
vázet, ale hlavně končit. Tak vroucně, jako příprava.

7.
Bylo by dobře, kdyby každý s sebou nosil stále
nějakou maličkou knížku (Následování, Evangelium,
Katolík einem,) a kdyby tak mnohý okamžik nebo me
zeru mezi prací, na cestě, (ve voze elektrické dráhy, ve
vlaku,) obrátil své oči do své duše a zadíval se oka
mžitě do věcnosti, místo aby ničil tento cas marným
hovorem nebo těkáním po lidech. Nemylme se, není
to strojového namáhání! Je to víc odpočinkem než
tak zv. uvolnění, které se rovná rozčilování novými
a casto ne právě nej lepšími dojmy a snováním zby
tečných plánu a domněnek!
Akdy bychom do vedli tuto knížk u vytá hnout z ukry
tu právě tehdy, když nás přepadne zklamání, zlost,
nevrlost, smutek nebo silná vlna radosti, snad, ano,
jistě bychom se poté jinak zachovali, kdybychom pře
četli dvě tři řádky v ní, nezjednáme nebo promluvíme
v devadesáti případech ze sta pod návalem prvního
h n u tí...
Takové pochopení duchovní četby nemůže nevytvořiti v nás nový způsob a druh hodnocení všech oby
čejných okolností jak našeho soukromého života, tak
naší veřejné, úřední činnosti, styků ... V každém pří
padě jest však pramenem a základnou, na níž, čím jest
solidnější, tím pevněji může zapouštět kořeny půso
bení Boží Milosti.
/> j an Ev. Urban O. F. M.

O b ě ť u t r p ě n í.
Pod názvem „Dvacet dvě léta mučednictví“ vyšla
kniha od Myriam de G.,* kterou vřele doporučuji všem
těm, kteří jsou navštíveni bolestí. Je to životopis abbé
Josefa Girarda. Abbé Girard byl sklácen krátce po přije
tí podjáhenství tuberkulosou kostí, aniž se mu dostalo
útěchy jednou jedinkráte slo užiti mší svátou a dva
advacet let byl přikován na své lože. Dojemné jest cisti
úpornou snahu podjálmovu, aby se vyléčil. Když mize* Myriam de G.: Vingl deux ans de Martyre, 311 str. 8 obra
zu: Vydáno u Em. Vitte, Paris, cena 10 fr3.

la naděje, plížilo sc kolem jeho duše pokušení k sebe
vraždě. Končině se podjáhen smiřuje se svým uděleni
a nachází radost a slast ve svém utrpení, jež obětuje
denně jako oběť za všechny kněze.
1len ri Bordeaux, clen francouzské akademie napsal
předmluvu ke knize, jež byla vyznamenána cenou
francouzské akademie a Národní společností pro dob
ro. Svatý Otec Pius NI. napsal autorce léto knihy, jež
sama též leží 16 let ve své nezhojitelné nemoci: „Slastní
ti,kteří mohou říci sapoštolem: Had uji se ve svých utr
peních pro vás a doplňuji, co ještě zůstává z utrpení
Kristova pro tělo jeho, jež jest církev. To mi přivá
děla na mysl četba této knihy Dvacet dvě léta mučed
nictví, kniha opravdu hodná tak obdiv uhodného před
mět u.k níž 14 let utrpení, ještě více než předešlé knihy,
připravily spisovatelku . .
Myriam de G. ukazuje, jak abhé Girard, vzdělanec,
básník a hudebník, jenž žhavě, můžeme říci, vášnivě
toužil po apoštoláte, stal se člověkem tichým a ode
vzdaným ve své lásce. Kniha učí trpěti a bytí i šťast
ným v bolesti. Cítíme, že autorka mluví ze zkušenosti.
Pokusím se vystihnout některé význačné rysy ne
mocného duchovního. Dohře praví autorka: Nikdo
není najednou hrdinou krize ... Nikdo se jím nesta
ne za den.Třeba opravdu milovali Boha, jestliže k fy
sickému vyčerpání druží se ještě strašná muka dušev
ní a máme-li ještc po tom všem reagovali a olititi rieco
konati,kdyžjižani nemůžeme zíti! Touskutečnilabbé!
Pomalu, zvolna se učil milovali Ježíše trpících, zlo
mených, zničených,zapomenulýcli. Zezačátku byl Gi
rard velmi málo nakloněn zústati ve svém stavu.Týral
ošetřující jej sestru i svou matku. Chtěl stále ještě udr
žovali krok s hnutím vědeckým, uměleckým, literár
ním. Chtěl se uzdraviti a bytí učeným knezem. A tak
pěstoval vysokou theologii a učil se cizím řečem, aby
mohl studovati odbornou literaturu. Pomalu jenom
se smiřoval s tím, že pro něho neexistuje již jiné vě
dy, než vědy svátých.
Pomalu chápe smysl svého povolání: Bůh chce,aby
byl dokonalou obětí. Jeho kněžství má byli jeho mu-

íednictví lásky. Jeho první a jedinou mží: mše touliy, jež bude trvati celé dvacet dva roky.
Pochopil konečně, že Pán nežádá od něho vnější
ho apoštolátu, a tak píše: „Než začnu pracovali na
reformě druhých, chci nejprve sebe reformovati . . .
Ach, vím, Bůh jest mistr v křižování. Přicházejí v ži
vote chvíle nechuti, strašné chvíle, kdy již ničeho ne
doufáme. A tehdy přichází pokušení zbaviti se toho
bídného života, jenž se zdá nejstrašnějšfni trestem ...
Znám tyto hrůzy, prošel jsem těmito příšernými ho
dinami a proto mám soucit s ubožáky, do jejichž srd
cí se vkrádá bezútěšnost . . . Ale to bylo jen poku
šení. Pokušení, jež milost vítězně přemohla. Jím jsem
se též naučil jak potěšili ubohé bratry v mukách. Když
jsem byl pokoušen myšlenkou, zda snad není lepším
zbaviti se tohoto života, ty, Pane, víš, že jsem se obrá
til ke kříži vc své potřebě lásky a ochrany a kříž od
pověděl mi oním hlasem, jemuž rozumí každá duše
v úzkostech : Doufej v Boha. Milost ti postačí . . . Za
věčnou blaženost,krátký dej život! Kríz zmlknul. Ale
to stačilo. Byl jsem potěšen.
Nenaříkám a nestěžuji si. Také se již nenudím. Dě
kuji Lásce, že mne ukřižovala láskou. Potřebuji lás
ky, jež necouvá, potřebuji vrcholné důvěry. Toužím
po lásce z utrpení. Doufáni, že náš Pán dá mi lásku,
jež by všemu odolala, lásku, jež by stále vzrůstala,
lásku ke kříži, lásku v důvěře a radost.
Ted rozumím, že, jestli se mi nedostalo moci byti
knězem, že, jestli se jím nikdy nestanu, mohu jím přece
byti jiným způsobem, jenž otvírá mé touze no apošto
láte nejkrásnější naděje a obzory. Co mi chybí k tomu ?
Jen šílená láska k Ježíši . . . k Ježíši, jenž nesložil utr
pení, třebaže by k tomu bylo jen slovo stačilo.“
A tak zvolna chápe pravou, tvrdou, nesmírnou cenu
kříže. Když viděl, že se již neuzdraví a že dosud šel
po bludné cestě, zanechalsiudií a studoval již jen vědu
svátých. Ano, psal: Jsem ochoten ztratit všechnu vě
du. abych se naučil lásce.
Tak začal žiti život rozjímavý člověka naprosto ukři
žovaného. Jeho působením byla právě skrytá mod

litba. O telo modlitbě napsal Donoso Cortes svá vel
ká slova : Myslím, že ten, co se modlí, více koná pro
svět než ten, co bojuje. A proto to jest na svelò čím
dále tím horší, protože jest ve svòtè více zápasu než
modlitby. Myslil tím zápasy horlivou o čest Boží, zá
pasy. v nichž se spise zápasí o království a věci to
hoto světa pod rouškou slávy Boží... Nemoc ubohé
ho mladého podjáhna se čím dál tím více stupňuje.
\ sechny kosti od šíje až k pate nohy jsou zachváceny
tuberkulosou. Kyčle se otevřely, holeň se vyprázdnila
po délce dvaceti centimetru. Koleno bylo prorváno
skrz naskrz. Trpícímu se zdálo, že má nohu v ohni.
Žaludek nechtěl ničeho přijímá ti a podrželi a lak by
lo nutno pokusiti se o uklidnění injekcemi síranu chininovitého, aby aspoň poněkud klesly horečky. Ale
všude, kde byly dány tyto injekce, otevřely se hlubo
ké rány osm až deset na jednom miste.
Kolikráte za těchto bolestí šlehla mu duchem myš
lenka: Ach, Maria, kdybych byl zase zdráv! Ale přijal
z Mariiných rukou ten život tak, jak mu byl podáván.
Prohlásil: Mám se stáli svátým a ne básníkem!
Pravil jednou: Mé nejčistší radosti pocházejí z mých
nejsi rašnějsích bolestí a nejsiechetnejsích obětí. Proto
že i těm. které Bůh ukřižoval, je třeba radostí,přichystal
Bůh radosti zvláštní, tajemné, tak pravdivé a hluboké.
Hostia pro hostia, jest heslem jeho života: Obelo vati
se pro obět! Jestliže ubohý abbé nestal sc účastným
kněžským svěcením kněžství Kristova, byl jistě účast
ným jeho stavu oběti. Jak jest pravdivý jeho výrok, žc
utrpení jest školou, kde se učíme tornu,čemu bychom
se jinde jisté nikdy nebyli naučili. Ne, a za nic bych již
nechtěl ztratili to, co jsem si dobyl a co jsem se naučil!
Když se vrátil po únavné a nesmírně bolestné ces
te do Lurd, a to po čtrnácté, píše: Chci od Marie si vy
prosili milost, bych dovedl se zříci svého uklidňují
cího prostředku, protože to jest můj jediný nepříteli
Chci se Marií stati brzo obětí opravdu čistou, šlechet
nou.. . Neposkvrněná Panna musí učiniti svého ubo
hého služebníka skutečně svátého, svátého, v němž
by byl krásně vyryt obraz Krista trpícího.
%

Nejdu do Lurd si vyprosili zdraví, nýbrž chodíváni
tam vyprosili obráceni hříšníků. Právě v Lurdech. jak
ukazuje kapitola: ,,Lurdy, utrpení. Tábor“, se ukázala
jeho krásná, čislá hloubka. Jeho tv ář zářila jako tvář
anděla, když mluvil o Marii a o Ježíši. Jeho obličejem
táhlo cosi, co bylo jako odlesk věčnosti.
Jeho obci cesty do Lurd byla přijata. Více dusí se
vrátilo k Bohu. Ale toto vítězství jej stálo draho. Ne
mocný si jednou žertovně posteskl, že svátým být
jest moc těžké a nevděčné řemeslo!
Konec života, jeho závěrečné Fiat, bylo skutečné
korunováním života. Nákaza se drala z vnitřku na venek. Jeho kyčle byly »třasně ohlodány bolestnou ra
nou. Pod jeho rozedřeným masem bylo viděli jasné
celou páteř, tři žebra byla zcela obnažena a zbavena
masa. Na noze bylo viděti, pod slabou blanou, jak se
chvějí nervy. 1 plíce bylo zřetelně viděli. To vše ještě
se strašnou horečkou 40 —41 stupňů. Závrati a bo
lesti hlavy ustavičné.
Tehdy říká abbé Girard své krásné Fiat : Ježíši, po
moz mi trpěti. Fiat, fiat! Kád bych třeba jesle jednou
22 let se svíjel bolestí, aby nám dal Bůh svaté kněze !
Za několik hodin vydechl nemocný se slovy : Je
žíši, již nemohu více, pojcf, přijdi již!
Správně kdosi řekl, že někdo o neviditelné kráse
dovede velkolepé řečnili a druhý ji zíti. lile, duše, jež
došla k nazírání, k pravé moudrosti, k dokonalosti lásky<A proč rov tam nepřijdeme, proč my toho nedo
sáhneme? Proč je i mezi kněžími a mezi řeholními
osobami poměrně velkv počet těch, kteří tak daleko
nejsou? Protože často prerušujem obcování s Ježíšem,
abychom obcovali se sebouase.světern,protože špatně
se modlíme své hodinky, protože se jc modlíme pře
kotně, bezmyšlenkovité, mechanicky, protože často
naše modlitby jsou bez duše, bez ducha víry, jenž ne
dostihne nejen hlubokou poesii, nýbrž též hluboký,
nadpřirozený život žalmu.Protože nebývá vždy dosti
odkladem našich studií a kázání hluboká,obětavá lása k bližním, k nesmrtelným duším, jež jest dusí veš-
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kerého apoštolátu. Protože nevidíme dosti v denních
neúspěších, protivenstvích pokyny božské Prozřetel
nosti, jež chce očisti ti náš život od samolásky, af ve
forme egoismo nebo nosismu.
To vše praví, vytýká nám abbé Girard svým živo
tem. Praví nám to tak klidně, bez hněvu, bez hořkosti
a žluči a proio múžcinc a máme přijmouti jeho po
učení. On došel cestou mimořádného kříže k vysoké
mu nazírání, k hluboké moudrosti, k planoucí lásce.
A my podobné kříži jistě méně těžkými můžeme do
jiti, když naše vnitřní modlitba bude opravdu vnitr
ní, když budeme učenliví, k Duchu sv., o němž se právě
pojednává v tomto časopise, živé, pronikavé moud
rosti v tajemstvích Božích.
ť
P. Garrigou- Lágrange O. P., ním.

P r a c ov n a .
Společenství naše.
Jsou lidé, jejichž přátelství a styk znamená pro nás
ztrátu Boha, jsou Iidé,jichžse musíme vzdát i, abychom
nalezli Boha. Tajemství společenství našeho, společen
ství křesťanského! Nejsme si cizí, nejsme si vzdáleni.
Jsme spojeni vzájemnou vůlí Boží, jež chce, abychom
jeden od druhého záviseli, aby jeden druhého vedl,
jeden druhému pomáhal. Abychom jeden druhému
se stali opravdu tím, že, kdybychom jeden druhého
ztratili, aby nám bylo, jako bychom ztratili Boha, aby
chom naleznouce se, bylo nám, jako bychom Boha na
lezli. Neb vůle Boží nás spojuje, ona je v poslední řadě
hlavním a posledním absolutním pojítkem nás všech.
Všechny ostatní důvody pojí nás jen na čas, všechny
ostatní důvody nestačí nás upoutati nenahraditelně.
Jen v Bohu jsme spojeni nerozlučně, nenahraditelně,
protože jsme spojeni v něm, v jeho plánech, protože
isme spojeni odvěkým poutem, poutem jeho obecně
no předurčení ke slávě. Slávou jeho jsme sbratřeni,
jsme jedno učiněni. Právě toto společenství jest pás-

kou nejpevnější. Mámese vzájemně milovati jako dít
ky jedné slávy Boží, k ní stejně povoláni, k ní stejně
spěchajíce. Proto není a nemůže nikdy nikomu byli
lhostejný osud našich bližních. Proto na drzou otáz
ku Kainů a duší Kainovskvch, jež zabíjejí bližní a při
tom dábelsky se požklebují, „což jsem strážcem svého
bratra,u to jest měl se sám varovali, měl sáni byti sil
ný a nedati se mnou odloučiti, odpovídá Bůh svými
zákony a svou vůlí: Ovšem, že jsi strážcem bratra své
ho. Jsme vzájemně spojeni tím,že Bůh chce, abychom
si vzájemné pomáhali, tak jako si pomáhají lidé jed
né rodiny. Vzájemná pomoc! A prcce musíme uměli
s bratry jed nati.
Duše každá jest něco posvátného, něco tak křehké
ho ! Kolikráte se nám stane, že ji ještě více poraníme,
zatím co ona letí k nám pro útěchu,pro lék. Neumíme
totiž pak ještě dobře brati do rukou duši, s ní jedriati.
Nemáme k ní ještě správného poměru. Posvátné věci
bereme opatrné, svatě. V duši křesťanské se dějí nevý
slovná tajemství přebýváním Boží milosti. Bůh volá si
ksobě touto milostí duse,aby jej poznávaly,aby se k ně
mu přiblížily co nejtěsněji, aby sepřetvořilv zvolna po
dle něho, aby pak jakousi sympatií nadpřirozenou chá
paly lépe,co jest jeho,jeho pak jak.siokoušely.Vduši děje
se přerod z člověka tohoto světa na obraz Boží čím dál
tím dokonalejší. To jsou pak tajemství duše. À k těmto
tajemstvím smíme přistupovat! jen s největší pečlivos
tí, opatrností a obezřetností. Nemáme cenichati kolem
tajemství duše svých bližních. Zvědavost i duchovní
jest drzostí, jest surovostí, bezohledností. Vyřaifuje
nás pak z pomoci, ze soudržného kruhu křesťanské
ho společenství. Znáte to velké umění křesťanského
přátelství respektovali vzájemná tajemství? Přátelství
se buduje na společenství, ale kde již není tajemství,
kde již není co říci, kde je všechno tak všední a běž
né, tam přestává přátelství, tam nastává nuda a ornrzelost. Zvědavost duchovní ohledné bližních jest pro
zrazením žárlivosti, bázně, abychom nebyli někým
snad předstiženi,a chceme-li miti vůbec jakýsi vliv na
bližní, protože cítíme k nim svou povinnost bližních,

a chceme jim pomoci k Boliu, budiž to vliv naprosto
nezištný.Necbtejmesvé bližní ovládali, je zotrocovati,
je připouláviiti k sobé. Tak podávati ruku bližním, aby
necítili ruku naši, ale aby v nás vítali pomocnou ru
ku Boží. abychom byli bližním nástrojem Boží Prozře
telnosti, jehodobroty,abychom jenom k némuje vedli,
tak abychom my sami při tom pokud možná zmizeli,
a abychom je též k ničemu jinému nevedli než pra
vé k Bohu. Ostatní záležitosti jsou již záležitostmi ji
ných vztahu a jiných styků.
Všichni jsou Boží a proto jsou všichni naši ? Jsou
všichni skutečně tvoji: Anebo jen ti jsou tvoji, kte
ří se ti líbí, které chápeš, kterým rozumíš? Jsou sku
tečné všichni tak ti přirostlí k srdci,aby ses chvěl o je
jich spásu ve svých činech, abys nikdy neříkal: Zdaž
jsem já strážcem svých bratří? Ano, jsi jich strážcem.
Žádným činem, žádným příkladem nesmíš jim dáli
pohoršení, jež jsi povinen zamezili, protože nežijeme
na světě ojediněle, nýbrž tvoříme velký sociální celek
a mimo to ještě tvoříme více, totiž rodinu dítek Bo
žích a proto máme přísnou povinnost miti ve vzájem
né úctě své duše a pilliti jeden ke druhému své po
vinnosti ůdů a bratří.
Všéchny hodnoty a dary naše mají vždy též jaksi
povahu sociální, protože uniím corpus sumus, jsme
jedno tělo, praví sv. Pavel. Jsme jedno tělo v Ježíši
Kristu. Z něho se rozlévají jako ze studnice všechny
dary a milosti a protože s ním, s tímto zdrojem svým
jsme spojeni a všichni v lásce žijící jsou s ním spojeni,
proto dary jeho a milosti všechny mají ohlas, mají
ozvěnu ve všech duších, ježjsou žíznivě prissátyna svá
tých ranách Ježíše Krista. Mohli byste byti sobecký
mi před tak nezištnou, svátou láskou Ježíše Krista, jenž
zvolil vžiti podobu otroka, pro nás, jimž dává své mi
losti ? Rozdávejme plnýma rukama, všem dávejme,
za všechny prosme! Kdyby nám byl lhostejný osud
našich bratří, vysmíváme se oběti Kristově, smějeme
se jeho obětavosti, protože říkáme pak svým životem :
My tomu lépe rozumíme: Nesmíme své srdce rozdati,
protože by pak na nás ničeho nezbylo. Tahle ta neroz

hodnost, či vlastně rozhodnost pro sebe, pro vlastní já,
způsobila naše porážky. Nechápeme jasné dalekosáh
lý smysl pojmu katolicity: že jsme tu pro všechny, že
isme se všemi, kteří jsou Kristovi, spjati svátou pás
kou, že je máme milovali, ale účinně,ze máme je podporovati na jejich cestě ke Kristu, že musíme všechny
zachycovali, všech běda všech nemocí si všímati, všu
de se vrhnout!, kde je toho potřebí, protože katolicita
znamená také obecnost lásky, obecnost porozumění,
obecnost pochopení a uchopení. To jest hluboký pod
klad katolické akce: Všechno muniti, co jen vůbec jest
možné,co nejlepším způsobem to učiniti,pro všechny,
kteří toho potřebují, a to jakýmkoliv způsobem. Pro
středky tu musejí byti, protože máme Krista, jenž je
pravdou, silou, životem a cestou. A co byste jiného
chtěli, než toto? Jak zachráníme svět a bližní? Ženin
přineseme život, protože to, čím dnes člověk moder
ní žije, to není život, to je živoření, to je hudlaření
hodnot a pojmů. Člověk jest člověkem pak svou du
ší, jíž se liší od živočicha, s nímž má smyslovou část,
a proto, aby žil, potřebuje pravdy. Kristus je též ces
tou, aby nám ukázal, jak tuto pravdu dávati, jak ji
hledati, jak ji zíti, jak ji uskuteěůovati, jaký smysl má
na naší životní pouti.
Proto katolická akce musí se brati touto trojí směr
nicí: Podávání pravdy, hledání, nalezení a použití ces
ty k duším lidským, aby měly život Kristův, protože
jen a jen Kristus chybí dnešnímu lidstvu. A jenom
on muže zase byti též jemu lékem. Nebyl Ježíši lho
stejný osud lidstv a, když za ně vykrvácel, a proto nám,
jeho učedníkům, rovněž nesmí byti lhostejný a mu
síme též býti hotovi za ně vykrvácet i. Jen tehdy ale,
až budeme skutečné hotovi k této oběti, až začneme
skutečné tuto obět uskutečňován všemožným, ves
měs neúnavným, nezištným apoštolátem, pak teprve
bude plodná naše katolická akce, protože jen pak bu
de teprve katolickou, to jest obecnou, obecných cest
a prostředků užívající, k obecnému cíli vedoucí.
Bruito.

Mám si nechat všechno Ubiti?
Kolikrát máš odpustiti? Sedmdesátkrátsedmkrát.
Kolikrát si tedy máš „nechat všechno libiti41? Sedm
desát krá (sedmkráte.
Je ti ublíženo. Chceš trestati. Dobře rozlišuj,že něco
jiného jest hájení, ochrana své cti, života, majetku a
trestání a něco jiného - msta.
Smíš hájiti sebe. Sebe a své.I lájiti svých. Smíš i tres
tali. Ale trest nesmí byti mstou. Trest nechť je pří
ležitostí, trpkou sice, ale nutnou, abychom naučili ne
spravedlivé a lstivé, lidi hrubého svědomí, jak jest
horké nesli věci nepříjemné, protože jejich křivda nic
příjemného v sobe jistě nemá. Trest aby byl výchov
ným prostředkem, aby byl prostředkem k zachování
rovnováhy, řádu, spravedlnosti, aby vzpomínka naň
zastrašila před novým bezprávím. Trest je dobrý, když
má dati bližnímu možnost odčiniti nelad, nepořádek,
křivdu.
Trest takový postihuje v prvé řade vinu, ji chce
zničiti, odstranili. Msta však se rozežene proti vinníkovi skutečnému ci domnělému, jeho chcezasáhnouti
nejprve a přímo, jeho poníží ti, jeho zdrtili.
Msta jest ohavná, nekřesťanská, protože prozrazuje
nedůvěru k Bohu; nedůvěřuje mstivý Bohu, že sám
učiní pořádek. Dělá si pořádek sám. Ničí bližního. Ne
chce jeho polepšení, nepřeje mu svým zasažením od
činění viny. Ne, msta se žene slepě, prudce, řekl bych
surové za nepřítelem a to, co má na mysli, jest jediné
poškození,zničení nenáviděného. Msta nechce polep
šení, nestojí o ně. Vidí jen sebe, svou urážku, jako by
absolutně sebe viděl, a není uspokojen, pokud tomuto
uraženému „já;t není obětován bližní. Mstivý nevěří
v možnost obrácení bližního,nepřeje si ho vlastně.Neb
nemiluje bližního. Nemiluje něco, co Bůh přece jen
miluje. Nechce život a štěstí něčeho, co Bůh tak peč
livě opatruje a vede.
Může mstivý ještě diluviti o lásce k Bohu, když ne
návidí to, co jest Boží, co on chce miti, co on chce
přivésti k sobě?
Bděme nad pocity pomstychtivosti vesvých srdcích.

Pomstychtivost zaslepuje, dává viděli jen vlastní já,
a co horši jest, zvolna zahaluje oči temnem nenávisti.
Pomstychtivý,mstivý vidí ponenáhlu všude jen černo,
zlobu, špatnost. Jeho duševní obzor zahrnuje na ně
kolik pojmů : urážky,uraženého a možností poškození,
zdrcení urážejícího.
Pomstychtivost odvádí určité od Boha; protože boří
lásku, všechny ostatní ctnosti vlitč, až na víru a na
ději, mizejí s ní, a ctnosti nabytě pomalu odumírají
v temnem ovzduší nenávisti.
Mám si nechat všechno líbit? Odpovídám na jádro
léto otázky, jež jest zamlčeno vlastne: Sedmdesátkrátsedmkráte potlačíš v sobě mstu, pomstychtivost. Sedmdesátkrátsedmkráte si řekneš, že On je soudcem a
jeho že jest odplata, a budeš se hájiti v tom, co jest
tvou povinností hájit i a trestaje neb hledaje potrestání,
budeš tak činiti s odpuštěním po sedmdesátkrát po
sedmě,ne,abys poškodil vinníka,nýbrž bys zničil vinu,
ochránil řád. Neumíš-li toho, raději netrestej!
Braito.
Z
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G. A1CHER: Der Prozess Jesu. Kun Schroeder Verlag, Bonn.
Str. 102, cena 4*50 RM. Velmi zajímavé právnickodějepisné po
jednání o soudním procesu se Spasitelem světa. Učiněny byly
pokusy o revisi tohoto procesu, že prý sc ukáže naprostá nevina
Zidii na odsouzení Pane. Aiehner vsak na základe evangelií a
dějepisných dokumentu dokazuje, žc prave všechna vina padá
na Izraele. Ježíš byl od židovské velerady odsouzen nikoliv na
základě původní obžaloby, nýbrž proto, žc se „rouhal“ před
tváří sainého židovského soudního dvora. Pilátovi pak Ježíše vy
líčili a obžalovali jako politického zločince. Pilát nenabyl pře
svědčení o jeho vine, ale odsoudil jej bez přesvědčení z obav před
osobními nepříjemnostmi, když si Židé postavili hlavu - jak to
udělal vuoi nim již vícekrátc předtím a nápis na kříži jest okatý
projev jeho antisemitismu.
—es —
ALBERTI P. : Pius XI. (Sestry Nei». Početí, Přerov, Šířava 7)
1929, stran 100, cena Kč
bárek k padesátnici sv. Otce od
horlivého kněze a spisovatele; abychom věděli, koho oslavujeme
a proč. Přejeme informativní knížečce hojného rozšíření. Tuším,
že je to jcainé obšírnější české dílko o J. Sv. Piu XI., proto tím
časovějši.

DR. LUC. BRAUN, Die Persönlichkeit Gottes. Str. 200, cena
7 RM. Karl Winters Uni versi latsbueh Handlung, Heidelberg. Cenou tlicolugické fakulty university sirassburskc poctěné dílo
s vědeckv theologickou a filosofickou akrihii probírá nauku filo
sofa E. v. Harimanna o osobnosti. Sebrány jsou všechny námitky
tohmo filosofa proti pojmu osobního Boha, podána soustavné
nauka katolická o osobnosti Bozi. Zatím máme jen první část:
Problem osobního Boha povšechné ve světic teoretické filosofie.
Pro odborného theologa je to dílo nepos Ira' dat el né v moderní
dube. Ale i neodborníku poskytne cenných služeb srovnání nauk
o osobním a neosobním nohu, jakož i důsledků z obojí nauky.
Vždyť dosud stojíme před vychvalováním \íry v neosobního
Boha.
- es —
BRUNTANO: l om Dasein Gottes, Felix Meiner, Leipzig 1929,
MK ‘¿4* —. Rozsáhle tlilo Brcntanovose zabývá problémem, zda
je možno vědecky dokázali existenci Boha a stvořeni. Svůj
)robléni projednává nejdříve historicky zkoumaje předešlé dúcazy. Zvláště se zabývá ontologickým argumentem pocházejícím
odsv. Anselma, jímž se zabýval Leibnitz. Myšlenka ontologici* ého
důkazu prochází dále i v moderní filosofii. Brentanovo badaní
o něm je velmi přesné.
Druhá část knihy se zabývá jinými argumenty o existenci Boží.
Je to zvláště theologický argument, který rozviji Brentano na
podkladě přírodních věd a který ho přivádí k nu mému vědec
kému závěru: Je nutná existence Bohu a stvoření.
—bCONS1D1NE DANIEL S. J. : foni religiösen Frohsinn. (Ars
sacra, Müller, München) 1929, 124 strany, váz. 2*40 Mk, karton.
1*40 Mk. Jako první Considinova knížka „Frohes Gehen zu Gott41,
tak i toto dílko jsou stránky plné duchovní posily, povzbuzení,
radosti z Boba a v Bohu. Zac jsem také pochopil cenu obrazu posvěceného umění ve spojení se slovem. Vezmi, komu smutno
a úzko, rozraduješ se.
J. F. F.
DE.ML JAKUB: Šléjteje M í. se. (Pavla Kytlicová, Tasov. Mo
rava). Nikdo tak dobře nezná básníka Březinu, jako Jakub Demi,
jenž se s ním tak často stýkal, jenž Březinu u sebe často hostem
míval. Proto byly zraky všech po Březinově smrti na něho obrá
ceny. Zvláště po jeho smrti, jež mnohé zklamala. A Demi dodává
—zarmoutila. Vysvětluje, proč nebyl Březina zaopatřen. Cclv
tragický děj posledních dnu Březinových jsou v těchto šlépějích
poctivě, svědomité zachyceny. Málokdo má takovou odvahu a
lásku k pravdě jako Demi, jenž ničeho nezatajil, ničeho neuprutlil a klidně, vše předně podal, jak byl všeho přímým svědkem.
Toto číslo Šlépějí má vysokou a stálou literární cenu, velkou cenu
pro pochopení velkého básníka Březiny. Po smrti Březinově
mnozí poťouchle pohlíželi ua mladé katolické literáty, jako bv
jim chtěli výsměšně říci : Vidíte, zač všichni stojíte ! Takových
pošklebků i já sám dosti slyšel. Demi uvádí vše na pravou míru,
ale neváhá do dati, že nás smrt Březinova bolela všechny, snad
více než ty, kteří se nad ní farizejsky pohoršovali, jsouce rádi,
že se pohoršovati mohou. Skláníme hlavu ve smutku a v pokorné
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modlili)!? při bolestných slovech Drntlových. že Březina nemel
síly ke konci života postavili na spiri katedrály svého díla u zivota: Kříž.
Bratto.
DUB VOI JAROSLAV: Bloudění. (3 díly obyt*, vydání cena
84 Kè a bibl. 250 vydal Ladislav Kuncir, Praha, 1929}. Eisner
napsal, že tento Durychúv román jest českým literárním Montbluncem. Snad tím myslil Eiener, že se jako zapotil, když ten
román překládal do nenicinv. Z télo knihy Durydíovy nudou
miti mnozí radost. Kazdy ovsem svou.Tak pan Rutte bude jisté
nevýslovné spokojen, že bude moci zase počítali hady n hadovité
obrazy v Durychově tvorbě. Tentokráte bude jeho žeň věru po
žehnána. Tčen hadů si tam pan litrrární kritik Rutte může najiti
dosi a dost. Jiní zase, jimž je Durych nepohodlný, budou jásali
nad novým důkazem, že. tomu Durychovi přec jen nemožno věřili.
A já chci referovali jen o tom, co mne zaujalo jako redaktora
Hlubiny. Již forma Dltrychovv komposice jest interesantní. Když
jsem ji poněkud unalysoval, přisel jsem na to, zc je to vlastně
forma hebrejské poesie. Nevím, jnfc za to na mne Durych vy
plázne jazyk, ale prostě jsem to konstatoval. Nej krásnějším totiž
formovým elementem Důry chovy tvorby jest pravé tak zvaný
parallelisnius nicmbrorum, jenž hraje velkou roli v žalmech a
v knize Moudrosti neb v knize. Jobové atd. A právě tento para
lelismus jednotlivých clenu, hlavních to osob v románe vysvětlí
mnoho, nad čím by sc mnohý pohoršoval. Paralelismus osob,
jenž odpovídá paralelismu myšlenek. Hebrejská poesie má svou
krásu v tom, že jeden člen druhy bud osvětluje, neb vykládá, neb
z položení dvou členů proti kladných druhému, dobrému členu
dává tím více. vyniknou ti. Tule tu vyniká a chce vyniknou ti prostá
dívka, Andělka, a proti ní stojí všechno to shánění těch, kteří
chtějí katolicismus zvednoutí a Obnovili, vedle slabošské loutky
Ferdinanda postaven silný obraz Valdalejnův, jenž také chtěl
slávu a vítězství katolicismu. Stojí tu vždy dva světy proti sobě.
Andělka obrací českého kacíře svou nežnou, oddanou láskou,
svým tichým smírem, svou obětí lásky, čisté lásky k Bohu, jež
jde za jeho jednou duší nž do těch nevlídných Čech, do těch ka
cířských Čech svou modlitbou, čistotou, tedy zdánlivé a pro svět
ubohými prostředky přece dobývá duše jednoho z tčeh, kteří tak
zahořkli proti Bohu. A vedle stojí svět oficielních obrodítelů ka
tolicismu. Jsou souzeni přísné. To je tu souzeno nedůvěřivé
shánění lidských prostředků proti klidné a liché důvěře v Boha.
A pak jc tu souzen druhý činitel, jenž se vlekl jako stín v pa
tách renesance katolicismu u nás, totiž lesklá a prázdná blahost
oficielních ochránců katolicismu, v habsburských vládcích. Jak
krásně je tu nakreslen obraz silného Valdštejnn, jenž věděl, r.o
chce, a jenž chtěl katolicismu sloužit silou. Celý odpor Durvcliův
proti katolicismu přikrčenému, defailistickému, jenž byl repre
sentován Vídní, sc tu strašně rýsuje. Durych se rozhání tvrdými
ranami proti Ferdinandovi. Neodsuzuje ho, ale ten jeho ironický
zasykly příšklebek jest strašnější než krvavé odsouzení. Chápete
led ducha Durychova románu? Nedoufejte v meč a knížata Iid-

ská, v syny lidské, v nichž není snása. Všechny bolestné výkřiky
Durychóvy z Rozmachu, jenž byl jen od několika málo správné
pochopen, znovu se ozývají z tohoto románu, jsou Durychovou
filosofií dějin,jak $c dnes hloupé říká. Já jsem mu hluboce vděčný
za Andělku. Tot to, oč usilujeme. AndčJku vychovali národu,
mnoho takových Andělek, jež by pochopily svou cestu, jež by
dovedly léciti, uzdravovali a přivádět! kBohu. O ostatním bude
refe.rovati kritika ostatní, o slohu, jenž voní domácím teplým
kouřem i kořením všech složení, o jeho dokonalém proniknutí
a vystižení ducha vojenského, jenž mu ostatně jako vojenskému
lékaři vždy byl dosti blízko. Není to naprosto kniha lehká ke
Čtení. Nesmírně vděčni jsme Durychovi za ten tichounký, stále
spodem se ozývající tón, jako spokojené broukání dítěte, jeho
čisté lásky k vlasti, k jejím dějinám, jíž román sám smířlivě v po
sledních slovech též končí.
Bratto.
BRÜDER EGIDIUS: Euch ist heute der Heiland geboren. (Ars
sacra, Müller, München) 1929, stran 32, cena 1*25 Mk. S Dítětem
po detsku hovoří nábožná duše lidu v milých popěvcích betlém
ských pastýřů; vánoční zpěvy německého lidu a starých básníků
zní stejně dojemně jako naše lidové koledy. K básníkům se druží
umělci a velebí děťátko. Knížečka vznešené vánoční radosti.
- aFELDMANN: Geschickte der Offenbarung des Alten Testamen
tes bis zum Babylonischen Exil. 3. vyd. Bonn, 1930. Peter Hau
stein. 8., XI a 230 stran. Mk. 7*60. Tyto dějiny zjevení Starého
zákona jsou pomůckou k přednáškám autora na bonnské uni
versitě. Stručné a přehledné, na výši moderního biblického ba
dání, jsou výtečnou a spolehlivou informací o historii nadpřiro
zeného. Se zájmem lze očekávali druhý díl.
FISCHER DIL LUDWIG: f'J¿ümJ.(Srhulhrüderverlag.KirnachVillingcn) 1930, stran 132. Dojmy z portugalských Lurd-Fátiina.
Poutní místo čerstvého data od r. 1917, tedy dosti neznámé. 1tam
se zjevila Panna Maria prosté dívce a dnes tam putují tisíce lidí.
Kniha niá i cíl lidovýchovný a tak leckde odbočuje, ale i přes to
je cenná informací.
f.
GILLET O. P.: Le Credo des artistes. (Paris. Desrice, str. 315,
cena 12 fr.) Nedávno za generála dominikánského řádu zvolený
P. Gillet odedávna již ujímá se umělců, herců, spisovatelů. Jest
jejich rádcem, zastáncem a ochráncem. Přítomna kniha snaží se
řešili poměr mezi náboženstvím o uměním. Brání se proti zklcrikalisování umění a přece zases druhé strany zdůrazňuje obecné
a proto mravnostní povinnosti umění, protože, umění má sloužiti
a proto musí byti v řádě a musí miti schopnost sloužit dohni.
Může pak sloužiti dobru jen v pravdě, protože má vyjadřovat
krásu, jež jest prcce podle sv. Tomáše odleskem pravdy, fcniha jest
vzácným katechismem, bych řekl, pro umělce katolíky, aby hýli
pozornými hledači Boží krásy a obětavými jejími rozdavatcli, pro
tože to jest jejich apoštolát a to jest jejich též povolání. Braito.
HERWIG: „Hoffnung auf Licht*. (8°v str. 373, v plát. váz.
Mk 8* - .) Kösel é Pustet, München. - Řada Hcrwigových hlu

bokých psychologických románu vyvrcholuje v tomto novem
dílo. S velikou delikátností lící autor duchovní bídu t . . „lepší“
berlínské společnosti. Naděje na Světlo je málo, ale Boha plný
laický apoštol Pavel neúnavně nosí naději od člověka k člověku.
S úspěchem i marně. V tomto románe peklo bojuje s nebem
0 lidskou duši. Hřích se jeví jako skutečný vřed na kořenu lid
stva. Inteligentnímu čtenáři, hlavně vůdci duší, přinese tato kniha
skutečné obohacení v poznávání duse moderního člověka.
HEUFELDER Em., O. S. B., Unser Glück. (Ars sacra, Müller,
München) 1929,32 stran, cena 40 pf. Troje štěstí - trojí pramen
radosti: J e ž í š ve Svátosti, Ježíš v našich srdcích, Ježíš v našich
bližních. „Já s Vámi jsem . . září nad hlavou každého věrného
žáka Kristova a v š u d e rozlévá světlo, lásku a radost.
JACQUIN, Histoirede l'Englise, t. I. Antiquité chrétienne (Pa
ris, Desciée, str. 695, cena 50 Fr.) Autor chtěl napraviti chybu
mnohých učebnic církevního dějepisu, jež vypravují příliš ško
lácky. Spisovatel, sám profesor církevních dějin na universitě ve
Freiburgu, vypravuje, plynně a souvisle celý běh církevních dě
jin, zde především periodu velmi interesantní, to jest křesťanský
starověk. Prvý díl obsahuje dobu až do koncilu Cnalccdonského.
Před užaslým zrakem vyrůstá celý výboj života církve, její hier
archické organizování, mravy prvotních křesťanů, jijích boje a
oběti, to vše dovedl autor tak podati, že kniha sc čte takorka na
jedno posezení. Málokterá četba je tak zajímavá. Doporučuji
tento nový církevní dějepis především laikům, kteří hledají vážné
knihy církevních dějin, a kterým se protiví školácká metoda
mnohých příruček pro semináře. Pro posilnění a utvrzení duchov
ního života, hrdosti katolické slouží velmi dobře aspoň jednou
si souvisle přečisti dobrou knihu, jež líčí celý život církve, její
svatost, její zápasy o pravdu, její život, jenž jest zcela něčím ji
ným, než o tom mají dnes lidé představy.
Prof. H. Woroniecki.
JOERGENSKN G. : Don Bosco. (Torino 1929, stran 310, cena
12 lir.) Jaká veliká, hrdinská postava tyčí se tu k nebi v postavě
Don Bosca. Těžko najiti jiného povolanějšího spisovatele nad
Jocrgensena, jenž miluje Itálii a Italy a rozumí jim. Porozuměl
krásně a dobře neúnavnému apoštolu mládeže Boscovi. Otázka
palčivá zaujímá či měla by zaujímat) aspoň katolíky, jak zachy
tili mládež, která se nám odcizuie. Don Bosco to dovedl a dnes
celá Italie okouší ovoce jeho veliké, hrdinné, apoštolské oběta
vosti, jež neznala sebe, jež viděla v loni nejmenšmi Ježíše Krista.
Život tak upřímně, tak vroucně psaný jsem již dávno nečetl.
Autor vyzvědá vše, co na bl. Don Bosou strhuje k následování.
Věru, aí»y i u nás byl znám tento velký světec, od jehož díla
1 u nás tolik slibuje si církev. Kéž bychom se i u na9 dočkali dob
rého životopisu Boscova, třeba v překladu tohoto díla.
KARRER OTTO : Augustinus. (Ars sacra, Müller, München)
1930, 32 stran, cena 1*25 M. První krok do jubilea jednoho z nej
větších světců a nejhlubších učenců katolické církve, av. Augus
tina. Zde, myslím, není třeba slov ; Karrer je mistr a skizza v droz y

bounkém tiskařsky prvotřídním dílku zachycuje veškeru bytost
a vznešenost světcovu a učitelovu. K takovým životopisům sc
rádi vracíme.
—ef
KIRLIN MSGR. J. L. J. : Der moderne 'ieelsorger auf den Pfa
den des hl. Johannes Baptista Vianncy. (Herder, Freiburg) 1929,
str. 172, cena3.3C Mk. Postavení kněze je velmi ztíženo v dnešním
složitém životě. Jak se postavit! k těm přečetným těžkým otáz
kám? Byli pro, proti, nevšímat si jich? Praxe sv. Vianneye —
svátého Tarare žijícího při kořenech dneška, má vésti horlivého a
nadšeného kněze jistou cestou ke konečnému cíli —spáse. duší.
Kniha velkého významu pro kněze, ani jeden jí nebude čisti jed
nou, ani u jednoho nezapadne v prachu knihovny, neboť ukazuje
a obživuje.
—a Lexikon für Theologie und Kirche. (Herder, Freiburg) 1930,
X-f 16, str. 992, Ü příloh, cena brož. 26, plátno 26 Mk, půlkůžc
34 Mk (v subskripci o2Mk levnější). I svazek (A - Barth olomier)
nové nemeeke theologické encyklopedie. I bohoveda pokračuje,
hlavně positivní a leccos sc změnilo za oněch čtyřicet let od
rvního svazku II. vyd. Wctzcr-Wcltea a za dvacet od Buchergerà. Tím více ie třeba nového přehledu širokého pole po
svátných véd, přehledu pro poučení, pro studium n cesiu k pra
menům. Nové odbory vystoupily sc svými výzkumy (srovnávací
vč<la náboženská, sociologie, statistika, nove myšlenkové směry
a kulturní zjevy). 0 všem stručné, jasnč a výstižné má pouěiti
slovník. Není nutno zvláště projev iti důvěru,že bude dbáno hesla:
Fidei, ventati, vitae - víre, pravdě, životu. Jednotlivé články zpra
covávají prvotřídní odborníci dobře známí v katolickém dušev
ním a boliovědném šiku. První svazek je dobrým důkazem (i čes
kým pramenům věnována pozornost). Po technické stránce je
slovník také dobře vypraven, tisk hlavních statí je sytý a pro
každé oči milý; k tomu pečlivě volenc textové obrazy a přílohy.
Je třeba doporucovati? (¿amane sc myšlenka: Kdy náš bohovědný slovník . .. ?)
PROČ JSEM SE STAL KATOLÍKEM? fBirnbaum, Brtaicc),
1929, str. 116, cena 4 Kc. Svého času vycházely v brněnském
„Dnu44 konfese konvertitů z anglické církve. Kniha velmi zají
mavá a silně náboženská,i u nás múze nenápadně vykonali mnoho
dobrého; levná cenu umožní proniknout! všude a toho je si pro
tuto knížku jen přáli.
DIE RELIGION IN CESCUICHTE UND GEGENWART. Lief.
64/67. Malerei und Plastik-Mczger. 7. C. B. Mohr (Paul Siebeck J
Tübingen. Dokončení třetího svazku této vzácné encyklopedie,
jenž obsahuje str. 2175. Pozoruhodné je zvláště heslo Menadi,
zpracované v 5, resp. 7 oddílech: dogmengcschichtlich, im AT,
im NT, religionsgeschichtlich, dogmatisch.
ROUET DE JOURNEL ET DUTILLEUL: Enchiridion Asceticum. (Herder, Freiburg) 1930, XXXVI a 666 stran, 13/15 Mk.
Druhá pokladnice myšlenek sv. Otců a cirk. spisovatelů; perly
duchovního života křesťanského starověku (po sv. Jana Damasc.)
vhodné pro dnešek. Pro duchovní, kteří tvoří most mezi obcí vě-

E

ricicli a uplynulými veky, je io kniha obrovské ceny; pres 1300
vybraných úryvků cosi znamená <\( pro kázání či pro zpovědnici
a pro katcchesi, nemluvě o osobním významu. Řecké texty mají
latinsky překlad. Tolle, in cuius pectore Christus quacritur.
ROÜET DE JOURNEL: Enchiridion Putrìsue um. (Herder,
Freiburg) 1930, XXVlil | 804 stran, 850/10Mk. Kdo se v theo
logických studiích nepotkal s tímto dílem? Podstata učení Otců
zachycena v nrjosobitcjŠtch a výrazných úryvcích, které autor
s nemalou pílí a svědomitostí sesbíral. Má usnadnili cestu tem,
kteří nemohou k velikým knihovnám. \ II. vydání mluví reci číslic
a při tom skutečnosti; je zase rozšířeno a zdokonaleno.
ROUZAUD M.: Où va la critioiie? (Paris, 1929, Editions St.
Michel, stran 250.) Rouzaud sebral odpovědi ad dvaceti vý
značných spisovatelů francouzských na otázku, co je to kritika,
především pak kritika literární a kde asi stojí. Většina spisovatelů
vyslovuje se velmi skepticky o kritice, o její cené, o její přítom
nosti a nejvíce o její budoucnosti. Rouzaud doufá vsak prcce
v možnost správné kritiky. Nutno pak ovšem zavřití ústa tak
zvaným dnešním literárním kritikům, kteří se zajímají o grama
tiku, kteří hlídají osobní mravnost spisovatelů, kteří soudí podle
kliky, kteří především udělali z kritiky politiku literární. Můžeme
smelo mluviti o krisi literární kritiky, především pak též české.
Kdopak dnes z mladých hochů, co píší, dá něco na kritiky. A mají
pravdu. Ale. přece kritika není mrtvá. A je-li mrtvá, nutno ji
vzkřísili. Rouzaud dává dobrou definici kritiky, kt**rá se mi velmi
zamlouvá. Kritik musí sám hýli umělcem, musí byli dokonalým
umělcem toho oboru, jejž krilisuje. A musí především ožiti v sobě,
prožiti, zcela absorbovali dílo, jež clíce kritisovati. Jinak je po
vrchním mluvkou. Kniha vvvolala zajímavou debatu ve Francii
n já ji odporučuji k debatě i u nás.
Braito
SADHU SUN DAR S1NGH, Geheimnisse des inneren Lebens.lüasel
b. r., Verlag Heinrich Majer. 5b str. Mk. 1'20. Přes veškerou re
servu v otázce, kterou rozvinul před lety Friedrich Heiler svými
spisy: Sadím Sundar Singh ein Apostel des Ostens und Westens,
— Apostel oder Betrüger, — Christlicher Glaube und indisches
Gcistc-leben, zajímá tento doklad o indické mystice přítomnosti.
SCHNELL: „U ir gehören dem Herrn“. (8<>, str. 102, Mk2*—)
Kösel & Pustet, München. Pěkná rozjímání o růženci, jenž nám
ukazuje cestu k nebi. Růženec bývá nazýván breviářeni laiků, ale
ti nás, bohužel, není příliš oblíben u inteligence. Snad mnohé
naučí tato knížka vážili si růžence našich matek.
SCHCRHOLZ MARIA: Für mein Kind- (Schulbrüderverlag,
Kirnach-Viliingen). 1929, 36 stran, polopl. váz. Mk 180. Dvě
umělecké duše posvěcené věrou —a snad i mateřstvím —darovaly
letos německým ncimenším dětem překrásnou knihu dětských
denních modlitbiček; patnáct skládanek prostých SchQrholzové
provází umělecké obrázky Idy Bohtttta-Mospurgové. Básničky
zachycují prostinký cit a obrázky obrazivost dítěte. Vlastní dětství
zavolá při procítání —i ty obrázky se ětou - a poví vám, že to
drahokam pro děti.
- jfp -

S. SORETII, O. P., Grundriss der I/eilslehre des Hl. Thomas
v. Aquino. Hans & Grabherr, Literarisches Institut, Augsburg.
Str. 270, cena 10 HM. Přirození plynoucí překlad díla sv. Tomáše
Akvinského Compendimi! Theologiac, na němž pracoval až do
9vé smrti, takže se právem může zváti posledním dílem světco
vým. Jako »v. Augustin chtěl sv. Tomás v rámci nauky o třech
božských ctnostech projednat! celou katolickou náboženskou
nauku. Ovsem, dílo zůstalo nedokončené. Ale i v tom, co z ného
máme, je vykrystalisovaná geniálnost andělského učitele. Kdo
nemůže čisti pojednání suchou metodou scholastickou, má v tomto
díle metodu přístupnou a po četbě tohoto díla jc naše Vířím i náš
Otčenáš stokrát hlubší a radostnější.
ŠTORM : Znaky stavu kněžského v zemích českých : Olomouc
1929. r Znak má svou rozumovou funkci v živote jsa stručnou a
určitou zkratkou bojovníka a jen ten, kdo neustále bojuje jako
rytíř nebo kněz, jest znaku hoden.“ Svou knížkou chtěl tedy autor
tovzbuditi k rytířství činu a boje v naší době slabosti a zbaběosti.
-a ZIMMERMANN OTTO S. J.: Uhrburh der Aszetik. (Herder,
Freiburg), 1929, XVT -j- 642 stran, cena 13*50 M (váz. 16 M).
Dnešní askese — život dokonalosti a asketika —nauka o doko
nalém životě sc rovněž liší od prakse a teorie starších dob. Ač
při tom i zašlé jsou nám učiteli. Po úvodu podává autor všeobec
nou nauku o dokonalosti, kterou podrobné probírá v dalším od
dílu knihy: poměr k Bohu, k sobě, k okolí, k duším zemřelých
a andělům. Poslední část tvoří přehled mystiky. Kniha je psána
velmi pečlivě a svědomitě, non muka, sed muiiuin. Dílo pro kněze
a řehole, a dílo pro vzdělaného laika, i pro ně je dokonalost, i oni
mají býti šťastni především v Bohu.
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D a r u rn ě n i.
(Kura o darech Ducha sv. 3.)

Ln»èti užiti tvorů. Jedno z nejdu lezi tějsích umění a
řekněme, též z nejvzácnějších. Máme jiti světem, má
me videti všechnu jeho krásu, vnímati všechny vůně,
ale nezůstati u nich, nedali se světem a jeho krásami
zastaviti. Nepostavil nás Bůh do spletité sítě samých
překážek, tak abychom přece jen jednou jistě uvázli,
nýbrž všechno, co stvořil, všechno má tem. kteří mi
lují Boha, býti prostředkem a pomocníkem ve spasení.
Porušením řádu v nás, dědičným hříchem zůstává
v nás stále i po křtu svatem jakási náklonnost klaněli
se jiným bohům než Bohu jedinému, než Bohu pravé
mu. Předev ším se chceme klaněti sobě. Ak této modlo
službě pak stahujeme všechno.co kolem nás je. A přece
nemají nám býti stvořené věci příčinou neb příležitostí
k pádu.To není jejich Licei. Vše stvořené ma býti mos
tem k němu. Neb nebesa vypravují slávu Boží a dílo
rukou jeho zvěstuje obloha.
Duše chtějící se dostati k Bohu, musí se dovesti od
loučili, odtrh notiti od věcí stvořených, musí umětijim
dáli lo místo, onen smysl a ten význam, jejž mají od
Boha určen, jejž mají v jeho plánu. A protože jest těch
věcí tolik a protože nutno stále a stále správně o těchto
věcech stvořených usuzovali, proto byl nám dan s mi
lostí posvěcující i dar umění, dar, abychom uměli užiti
tvoru,abychom dovedli je pořádati podle jejich správ
ného místa, abychom jim dovedli přiřknouti význam,
jejž mají miti z věcné vůle Boží.
Dar umění jest velké umění ve všem nalezli stopu
Boží, ve všem poznati hlas a vůli Boží, ve všem najiti
cestu k Bohu.
Když láska nadpřirozená v duši zakotvila, duše jest
puzena touto láskou k Bohu, a tato láska pak podpo
rována darem umění správně bére věci stvořené. Nej
prve jasně praví dar umění, že věci tohoto světa ne
jsou naším cílem, nýbrž jen a jen prostředkem a zase
ne prostředkem výlučně pro nás určeným, nýbrž pro-

středkem, který má privésti nás k Bohu. Dar umění
vede nás. abychom se neztráceli ve věcech tohoto svě
ta, abychom je dychtivé a s nebezpečím ztráty duše
aspasenínevyhledávali,abychom knim tak nepřilnuli,
bychom snad pro ně neodlučovali se od Boha. Učí nás
dar umění, čím jsou věci pozemské. Srovnává stále, co
je On a co jsme my a co jsou véci kolem nás.
Dar umění jakoby ohnivý sloup metá do kruhu věcí
stvořených. V tomto světle zjeví se pak všechny věci
v jich pravé hodnotě. Poznáváme, že všechny věci jsou
omezené,že žádná věc nás nemůže na věky uspokojiti,
žc věci volají všechny ke svému Tvůrci a že ten, kdo
oslyší tohoto volání, ze tyto věci zbavuje jejich význa
mu, jejich síly, že je vlastně vyprazdňuje od toho, co
jest jejich pravým naplněním, a pak, že jest nezbytno,
aby tyto věci, takto zbavené božského světla, svou du
sivou němotou,svouprázdnotou trýznily ty,kteřík nim
přiklonili své srdce, kteří je tak odtrhli od jich středu
a tak od jich zdroje. Všechny věci mají jakési teplo,
jsou jakoby všechny prozářeny Bohem, a když jim od
nímáme tento lesk Boží, zachmuří se děsem a sírovým
plamenem pekla.
Daruměnísprávně chápe lidskou duši. které nestačí
nic stvořeného a ukazuje omezenost a konečnost vše
ho, co není Bůh. Tak volá neustále k duši, aby se sna
žila dostali výše, aby vystoupila nad všechna stvoření.
Umět. užiti tvorů : Velké umění tohoto svátého da
ru: Tvory nejsou léčkou, nejsou o sobě zlé, nejsou vý
myslem ďáblovým, není dualismus, jak jej chtěl manicheisnnis. Ten dualismus děláme my. Tvorů lze přece
užiti také dobře! Tvorové rnohou a mají nám býti po
žehnáním,
Ve všech stvořeních učí nás dar umění hledat i a
nalézati stvořitele. Ve vsí kráse mánie hledati zdroj
její,ve všem dobru máme se klaněti Tvůrci všeho dob
ra. Dar umění: dar uměti dívati se na všechno stvo
řené zrakem Božím, očima víry, dávati všemu nadpři
rozený smysl a vlastní poslání.
Dokud toho nedovedeme, nemůžeme se povznést i
k užšímu,důvěrnějšímu spojení s Bohem, protože stále

budou nám do našeho hovoru s Bohem hlomozili naše
žádosti, budou stále nas tvorové vyruíovati. Aby klid
nastal v duši, klid od věcí stvořených, o to pečuje dar
umění, umění dojiti pres pěnící se vlny světa, přes vír
mnohosti a věcí, k Jednomu, ke Tvůrci. A tohoto klidu
jest naprosto třeba, ehceme-li, aby mluvil Bůh v duši.
Proto, dokud budou v duši mluvili tvorově, věci stvo
řené, dotud nebudeme slyseti hlasu Božího, dotud bu
deme žiti životem povrchním.
Postavme všechny věci na jich místo, nenechme je
pronásledovat i nás až do svaty ně svého obcovánís Bo
lícm.
Dar umění má ještě jeden hluboký význam pro
duchovní krok, totiž,abychom nezaměňovali některé
účinky Božís Bohem samým. Bůh v začátcích prvého
i druhého duševního rozletu rád duši dává jakési záv
davky své sladkosti. Duše jest jakoby nesena, všechno
se jí zdá lehké, Bůh se jí jeví tak dobrý, ctnost tak krás
ná, víra tak spanilá. A i toho se musí duše zřeknouti
pro Boha. Nesmí přilnouti ani k těmto sladkostem Bo
žím. Sladkost Bozi v duši zde cítěná není Bohem saniým. Duse nesmí si zvyknouti na útěchy, jimiž za
hrnuje někdy Bůh duši po prvých začátcích, nebo po
těžkých bojích, aby ji přivábil anebo zase posilnil k dal
šímu boji.
Kdo chce jiti výše k Bohu, jenž jest Duch čirý, musí
se dovesti zřeknouti i těchto stvořených darů Božích,
musí i je dovesti obětovali, i jim dáti správné místo,
nežádali si Boha jen pro něho, nemilovati Boha pro
ne, nýbrž pro něho samého.
Snažme se dati se vésti darem umění. Poslechněme
hlasu Božího, jejž poznáváme v jeho řízení, jímž nám
odnímá, co nám bylo dosud milé. Jest dobré cvičení
v tomto ohledu: představiti si to,co máme lidsky nej
raději, a nyní se toho dokonale zřeknouti, abychom to
dovedli Bohu dáti hned, jak toho bude žádati, aby nás
tvorové neodváděli od Boha, aby nám nebyli klet
bou, aby nám nebyli překážkou. Posvěcujme užívaní
tvorů čistým, svátým úmyslem, užívejme jich totiž tak
a proto a jen potud, pokud a jak a protože nás přivá

dějí k Bohu, protože a jak nám mohou sloužili za cesiu
k Bohu.
Vizme v každé radosti,v každém daru Božím, ve všem.
co nani dává, čím nás zahrnuje úsměv dobrého Boha,
třpyt jeho svaté lásky, jez žádá opětování lásky. Opě
tování lásky tím, že neužijeme jeho tvoru proti Tvůrci,
nýbrž je všechny přivedeme k Tomu, jenž je po světě
rozlil, aby zvěstovali jeho slávu, aby byli schůdky kněniu pro člověka,aby byli pomocníky na cestě k němu.
Aby každý tvor nám volal o lásce Boží, aby každý
tvor nás volal úžeji, těsněji a něžněji se privinomi k to
mu, jenž tak dobrý jest, aby nás k němu pevněji stále
připoutával, hle, úkol daru urnění.
P. Silv. M. Braito O. P. v Říme.

Svaté Dětství.
„Když myslím na svátou Rodinu, ráda si předsta
vuji zcela obyčejný život, nikoli plný zázraků, jak se
vypravuje nebo předpokládá ... Na příklad, když se
vypravuje, že Ježíšek vytvořil z blíny ptáčky, dechl
na ně a dal jim život. Ne, Ježíšek nedělal takových
zbytečných zázraků . .. Pročpak se také zázrakem ne
dal přenésti do Egypta? ... Ale ne, v jejich životě,
bylo všechno jako v našem.“ Zamyslíme se nad tèmi
slovy a vidíme novou zásadu reforniátorky duchov
ního života, kterou s takovou zálibou pěstovala a zdů
razňovala:
III. Svatá všednost malých.
v

Život svaté Terezie Ježíškovy byl veden duchem
naznačeným na začátku. Nebylo v něm nic z toho,
co čteme v životě slavných svátých. Nebylo nápad
ných způsobů ani činů ani zázraků. Když pak světice
přesné si uvědomila svou zvláštní cestu, naznačila to
nejednou. „Oběti chci, nikoli vytržení.“ „Nechci nic
neobyčejného, aby malé duše mi nezáviděly.“ „Četba

mého životopisu prospěje všem duším, kromě těch,
které jsou na mimořádných cestách.“
Je v tom nový rozdíl světice z Lisieux od dosavad
ních slavných světců. Rozdíl tak pronikavý, že se v je
jím klášteře ozvalo i slovo o ní. ze nemá nadpřiroze
ného ducha. Neviděly takové duše na Terezii toho,
co byly zvyklé spojovali spojmem svatosti, zevně ná
padné a mimořádné počínání. Žila život přesně po
dle karmelské řehole, tak přesný, že jedna její novicka
prohlásila: „Pozorovala jsem ji všude, abych shleda
la nějakou chybu na ní, ale marně .“ Kdo ji pozoro
val. viděl spořádanou řeholnici, která nekoná nic ji
ného. než co koná každá jiná sestra, jen že to konala
do poslední písmenky přesně. Byla to všednost, ale
svata všednost.
Svatost Terezie Ježíškovy nebyla sensacní svatostí.
Jedné sestře, která pochopila tuto svátou všednost,
nebo svatost této všednosti, uklouzl kdysi povzdech:
Ach, Škoda, že nikdy nebude poznána tato svatost. —
Proto však to nebyla svatost lehce nabytá. Světice
sama kdysi pravila na sklonku svého života, že své
zkušenosti v duchovním životě „draze zaplatila“. Ko
nala jen všední úkony, tak, jak jsou pro každou řehol
nici předepsány řeholí, ale též důsledně tento všední
život naplnila svatostí, ke které řeholní předpisy chtějí
vésti: naplnila konání jich nepovolnou přesností a
nejdokonalejší láskou k Rohu, jaké pro tu chvíli byla
její duše schopna. Tou cestou se stala hrdinkou svého
pozemského úkolu, což je podstatným požadavkem
svatosti. A stala se učitelkou nového pokolení tím,
že dokázala svým životem pravdu sice starou, ale pozapomenutou pod vlivem „sensacní“ svatosti : že totiž
svatost podstatné záleží ve sjednocení duše s Rohem
a v lásce k Rohu. se kterou konáme své životní, tedy
všední povinnosti.
Dnes již se můžeme podivovati vedení božské Pro
zřetelnosti, která chtěla postavili do bojů duší tuto
novou světici, novou celým svým duchem. Zdá se
náni, že rozumíme, proě byla Terezie po celý svůj ži
vot ve světě, v klášteře, od prvního dne svého života

až do smrti každým krokem na ocích svým třem po
krevním sestrám. Nehoř právě její sestry ji nejlépe
pochopily a ve vyšetřování před svatořečením úzkost
livě opravovaly vše, co by byla přílišná úcta chtěla
do jejího života vnésti mimořádného. Proto také byla
prohlášena za svátou tak brzo, aby legenda nemohla
setříti s jejího obrazu právě to. čím ji vůle Boží chtěla
miti pro moderního křesťana, její svátou všednost.
Badatelé v lidské duši nám toho tolik napovídali
o normálnosti a úchylnosti.že se nám všechno mimo
řádné stává podezřelým z úchylnosti, i proti naší vůli.
A když jsme dosud neviděli světce takového jako Te
rezii Ježíškovu, myslíme si, že je nám nemožno splni
li příkaz Spasitele světa: Bučíte svati. Mimořádnosti
všechny mají svá veliká nebezpečí, nikde se duše tak
snadno neklame, jako při chuti na mimořádné nebo
v domněnce o nutnosti mimořádného pro správný
křesťanský život. Kdo má příležitost pozorovati sna
živé duše, vidí proto nezřídka smutné i komické ilus
trace.
Náš Bůh není Bohem mimořádnosti, jest Bohem
řádu, pravidelnosti. Proč Boží moudrost od věků při
pravila podrobnosti života a úkolu každé bytosti?
Snad proto, by je potrápila, a až je bude olititi k sobě
blíže privinomi, by je odvedla na cestu docela jinou?
Myslitel řekl: Je všude plno dobra, jen je třeba poznati je. Aby se vystoupilo vysoko, je třeba sestoupiti docela nízko. Plány a přípravy Bozi Prozřetelnosti
jsou prací rozsévače, jenž nízko, to jest do nížin všed
ního života, nasel zrnka dobra. Ta zrnka má člověk
svou usilovnou prací přivésti k rozpuku, rozkvětu,
zralosti plodu. Hřích je mimořádnosti, totiž úchylkou
od Boží vůle v povinnosti. A svatost je hrdinstvím
řádu, pořádku, hrdinstvím v plnění [»lánů a úmyslů,
které Bůh má, ukládaje nám povinnosti všedního ži
vota. Nic jiného od nás Bůh náš nechce, lec jen vy
plnění tohoto pořádku. Kdo jej vyplní dokonale, sta
ne se také duchovně dokonalým. Na světici z Lisieux
nám to bylo důrazně i slkvcle připomenuto. Svaté
dětství křesťana v povinnosti životní, ať jest jakákollt

li v; dite, konající Otcem uloženou práci, konající tuto
práci s láskou a z lásky k Otci; male duše, které zů
stanou v nížinách svého všedního, neokázalého ži
vota, ale zůstanou tam se svým Otcem, se svým Bo
hem. V není mají svého rádce, chcete-li, i svého mis
tra a dozorce na správnost práce. Může byti pro nás
obraz utěšenější?
Mluvili jsme o plánech Boží moudrosti. A když člo
věk začne takto chápati svůj životní úkol a takto jej
prováděti, začne žasnou ti nad velikostí Boží moud
rosti a nad hloubkou myšlenek Božích při rozdělo
vání úkolů. I káže se totiž, že taková práce vyžaduje
skutečného hrdinství, tedy, že najednou „malé“ a
všední se stalo velikým,že i nejvšednější život se stane
životem plným naozemské krásy. Proto svata Tere
zie Ježíškova mluvila o „draze zaplacených zkušenos
tech“. Takový život totiž znamená domýšlení myšle
nek Božích. Znamená promýšlení všech povinností
ve světle moudrosti a vůle Boží, znamená poznati, co
Bůh od nás chce jednotlivými povinnostmi. I vésti
pak toto poznání ve skutek, vždy, důsledně, všude,..
kdo by se odvážil říci. že to neuostaČí, abv se člověk
stal vskutecněBohu obětovaným?A neustáles Bohem
spojeným? A každým krokem Bohu projevujícím lás
ku, jakou žádal božský Spasitel, když pravil, že do
jeho království vejde, to jest. že jeho vlivem požeh
naným bude naplněn, kdo plní vůli Otce jeho?
Svatá všednost, všednost v Boha ponořená tak.jako
u svaté Terezie Ježíškovy, je stkvěla svatost. Ovšem,
ukrytá v duši,ale zato tím bezpečnější, tím intimnější,
tím hlubší a krásnější. 1 to Bůh jasně ukázal na svě
tici z Lisieux. Svou svátou všedností se vyšinula na
nejvyšší stupně duchovního života, její bytost byla
proniknutaxoním ohněm, o kterém zpíval svátý Jan
od Kříže: O libý žáre, o blažené poranění, ó štěstí
nebe! - Svatá všednost sama vede k ohni lásky.jenž
byl vrcholeni života všech světců, jejichž život byl
vyplněn mimořádnými činy a cestami k tomuto cíli.
Do doby duchovních pokusů a vynálezů, do do
by /nekonečnem všedních povinností postavila Boží

moudrost svůj pomník v Terezii Ježíškové. Pomník,
hlásající a žádající produševnení všeho všedního,
schopnost každé všední povinnosti ke sjednocení s BohemP. Em. Soukup O* P.

Ma tk Jv.
Shakespeare nezná matky,zná jen milenky.Shakespeare našel svou dobu teprve v tomto století, lépe ře
čeno: teprve toto století našlo Shakespeara.
Jsou dnes ještě matky?
Jeden z mých známých před 18 lety říkával: „Dívka,
která nežije po katoličku, nezbytné jest nevěstkou!“
Tento múj známý, laik (tedy nikoli kněz!), odůvod
ňoval své mínění svátým přijímáním, které jest jen
a jen v církvi římskokatolické: tělo lidské, tedy i tělo
ženy,které není obnovováno Tělem fíozím, nezbytné
jest zdrojem tělesné i duchovní hniloby jak samo sobě,
tak i svénui muži a svým dětem.*Jazykem dneška pra
veno: je tu začátek tělesné i duchovní degenerace...
Jinak ani není možno, neboť Syn člověka nepřišel na
svět nadarmo, nevykrvácel nadarmo a Poslední Ve
čeře,Stolu svého,neustanovil nadarmo. Přece se nevečeří naposled a neumírá se na kříži jenom pro krásný
příklad a pro památku! Kdyby život měl smysl jenom
symbolický, poděkovali bychom se za takový života
za tak smutnou podobu se zvířaty a s ostatní mrtvou
přírodou! Symbol nemůže existovat sám o sobě, ne
může miti smyslu sám o sobe,symbol jest jen přídav
kem života, tak jako zákon, biologie, aritmetika nebo
kterákoli jiná nauka. Symbol jest odvozenina života,
nikoli sám život! I sv. .Marka (9, 42) čteme: „A horšila-li by tě ruka tvá, utni ji; lépeť je tobě mdlému
vjiti do života, nežli dvě ruce majícímu jiti do pekla,
v oheň neuhasitelný.“ V tomto textu je zdůrazněn a
* Jenom tatuo možno rozumět známému slovu svátého Pavla
o manželství : Tajemství toto veliké jest, ale já pravím : v Kristu
a církvi (Eí. 5, 32).

nati všechny údy člověka vyzdvižen život. Nikoli smysl
života, nikoli nějaký symbol, nýbrž primo a doslova
život.,.Protož řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám:
Nebudete-li jisti těla Syna člověka a piti jeho krve. ne
budete miti v sobě života* (Jan 6,54). Tady jest kaž
dý a jakýkoliv symbolický výklad naprosto vyloučen.
Bylo by i nedustojno Svna Božího, aby přišel na svět
jen z dít vodu estetických, pro nějakou básnickou školu
nebo malířskou akademii. Pro Franiiska Bílka rozhod
ně, ale jistě ne pro dláto, rydlo, tužku a pero Františka
Bílka ! Také docela jistě ne pro verše Otokara Březiny!
Nýbrž proto přišel Syn Boží na svět, aby lidé „život
mèli a hojněji měli, ut vilám habeant et abundantius
habeant“ (Jan 10, 10), ale na život symbol nebo verš
i sebekrásnější nestačí. A dnes by nám chtěli namluvit,
že krásná hudební symfonie, úchvatné drama, tělo
cvičný slet se závěrečnou alegorickou a slunečněpo
božnou“ scénou, nebo recitační večírek a výstava sou
dobé kultury na život a tedy hladu duše stačí!
Život je prostý, tak jako Búh. Proto Bůh oceňuje
ienom věci prosté a váží si jenom orostoty. K jeho jes
ličkám přicházejí nejprve pastýři,lidé prostí,sáni svátý
Josef je vtělená prostota (erat justus, bvl spravedlivý),
a jenom chudých duchem, t. j. prostých jest králov
ství nebeské. Naše filosofie, naše veda a naše školství
toho nechápe, ale naše doba začíná tomu rozumět,
naše doba, jako každá doba, má svoje tykadla v umění
a naše umění, docela bez ohledu na ministerstvo osvě
ty, začíná tomu rozumět. „Život více jest nežli pokrm
a tělo více jest nežli oděv14 (Luk. 12, 23).
2*4. června 1926 psal mi Otokar Březina:
Drahý příteli.
obdržel jsem knihu, kterou jste mi bratrsky připsal
(Hlas mluvík Slovu) a tisknu Vám ruku dojat. Všem.
kdož v našem národe milují Vaše slovo a kteří i v bu
doucnosti se k němu budou vraceti,bude vždy vzácná
vzpomínka na Tasov Vašeho mládí, na rodný Váš dům
a na Vaši matku, jejíž tajemná přítomnost září z celého
Vašeho díla a jejíž zjevení na této zemi zobrazil jste
tak podivuhodně ve své knize. Ze mohly zíti v našem

lidu ženy této čistoty a krásy, jest nejslkvělejší apo
logií víry, která formovala jejich ducha a dávala jim
sílu, aby tiše, svaté a lehce, sotva se dotýkajíce zemé,
nesly veškerou tíži pozemské práce a lásky. Svět o nich
nevij novinyr a knihy o nich nepíší, ale jejich slovo a
gesto jejich života prac uje v skrytých dějinách národa,
spojeno s gestem jeho hrdin a světců, zjevovatelů vyš
šího světa, ochránců jazyka a rodu ...“
4.
září 1926 řekl mi Olokar Březina : „Aspoň v praxi
jsem se nikdy od katolicismu neodchýlil, moje dílo je
katolické!“
V téže době doplnil své slovo psané 24. Června 1926
a řekl mi Otokar Březina: „To, co jste napsal o své
matce, je ncjstkvélcjší apologie katolicismu; toto vaše
slovo potrvá, dokud potrvá český jazyk. Y žádné jiné
konfesi nemohla by vyrůsti taková zena.“ A Otokar
Březina mi připomněl, že na př. v budhismu žena jest
jen předmětem rozkoše jako květina, když zvadne, od
hodí se a vezme se jiná, toť prý vůbec názor Orientu,
bai takový Platon nedíval prýse naženu jinak a schva
loval otroctví —teprve křesťanství, teprve katolicis
mus učinil ženu rovnou muži a povýšil ji i na oltář.
Ani protestantismus nedal prý ženě toho místa, které
jí náleží. Jenom v katolicismu služka, nebo pasacka,
stejně jako královna uctívána jest na oltáři, jenom vka
tolicismu žena jest zbavena poníženía otroctví, jest rov
nocenná muži. Tak a podobné mluvil Otokar Březina
a v první výroční den jeho sni rti jest zd rávo a spaši teln o
si to připomenout, už i proto,aby se nikdy nezapomně
lo, že vlastně první jeho báseň, určená „veřejnosti“, t.j.
národu, má významný titul: „Moje matka66. A když
tuto báseň Otokara Březiny pozorně a vážně přečtete,
musíte poctivě přiznati a říci, že i tato matka byla a
mohla byti jenom dcerou svaté církve římskokatolické
a žádné jiné!
„Babička“ Boženy Němcové, nebo„Dagrnar“Svatopluka Čecha právě proto přirostly tolik k srdci národa
a jsou tak krásné, ze jsou věrnými dcerami římsko
katolické tradice českého národa.Tradice totiž neroste
ze symbolů, sebe vznešenějších, nýbrž z prostoty, která

se nazývá : život. A mimo církev římskokatolickou není
a nemůže byti života, není a nemůže byti v prostém,
pravém smyslu slova mateřství, nebof jenom církev
římskokatolická zná a ctí Matku Věčného Slova, per
quem omnia facta sunt, skrze Něhož všecky věci uči
něny jsou! Tak zv. „den matek", i kdyby u něho bylo
milion těch plurálů, jest a zůstane neživotným paskvi
lem svátků Marie Panny, Matky Boží. Ona jest matkou
krásného milování (Eccli 2*. 24), ona jest prostředni
cí všech darů dokonalých (Jak. 1,17), Matkou Kristo
vou, ale i mystickou matkou všech jeho milostí, ona
samojediná jest i matkou rajského, svátého, jediné žá
doucího, všemi proroky očekávaného a blahoslavcného mateřství!
Jakub Demi.

Soul ad s vat ost í .
„Na hlubinu“ se snaží rozšířiti v duších svých čte
nářů hluboký křesťanský život, vědomý duchovní ži
vot hodný Toho, jenž přisel, aby oheň usilovného ži
vota vládl zemi. Proto bledí „Na hlubinu“ osvěcovali
rozum čtenářů tím, že jim podává správné a při tom
prosté pojmy o velikých jevech křesťanského života.
A tak i studie n svátostech má své místo na stránkách
Hlubiny. Není třeba dlouhého přesvědčování, aby
chom čtenářům dokázali, jak velikou roli majísválosti
v křesťanském životě. Postaciž jen připomenout i, ze
jsou to obvyklé —nepravíme jediné —prostředky, ji
miž přicházíme do styku s Kristem, jsou toneiznáméjší
průtoky, jimiž se spojujeme s pramenem veškeré mi
losti, jimi jsme spojeni s ohniskem veškerého duchov
ního života. Ale právě proto, že svátosti mají každo
denní, abychom tak řekli, úkol v našem duchovnímživotě,a to úkol prvořadý, je důležito, abychom o těchto
věcech měli poznatky tak přesné a úplné, jak je to jen
možno. Je to přirozenou podmínkou, abycnoin z nich
polom mohli vytěžili všechno spasitelné ovoce, y ž
nám jimi Bůh podává. Z toho již vidíme, že toto projed -

navání nás má poučit a uscliopnit, abychom porozu
měli Božímu stanovisku, jeho úmyslům k naší spáse,
které se tak jasné projevují ustanovením těchto řek
nadpřirozeného života, života božského. Tak můžeme
rovněž Bohu projeviti svou vděčnost a úctu za jeho da
ry, poněvadž se tím připravujeme, abychom jich užili
měrou nejbohatší.
V řadě těchto článků o svátostech se budeme hlav
ně opírati o stejné dílo sv.Tomáše. Přičiníme se ve škole
tohoto hlubokého a svátého učitele obohatili své po
znání a přece při tom nezapomeneme, že netoužíme
jen po vykrášlení rozumu, ale také po prohloubení
svého veškerého života rozumnějším a plnějším využi
tím mocných sil křesťanského života, jimiž jsou právě
svátosti. To znamená, že necháme stranou věci cistě
spekulativní, a prostě se pokusíme osvítit! naši víru.
aby se rozzářila naše láska k Bohu a k Ježíši Kristu,
našemu Spasiteli.
Pokusme se především dobře poznali, kterým na
šim potřebám mají svátosti sloužiti. Vždyť byly usta
noveny pro nás lidi, k našemu dohru a nikoliv k dobru
Boha, jenž aspoň přímo ničeho jimi nedostává. Vši
mneme si, jaký soulad je mezi tím,co lidem přinášejí,
o nedostatky, jimž mají odpomáhat.
Pro dnešek není třeba prohlubovati základní pojem
svátosti. Svátost je viditelné a působivé znamení ne
viditelné milosti. Postačí připoinenouti, co rozumíme
pod svátostnými obřady, podívat sc na ně, jak by na
ne hleděl třeba nějaký nekatolík. Takovému pozoro
vateli se svátosti jeví jako hojné užívání různých věcí
(voda při křtu, olej při křtu, při biřmování, při svě
cení kněžstva a při pomazání nemocných; pouhá slo
va při pokáníapři sňatku),provázené nějakými úkony
(znamením kříže, foukáním, vkládáním rukou, podá
ním bohoslužebných nádob) a všechno je jakoby oži
ven o o břa d ním islov y. která n aznačuj i nevi di tcl n ý úči
nek způsobený hmotnými věcmi.
/. Námitky:
Je to rozum né,že všechna ta změť —budiž dovoleno

užiti slova —to hmotné je určeno způsobit v duších
věřících milost, pramen božského života? Je to v sou
ladu s lidskou přirozeností? Je to ještě křesťanské?
Jsme opravdu ctiteli Boha v duch u a pravdě, jak žádá
Kristus v prohlášení Samaritánce? Není to spíše ne
oprávněny přežitek Starého zákonaa jeho obřadnictví
protkaného lidskými tradicemi vykladačů zákona,obradnictví, z něhož přišel lidstvo vysvobodit Kristus?
Nebo, což ještě horší, není to snad návrat ke zvy
kům starověké magie, která se honosila, že má Boží
všemohoucnost ve svých obřadech více méně tajných,
které znali jen knězi a jimi docilovali zázračných vý
sledků? Není snad řád. který pozorujeme v tomto sou
hrnu obřadů, jenom oživením tolik chváleného organisacního římského ducha, jenž svým vlivem změnil
víru ve studené články a stejné dal některým magic
kým činům pohanského původu zdání dobře učleněného zařízení, které by umožňovalo přenésti do nad
přirozeného života stavy hmotného života a události
z něho?
Je přiměřeno lidské důstojnosti, aby tak byl člověk
nucen užívati věcí,které jsou nižšího řádu než on. aby
se mohl stýkati s Bohem, bytostí nejvýš duchovní?
//. Soulad svátostí.
1. Důkazy z autority.
Tím iest příklad samotného Krista. Nesmíme prcce
zapomínat, jak si Kristus Pán počínal za života na zemi.
Sám se dal pokřtíti Janovi. Potom chtěl, aby mu jeho
lidství sloužilo při konání zázraků. Což neuzdravoval
nemocné dotekem,nepoužíval nepatrných maličkostí,
jako je bláto s cesty a slina na uzdravení slepce; lemem
roucha uzdravil nemocnou ženu. Tak již zde máme
příklad, jak hmotné věci pomáhají vykonat uzdravení
vřádu hmotném,a přece toho jeho božská všcmohoucnost nepotřebovala. Ale ještě více, jako slovem Kristus
utišil bouři, stejně slovem koná čin výsostné duchovní
- odpouští hříchy. To vše nás má učinit obezřetnými,
když chceme oceniti význam a hodnotu svátostí. Ne
hledejme v nich způsob stojící příkře proti duchovní

mu náboženství Kristovu, ba naopak lileJme poznali,
zeje dokonalý soulad mezi způsobem Kristova jednání
za života na zemi a mezi prostředky, kterých On sám,
veliký ctitel Otcův v ducliu a pravdě užíval při svých
cínech, které vyžadují právě tolik božské moci jako
vlití milosti do duše. Ostatně, i Vtělení takto přichází
v úvahu. Bůh by byl mohl zahezpečiti spásu lidí a ne
musel na sebe v lůně Panny Marie vžiti tělo stejnés na
ším. Několik těchto poznámek postačí, aby nás pře
svědčily, že svátosti nás nevedou ke starozákonnímu
obřadnictví, nýbrž jsou původní „části Nového záko
na44.
2. Svátosti jsou přiměřené lidské přirozenosti.
Když pak jsou svátosti ustanoveny pro lidi, pokus
me se k jejich větší prospěšnosti poznati. jak jsou vhod
lidské přirozenosti. Uvažme, co jsme my. kteří máme
přijímali tu božskou realitu, jíž je milost. Toto badání
je oprávněné, neboť jestliže, o niž jde, je duchovní a
božská a má působili na lidskou duši, tu platí pevná
filosofická zásada: „Quidquid recipitur, ad modům re
cipient is recipitur —přijímání věci se děje po způsobu
přijímajícího.46
A) Člověk je bytost složená.
Co to znamená? Člověk se v podstatě skládá z tela
a duse.Poměr rnezi těmito našimi dvěma částmi, mezi
hmotou a duchem není vztahem cistě vnějším a ved
lejším, jako třeba poměr člověka k oděvu, jejž může
svléci nebo opět obléci, jak se mu zazdá. Onen vztah
je daleko užší. Sama duše již není člověkem, jako samo
tělo je jen mrtvolou. Vzpomeňme si na Pascalův vý
rok: „Člověk není ani anděl ani zvíře.44Tato složená
člověkova přirozenost se projevuje zcela správně v jeho
činnosti. Jedná-Ii člověk,uvádí v činnost jak svou slož
ku duchovní tak tělesnou a smyslnou. To jest zřejnio
v našich konech smyslnosti nebo pohybu, jež poroučí
naše duse, oživující prvek našehotěla;avšakjet0 8 tejné
pravd ivo, jakkoli v způsobem pro většinu lidí rnéněznatclným, i při naší činnosti duševní. Víte přece, že ne
můžeme myslit) bez pomoci obrazivosti a jejích obrazů,
tedy ne bez pomoci našeho ústrojí tělesného. Smyslná

část člověka hraje první roli ne sice první podle dů
ležitosti* ale první v časovém pořadí. Děťátko neužívá
svého rozumu, dok lidm u smysly nedodají látku k myš
lení.* Tyto připomínky postačí, aby nás přesvědčily,
že se nám netřeba diviti ani pohoršovat i, když vidíme,
jak nás Bůh zve, abychom se s ním spojili, abychom
přijímali milost.tu skutečnost výsostné duchovní, pro
středky, které působí napřed na naše telo a smysly;
loje nejsprávnéjší a nejlidštější cesta. Zde se nám Bůh
zase jeví ve své nej vyšší moudrosti, když tak jemné při
způsobuje svou činnost vlastnostem naší přirozenosti:
tu opravdu jest říci, že „milost neruší přirozenosti“.
Stávajíce se syny Božími, nepřestáváme byti syny A(lá
movými.
li) Člověk jest bytost padlá a zraněná.
Právě jsem řekl,že, stáváme-li se posvětnouniiiosti
syny Božími, nepřestáváme tím byti syny Adamovými.
Ale byti synem Adamovým neznamená jen se sbiadati
z těla a duše, tím je též řečeno, že jsme těžkými ra
něnými. A z toho vyvozuje sv. Tomáš druhý důvod
vhodnosti zřízení svátostí; vybízí nás, abychom již ne
uvažovali o přirozených vlastnostech člověka, nýbrž
v jakém 6tavu je ta lidská přirozenost. "ledy tí vaha již
nebude rozbírá ti „řád lidské přirozenosti“, «nie „stav
člověka“.
Stav pak, v němž ji* nyní lidská přirozenost, je stav
ůpadkový, jenž prameni v hříchu, a to hlavně v hří
chu prvotním. Krátce a všeobecně jej můžeme označiti jako porušení rovnováhy mezi oběma složkami,
duchovní a tělesnou, které jsme před chvílí uznali za
podstatné části člověka. Porušení rovnovah v. Styk
8 hmotnými věcmi, jenž podle plánu Stvořitelova měl
* Srovn. Sertìllan^es: L’Eglise, I, 230 „Duch sám není člověk.
Člověk je vsak jisté nudi, ale duch vielený a to v jednotě jediné
podstaty. To pak je z filosofìe, v nnhožensiví: duše lid>ká vystu
puje k feohu, le němuž ji víže náboženství. $ tělem a používajíc
těla; a Bull sestupuje k člověku, k člověkovu duchu a srdci, tě
lem a používnje tela. Tělo je přirozeným mostem náboženského
spojení mezitím, jenž stvořív člověka má přicházet! k němu podle
toho, jakým jej stvořil; a mezi člověkem, jenž byv tnkovýstvořen.
má volání shúrv odpovídnti rovněž podle své přirozenosti.“

člověka vesti k věcem duchovním, byti mu příležitostí
k pokroku a zdokonalení ve ctnosti, se mu stal kame
něni úrazu, o který zavadí téměř při každém kroku.
Někteří mudrci, jak poznamenává sv.Tomás (C.G. IV,
56), došli tak daleko,že pokládají hmotu za cosi pod
statně zlého,za dílo ne nejvvssího Dobra, nvbrž jiného
prvku protivného Bohu. za dílo zosobněného zla. Toto
filosofické pochopení problému mělo vážné praktické
následky. Právě jménem takového učení albigenští
zavrhovali sňatek, neboť prý rodiče plozením těles
ných bytostí pomáhají vítězství zla.
To ovšem není katolické učení. Vše, co jest, jestdobré
a pochází od Stvořitele. Člověk svou neobratností po
rušuje tu všeobecnou dobrotu Božích tvorů. Když od
vrací tvory rády hmotného, kteří mu byli dáni na cestě
k Bohu, od jejich přirozeného cíle, tu páchá zlo, zne
užívá jich, místo aby užíval. A důkazem této dobroty
hmotné, smyslné přirozenosti jest, že Bůh chtěl jí užiti,
aby jí lidem dával svůj život; a tak jsme ne trestáni,
ale léčeni tím, čím jsme hřešili. „Člověk upadl do hří
chu tím, že nezřízeně lnul k viditelným věcem; aby
pak ony nebyly pokládány za zlé od přirozenosti a pro
to že by tedy lidé hřešili přilnutím k nim, bylo vhodno
jimi samými dáti člověkovi léky spásy. Tak se má uká
zali, že viditelné věci jsou svou přirozeností dobré, tak
jak je Bůh stvořil, stávají se však lidem škodlivými,
poněvadž lidé k nim nezřízené lnou; spásonosné jsou,
když se jich správné užívá.“
Hříchem se člověk poddal nižšímu řádu, „stali se
pošetilci: zaměniliť slávu neporušitelného Boha za po
dobu obrazu porušitelného člověka a ptactva a čtver
nožců a plazů“ (Řím. I, 23); a tak jej Búb zase chtěl
podrobiti témuž nižšímu řádu, aby jej posvětil.
C) Lidská činnost se uplatňuje hlavněvesvětě smysl
ném.
Myslím,že tak bych mohl přeložili výraz„ex studio
actionis humanae, quae praecipue circa corporalia
versatur“, jímž nám sv. Tomáš podává třetí důvod,
že zřízení svátostí je nejvýš přiměřené člověku, jenž
jich má užívati. Ze naše činnost se rozvíjí ponejvíce

ve sfere smyslná, je celkem důsledkem nasi přiroze
nosti, zatížené kromě toho, jak již víme, hříchem. Ne
můžeme se domýšleli, že bychom jednali jen kóny čiře
duchovními. Pravda, úkony rozumu a vůle jsou kóny
ciste lidskými, ale víme, že potřebují jakoby podpory
vnějších koňů, pohybů, slov. Klaněním v duchu aprav
děje právě i klanění liturgické a tedy i klanění, v němž
má svůj podíl i telo, dílo Boží. jako je dílem Božím i jeho
druh —duch. Dějiny skutečně učí, jak casto chlubivci
čistou duchovností upadli do skutků hrubé tělesnosti.
Neboť přirozenost se mstí. Stejné i nevěřící a tak zv.
volnomyšlenkári se nezřídka poddávají hrubým po
věrám. Zamítají pravý zázrak, ale nesednou ke stolu
v třináctičlenrié společnost. Není pochyby,že vzneše
né vnitřní úkony dávají cenu našim vnějším činům,
avšak pouto mezi naší duchovostí a tělesností je tak
úzko, že vnější činy jsou schopny zplodili, posílili kó
ny čistě vnitrní; a stejné je tomu i v opačném směru,
kdy síla vnitřních koňů proráží i našimi smysly. Svá
tosti odpovídají této povaze naší lidské činnosti. Tím,
že dá vajísmyslným schopnostem možnost,aby se i ony
uplatnily,uzdravují aposvěcují také smyslnou činnost.
*
Ve IV. knize Královské (kap. 5) čteme, že vysoký
vojevůdce Naaitian málem by nebyl z malomocenství
vyléčen, poněvadž se mu léčivý prostředek, nařízený
prorokem Eliseem,zdál příliš pošetilým. Nemohl uvě
řit i, že hy ko upel v Jord án ě, t řeba se d mkrá t opé tova ná,
byla s to zbavili jeho tèlo nev yléčitelné a strašné ne
moci. Zapomněl, že skutečným lékem měl býti Boží
čin, jenž užil vody Jordánu. Nebuďme jako Naaman.
Naše víra nás má svátostnými obřady, jež jsou cosi
tak nepatrného, převésti k všemohoucnosti Boha, je
hož dobrotu musíme v tom uznali, stejné jako musíme
uznati jeho jemné umění, jak s námi jedná.
Ví, že jsme tělo a duše, ví, že hřích nás potupně pod
robil smyslnosti, ví. že potřebujeme vidět dotknout a
a jednali navenek. Svou milost, podíl na utrpení Kris
tově nám přichází dáti smyslností, již zbavuje zlého

ducha, již povznáší, když z ní činí podivuhodný pro
středek spasv místo kamene úrazu a příčiny pádů. Ne
pohoršujme se ani zdaleka nad tím, co někteří nazývají
nrubýni zhmotněním náboženství,nýbrž uznejmesoulad svátostí s lidskou přirozeností a věrou, poděkujme
Řediteli toho souladu užíváním prostředků, jimiž se
spojuje s Tím, jenž je velikou svátostí Boží: 9 Ježíšem
Kristem, naším Pánem.
¿
Faulconnier 0. P.

H r o b y b o h a t ý m v Ří mě.
Hrob svaté Františky Římské..
Na římském fóru, melancholickém hrobu slávy a
nádhery, která pomíjí, mezi obloukem Titovvin a vy
sokými klenbami nádherné kdysi basiliky Konstan
tinovy, v nerušeném tichu trosek pohanského Říma,
odpočívá šlechetná Hímanka, matka chudých, po čty
řicet let věrná a milující družka svého manžela a pečíiyá vychovatelka dítek Bohem ií svěřených, Františka
Římská. Ač bohatá a od celého města ctěná a vá
žená, pohrdala divadly, zábavami a pohodlím. Tělu
odpírala, po čem zbytečně a labužnicky toužilo. Vy
braných pokrmů, vína, hebkých a světáckých obleků
neznala. Tvrdý chléb byl jí obyčejným jídlem a voda
nápojem.
To vše za vznešeným účelem, aby mohla tím štěd
řeji ulevovati bídu chudých a trpících a v nich milovati svého Boha. „Dlaň otvírala nuznému a ruce
vztahovala k chudému“ (Frisi. 31, 20). A aby její dílo
lásky —svati pracují pro věky —trvalo i po její smrti,
založila řád oblátek, jejichž blahodárnou činnost znají
chudí Říma ještě dnes. Veliká lidumilka zesnula v Pánu
roku 1440 majíc 56 let. Za svátou byla prohlášena
roku 1608.
Břitká ironie dějin zasvětila jí kostel právě na místě,
kde stával dvojitý chrám bohyně tělesných požitků
a nekalé lásky a nevěrnosti, Venuše a Romy. V něm

ad tří století odpočívá světice, hlásající věrnost man
želskou, lásku k chudým a zápor žádostí těla. Původně
zde stál kostel Matky Boží, který byl v devátém století
přestaven a Santa Maria Nova nazván! Dnes je hlavní
jeho patronkou naše světice. Na její svátek volno se
stoupit k jejímu hrobu pod konfessí. Poutník neubrá
ní se hlubokému dojmu, patří-li na její tělo-kostru,
oblečenou v prosté roucho řehole, již založila a do
které po smrti svého manžela vstoupila, aby ve vlast
ním paláci, proměněném v prostý klášter, dosud se
nacházející ve Via Tor de Specchi, žila jediné Bohu,
chudým a své duši. Nad hrobem před konfessí stojí
mramorová její socha v životní velikosti s andělem,
kterého za živa u sebe vídávala.
Tato skromná, lidumilná, sebe zapírající Rímanka
jest dnes strážkyní trosek římského fora, ve kterém
hučel pyšný, krutý,otrokem pohrdající pohanský Řím.
—Jako v jiných římských kostelích. je i zde řada krás
ných oltářů a uměleckých předmětů, soch a náhrob
ků. Mne nejvíce zajímá náhrobek na pravé stěně pres
bytáře. Je to náhrobek papeže Řehoře XI., jenž pře
ložil papežský stolec z Avignonu zase do Říma, který
odchodem papežů tak upadl, že v basilice sv. Petra
rostla tráva a se pásly kozy. Řehoř XI. a s ním i bývalá
sláva se vrátil do Růna roku 1377, kde rok nato ze
mřel. Římané mu z vděčnosti postavili tento pomník.
Na mramorovém reliéfu viděti papeže na koni, jak
se provázen kardinály a šlechtici blíží Římu; jemu po
pravé straně jede svátá Kateřina Sienská, která no
svými listy a domluvami pohnula k návratu do Věč
ného Města; z brány sv. Pavla vychází mu naproti
jásající římský lid. - Jako sv. Kateřina Sienská trpěla
i sv. Františka, která neméně než sv. Kateřina milo
vala církev, papežství a Řím, když za Jana XXIII. ve
liké schisma podrývalo papežskou autoritu a trhalo
církev na několik nepřátelských táborů. 1ona se doč
kala konce schismatu a uklidnění církve.—Františka
Římská byla „ženou statnou“, kterou „široko daleko
chválí její skutky“ (Prísl. 31, 10).
P. Hudeček C. SS. fí. v Říme.

T h e o c e n t r i s in .
Vynikající duch tohoto století — Mikuláš Kuperník — dokazuje, že slunce je středem svola a
nc země: že slunce je nehybné a že země přimě
řené své kulatosli se otáčí kolem něho. Toto no
ve, ve hvězdářství málo uznávané mínění, jest uži
tečné a má byli přijímáno ve vědě spásy.
Kard. Bendíc.

Náboženství je poznáni a milování Boha.
Především jest náboženství poznání Boha. Svět je
podobiznou Boha. Tvorstvo hlásá Boha. Člověk po
znává Boha nepřímo, úsudkem. Z účinu usuzuje na
příčinu, z pohybu na hybatele, z života na oživovntele, z pořádku na pořadatele.
Náboženství sluje latine religio. Zdá se, že to slovo
je odvozeno od slovesa relegete, znovu čisti. Znovu
čteme, když hned nerozumíme. Znovu čteme, aby
chom pochopili. Religio značí tedy v prvotním význa
mu porozumění, chápání,či proste myšlení. Homo re
ligiosi^, člověk nábožný je totéž co homo sapiens,
člověk rozumný. Není-h rcligiosus, není ani sapiens.
Atheism je v jádře nerozum, jakýsi druh šílenství. Proto
pěje žalmista: Říká si pošetilec v duchu: Není Boha.
(Ž. 13. 1.)
Poznává-li člověk Boha, nemůžekněmu byti lhostej
ný. Náboženství není jen úkon rozumu, ný brž i vůle.
Relegere et diligere. Chápali a milovati. Nestacímysliti
na Boha, je třeba ho milovati a jeho vůli plniti.
V lásce k Bohu je možné dvojí pojetí. Bud se člověk
obracík Bohu jakok nejvyššímu dobru, aby nasel pokoj
a spásu, a to jest pojetí anthropoccutrické. Svatý Au
gustin je vyjadřuje: Učinil jsi nás pro sebe, a neklidné
jest srdce naše, dokud nespočine, v Tobě. (Coni. I. 1.)
To znamená: Stvořil jsi nás k tomu, abychom v Tobe
našli blaženost. Podobně mluví kniha Následování
Krista: Synu, já musím býti tvým nejvyšším a posled
ním cílem, chceš-li opravdu býti blažen. (Imit. Chr.

IH., 9.1.) Chceš-li byti blažen, hledej Boha. V obou vý
rocích se skrývá zřetel na sebe, jakýsi rys vlastního
uspokojení, pohnutka osobního blaha.
Anebo Člověk má na zřeteli jediné Boha a jeho
oslavu a na své blaho myslí až v druhé rade, a to jest
pojetí theocentrické.Tak zní základnípoučka duchov
ních cvičení svátého Ignáce: Clovčk je stvořen, aby
Boha Pána našeho chválil, jej ctil a jemu slouže pak
spasen byl. Snad bv se mohl nčkdo rozpakovati, co
ie přednější u svátého Ignáce, zda chváliti či spasenu
býti. Jest však nepoehvbno, že jeho poučka jest pře
vážné theocentrická. Kdyby byl svátý Ignáckladl na
první místo spásu, byla by asi zněla jinak: Člověk je
stvořen, aby chvále Boha spasen byl.
Cista láska k Bohu ukládá výlučný takřka zřetel na
Boha. Evangelium káže hledati nejprve Boha, a to ab
solutné, bez výhrady: 1Iledejte nejprve království Bo
žího a spravedlnosti jeho, a toto všecko vám bude při
dáno. (Mat. 6. 33.)
Hledati nejprve Boha znamená ovšem pohrdali
sehou.TakpravísvatýFrantišekSaleský:LáskukBohu,
která nás vede až k pohrdání sehou, činí nás obyvateli
nebeského Jerusalema: láska k sobe, která nás vede
až k pohrdání Bohem, nás činí otroky pekelného Bahylona. (Traite de Y amour de Dieu I., 4. 4.)
Bùh je střed, k němuž veškeren život náboženský
má stále smerovati. Není tudíž správno, abych hledal
Boha jen proto, že jinak nenajdu klidu, nýbrž jsem
povinen hledati ho a sloužiti mu, i kdybych věděl, že
v něm nikdy klidu nenajdu. To lcdybv jest jen před
poklad. Dogmaticky asi není správný, ale psycholo
gicky bv byl prospěšný v tom, že by clovčk na něm
mohl přezkoušeli ryzost a čistotu své lásky k Bohu.
Ostatně evangelium samo, jak se mi zdá, značí cestu
k takovému předpokladu v napomenutí daném apoš
tolům: Kdo z vás maje služebníka, jenž orá neb pase,
řekne mu, když se s pole vrátí: Pojd hned a posad se
k jídlu? Zdaliž spíše neřekne inu: Připrav mi jídlo a
pře pásaje se posluhuj mi, až se najím a napiji, a potom
ty budeš jisti a piti. Vzdává-liž díky služebníku tomu

proto, že vykonal, co mu byl rozkázal? Myslím, že ni
koliv. Tak i vy, když učiníte všecko, co se vám přiká
zalo, rccte: Služebníci neužiteční jsme: co jsme učiniti
mèli, učinili jsme. (Luk. 17. 7 —10.)
Tu Pán zřetelně ukazuje, že Bohu sloužiti je povin
nost, kterou je třeba konati bez ohledu na odměnu.
Mèli bychom si proste odmysliti věčnost a tázali se
sami sebe, zdali bychom dovedli sloužiti Bohu i kdy
bychom neměli nesmrtelně duše a byli jen jakýmisi
dokonalejšími živočichy, kteří sice Boha poznávají, ale
smrtí tělesnou zcela zajdou. Zdali bychom věrně plnili
jeho vůli, i když víme ze zkušenosti, že tento život ne
stojí za to, abychom jej žili. Zdali bychom trpělivé
nesli své kříže i bez naděje na odměnu stonásobnou
v nebesích i bez nejmensí myšlenky na to, čeho oko
lidské nevidělo, čeho ucho lidské neslyšelo a co ar.i
na mysl lidskou nikdy nevstoupilo.
V sedmnáctém století žil mystik, který měl heslo:
DIEU SEUL. Bůh sám. Byl to Jean de Berniěres. Vytvo
řil celou školu duchovní. Milovati jen Boha naprosto
nezištné jest hlavní zásadou jeho duchovní nauky.
O múi Pane, volá, ctím toho, kdo se bojí tvého
soudu, ale. chci ti sloužiti z celého svého srdce s je
diným zřetelem na Tebe samého, pro to, co jsi: a těší
mne volati k Tobě z hlubin duše, napsati a podepsati
!)oslední kapkou krve na vědomost celému světu, že
>ych ti sloužil a miloval tě z celého srdce i kdyby ne
bylo jiného života, než je tento život přítomný, i kdyby
těm, kteří Tobě slouží, byly určeny jen věčné muky.
O Vládce můj, kdyby mi byly zajištěny slasti nebes,
a tvoje sláva vyžadovala, abych tom nikdy nevešel,
ach, z celého srdce! Ano, svaty andělí můj strážný,
ano . . . z celé své duše, ze všech svých sil bych se
navždy zřekl tam jiti. (LHomme inténeur,Paris 1684.
p. 67/8, cit. H. Bremond, Histoire littéraire du senti
ment religieux en France, Bloud et Cay, Paris 1926.
toni. VI. p. 237.)
To by byl jeden předpoklad: není věčnosti. To zna
mená, že nechci, aby na mne působilo: Dobré, služeb
níku dobry a věrný, že jsi by l nad málem věrný, nad

mnohým ustanovím tebe. (Mat. 25. 21.), ani: Utrpení
nynějšího času nejsou ničím proti budoucí slávě, která
se zjeví na nás. (Rím. 8. 18.) —a přece Bohu sloužím
jako voják králi, i když ví, že padne > boji a že od
měnou mu bude smrt.
Druhý předpoklad: nežádati si nebe, žádati si jen
nejposlednějšího místa v očistci nebo i v pekle, kdyby
peklo bylo jen trestem a ne odlukou od Boha.
První si p>řeje Charles Péguy v poutní písni ke cti
Matky Boži složené. Ta píseň se končí versi :
V hrob úzký až nás uloží,
nad námi až dozní mše a obřad pohřební,
rozpomeň se* 6 královno zaslíbení,
daleké pouti, již konáme v Beauce!
Až svlékneme tento měch a tento provaz,
až se dochvějeme chvěním posledním,
až dochroptíme chroptem posledním,
rozpomeň se na své milosrdenství!
Nic nežádáme, útočiště hříšníku,
místo poslední v tvém Očistci,
Íen
)ychoni dlouze oplakávali svůj smutný život
a zdáli dívali se na tvou neblednoucí krásu!
(cit. J. Cal vel, Le renouveau catliolique dané la littěrature contemporaine, F. Lanore, Paris 1927, p. 160).

Jc třeba připomenou ti, že Pégui se nemohl smířiti
s církví, poněvadž jeho žena nebyla pokřtěna a poně
vadž s ní byl oddán ien občansky. Paní Pcguyová pak
nechtěla spiniti podmínky, které církev klade, má-li
manželství takové byti konvalidováno. A poněvadž
byl věřící, trpěl tím stavem velmi. Cítě se vyhnaným
z církve viditelné, utíkal se do církve neviditelné, do
církve hříšníků, na nichž však spočívá milost Boží.
V básni VISION líčí Marie Noelova svůj vstup do
ráje. Duchové nebeští se diví, kterak tam přichází ta
ubožačka a cizinka. Vytýkají jí její hříchy, zejména po
lovičatost, nestatecnost lásku k světu a vynášejí roz

sudek, že musi opustiti ráj. Není tam místa pro ni.
Odchází tedy se slovy:
A svati tvoji pravdu mají, Pane, musím venti jim,
dobře činí,
že mne vyhánějí z království svého a slávy své
jako psa.
Jejich království... Snad jim ho závidím ?
Ty dobře víš,
ze slávy netřeba mi a že téměř
netoužím
po jejich štěstí, jež je příliš velké pro mě, miluji-li
v koutečku.
Pospěš, vyrvi z duse mé, co se ti nelíbí,
6 Králi můj,
nech, ať rychle trpím, avšak v pekel výheň
se mnou pojtf!
(cit. Manuel illustre dc*la litlérature catholique cn France,
Spes 1925, p. LXXIX.)

Když jsem přečetl tyto dvě básně, nalezl jsem jakési
ospravedlnění svých vlastních myšlenek z doby, kdy
v klamné ctižádosti jsem si namlouval, že jsem básní
kem a že verše, které dělám, jsou nejlepší verše na světě.
V jedné básni, které již nenalézám ve svých papí
rech, jsem užil obrazu z dětství, kdy občas přijíždívali
do městečka komedianti. Ne vždy jsme my kluci mí
vali potřebný prosík a svolení rodičů, abychom mohli
jiti na „komédíju*. Nezbývalo než nahlížeti skulinou
do velikého stanu komediantského, který býval uvnitř
ozářen. I ten skromný pohled skulinou nám postačo
val k dokonalé blaženosti. Představil jsern si v básni
nebe jako takový stan a prosil jsem Boha, aby mi do
volil jen dírečkou se dívat na tu slávu a krásu.
Jiná podobná báseň, nazvaná Marnotratný syn, se
mi zachovala. Pocit, že jest nehoden Boží lásky, utvr
zuje básníka v přesvědčení, že si nesmí žádati více než
věrnost ve službě Boží.

S bolestí hledím v jinosskou dobu.
jak splétá se řetěz mých vin:
Tvoje láska pres moji zlobu,
moje zloba pres tvoji lásku —
Tys Otec můj, ale já nejsem tvůj syn!
A marno se znovu odříkat bludu,
úmysl dobrý se rozplyne v rouhavý dým —
to vím
a vyznávám v studu.
Hněv tvůj, rte lásku vzývati budu:
nejsem už hoden býti tvým synem,
učiň mne otrokem svým!
Učiň mne otrokem svým,
nechať mne navždycky pálí
volnosti přeludy v dáli,
nechať se ploužím
v blátě a prachu,
nechať Ti sloužím
v hladu a žízni,
samoty trýzni !
Nejsem už hoden býti tvým synem,
a nutno-li více než sloužit,
jak otrok ať zhynu
za svoji vinu,
váren však okovům tvým !
Na to se může říci, že jsou to líbezně představy bá
sníků dobrých i spatných, krásná slova, pod nimiž zní
sice tklivý a hluboký tán pokory, ale. přece jen slova,
životem neověřená. Taková slova se snadno říkají,
když je člověk najeden a nemá dluhů. K nutí bylo by
třeba skutků. Není pochyby, že je to tak. Říkáme ne,
('O je, ale co by mèlo býti. Básník není ještě světec.
A také se musí uznati, že řečené předpoklady jsou
nemožné, theologicky nejasné a nepřesné.Též je třeba
se přiznati,že spočívají zčásti aspoň na neznalosti lid
ského srdce: je pochybilo, je-li člověk schopen tak

čisté, zcela nezištné lásky, že by nemyslil ani na svoji
spásu a mel na zřeteli jen slávu Boži. Ovsem spása lidí
jc vcc Boží, a nebylo by vůbec bludné, kdyby někdo
řekl: Chci dojiti spásy, nebof Bůh bude jí oslaven.
Povinností jest a bude milovati Boha nade vše. Pro
slabost srdce našeho je dobře, když k nám mluví bá
sníci a rozněcují v nás plamen té lásky. A pro tvrdost
srdce našeho je nutno mluviti k nám theologicky
přesně a vyřknouti slovo: theocentrism.
Bylo třeba voliti toto hrozné barbarské slovo, v němž
se mí.síkosniickýděssnredstavouběžícíhostroje.slovo,
jež není ani řecké ani latinské, ani vědecké ani básnic
ké, zrůda mezi slovy lidské reci. Ale je to slovo silné.
Vyslovíme-li je doopravdy, roztříštíme jediným tím
slovem směšnou a prázdnou modlu svého já.
Dominik Pecka.

P e r l i č k y víry.
Touhy, jež háraly v nitrech středověkých křesťanů,
pudivše je do lesů, pustin a pouští, aby zde v samotě,
opuštěni celým světem,hledali klíce k otevření dveří,
jimiž se vchází na cestu nové Země, jejíž start jest ve
věcnosti: hluboko v duši, široko v prostoru i vysoko
nad hvězdami —tytéž touhy jsou mně vlastní. Jsou
mým vdechem i výdechem, zájmy mé jimi jsou urče
ny a úsudky moje ony diktují a soud nad hříchy
mysli a rukou mých ony pronášejí. Jsou mojí jedinou
rozkoší, jejíž sladkosti nenalezne nikdo ani v rados
tech andělů. Ale (lidskými slovy mluvím) jsou mně
zároveň trýzní, jež snad dosud na světě znamenána ne
byla a již mohu přirovnat! jen k úzkosti malomocného.
Toto neštěstí jest však vy váženo štěstím tisíckrát vět
ším. štěstím plynoucím z oběti; z ní vyvozuje trýzeň
své touhy: Z trýzně rodí se radost má a z radosti trý
zeň. Ježíš Kristus ukřižovaný jest symbolem těchto
sladkých muk. On duši lidskou tak bohaté obdaroval.
*

Protože věřím v Ježíše Krista, verini v dokonalého
člověka. Modlitba Páně. volající: Otče náš! —sama
mne vybízí, abych věřil, že člověk jest synem Božím
a že jako Otec jeho muže byti moudrým, jako on mi
lujícím, jako on dokonalým. Bůh chce vidéti ve svých
synech jediného syna: Sebe samého. Věře v dokona
lého člověka věřím i v prostředky, jimiž dokonalosti
Otcovy dojiti lze. Prostředky byly lidem dány od věč
nosti; ale musím říci nevědoucím, kde je mají hle
dali : Snižte se k Ježíši, zchudněte jako svátý Franti
šek a jste ve škole Boží!
*

Hleděti na zástupy vzdělaných lidí, jak třeští divošsky radostí a štěstím vášní, a vidéti, jak jim v prázdné
jejich mozky diabolos nalévá alkohol —toť věru větší
bolest bolesti matky, jež musí prihlížeti týrání svého
dítěte, nesmějíc mu pomoci. —Srdce Ježíše Krista ve
všech svých svátých a vyvolených trpí nesmírně ne
vědomostí těch, kdož dosud neodvolili smysl života
z věčnosti trvání a rmoutí se hořem oklamaného mi
lence naci temi, kdož jsou v zajetí lži.
Slunce Vánoční inklinuje k srdci člověka, otevírajíc
je svými mocnými paprsky jako kalich tulipánu pro
přijetí milostí Života. Již cítím vůni jitra vánočního,
které co nevidět zbystří náš zrak barvami úsvitu a
ohlaží nás majestátností své krásy, již tuším hvězdu
spasení za obzorem své klamivé mysli. Ach, temno
duše mé v šero přesvaté změní hvězdy celého kosmu a
jiskřením duhovým pěti budou písen Dítěti Božímu !
*

Ačkoliv víme, že na tento svét zrozeni jsme jako
vyvolenci z mnohých synů marnotratných, aby nám
životem byla ukázána cesta k domovu, a třebaže ještě
nejsme jisti, zda ce8ta, jíž nyní jdeme, jest výslednicí
mnohých cestiček, po nichž jsme bludné byli vedeni
klamem svých smyslů, přece již sesladkým rozechvc-

ním myslíme na vchod za hranice země —na smrt.
Ach, proč, když jsme dosud nezadostiucinili požadav
kům života vezdejšího, když jsme dosud nezískali ví
ry? Slabost nás činí neodpovědnými; únava tělesná
i duševní vzbuzuje v nás touhu po odpočinku, proto se
tak těšíme na sinrt. Tušíme v ní lože, nám ke spánku
Eřipravené—spatřujeme v ní i milenku, jež s námi
urie snili sen lásky n štěstí. Poutník Jan Rubín.

Laicky apoštolát.
(Cyklus praktických pokynu pro duchovni život 2.)

Už mnoho pojednání se objevilo v našich časopi
sech s tímto překrásným slovem záhlaví . . . už tak
mnoho, že je nebezpečí, že zevšední a ztratí svůj po
svátny nádech! Ale, bohužel, jako při tak mnohých
pokusech a podnicích i jiného druhu, které my u nás
začínáme, chybí skoro vždy jednak přesnost pojetí jed
nak důslednost provedení, stihá i týž osud i tento ide
ální pojem, který se rozplývá v neurčitém horování
a obvinování vzájemném, že se nic nedělá a tak dá
le . . . a ze všeho hledí ncujasněnost v celé věci.
Psalo se již o něm v časopisech rázu více vnějšího
a technického, a ... v tom by právě se mohla skrývat
hlavní chyba a zárodek fiaska!
Laický apoštolát je na prvním miste věcí čistě du
chovní, a no, jest jí pouze, a chteli-li bychomsi duchov
ní moment odmyslit, a omezit se jedině na vnější čin
nost. přestává být tento pojem tím, čím jest, a stává
se nanejvýš afilací, propagací atd. . . .
Má-li tedy poučení o laickém apoštoláte v někte
rém časopise místo, je to předně zde.
A jasný pojem o věci. která, jsouc podstatou toho,co
sv. Otecnazval Katolickou akcí a která jest programem
jeho pontifikátu, a již klade na srdce všem věřícím jako
povinnost svědomí, a která jest den ode dne akutněj
šího rázu, je beze sporu nutný!!
Tím nutnější, že většina těch, kteří se jíchápou.igno-

rujo vedóme nebo z nedbalosti všecky instrukce pa
pežovy a biskupů a majíc před očima slepé pouze K
akci jako něco ozářené novotou, prohlašují své parti
kulární podniky bez ohledu na celkové posláni a in
tence zástupců Božích za tuto.
Beznejasných a horujících slov podívejmese na pod
statu věci:
1.
Na sourucenský a mohutný šik nepřátel, u ničili
skoro každý pracuje na programu své strany a svého
názoru a jemuž pomáhá ještě sourucenství pekla a lid
ských vášní, nestačí pouze knězi jakožto oficielní bo
jovníci za království Boha na zemi. Bůh, duše, víra není
jen veci knězi, jako by to bylo jen jejich povolání, a
ostatním do toho nic nebylo: Je to věcí všech věřících
ve Zjeveného Boha —v Kristu a církvi ! Knězi jsou pro
středníky milosti a rozdavači tajemství Božích, jsou
učiteli a vůdci, ale vojíny jsou všichni věřící!—
Laický apoštolát jest spolupráce laiků s kněžským
úřadem !
IL V čem je rozdíl proti dřívějšku: Po všecky časy
—zvláště markantně v prvých dobách svaté církve —
pracovalo mnoho laiků s kněžským posláním církve:
mužské řády se. svými laiky, ženské u nemocných, při
výchově dětí, v misiích a p. —
Ale tato výpomoc byla náhodná, dobrovolná a elit
ní, t. j. omezovala se jen na ty, kteří vstoupili do kláš
tera. —Byly i jiné spolky, velice činné a silně pracu
jící na záchranu duší. Ale zase: náhodné, volně!
Rozdíl je v tom : k. akce, cíli dnešní laický apoštolát,
je spolupráce
organisovaná,
systematická,
všeobecné povinná podle jistých mezí a schopností,
rázu více ofenzivního,
odvislá od řádné duchovní správyy kterou jest: pa
pež, biskup, farář,
a hlavně: vyrůstající ze silného a živoucího spojení
s Bohem v duchu modlitbyr a abéti.
K. akce, laický apoštolát, není spolkem. Jest pravé
a k c ítedy činností nebo úkonem, to jest, spojuje pou

ze, organisuje, řídi k jednomu cíli, srovnává všecku
činnost, jakýmkoli způsobem katolickou a směrující
k záchran è duší.
Je-li nějakou organisovariou jednotkou, jest jí pak
celá církev, jejíž hlavou jest papež, jejímiž pobočkami
jsou diecese a farnosti. Je to činnost laiků a knězi, ne
jako dvou kast,z nichž jedna by byla činnou z povin
nosti a druhá z ochoty a amatérsky, nýbrž každá patří
do ní lak, jako každá patří celá do svaté církve, a každá
má svůj úkol z povinnosti a z vlastního zájmu: Každý
patří ke královskému kněžstvu Kristovu, a laici nejsou
jen nčja kvm trpěn ýmelemente m, nýbrž orga nic ky pat
řícím k celku-každý na svém miste. —
Z toho ovšem vyplývá, že 1. apoštolát jest činností
systematickou, zapadající do celku. Odlučuje-li se od
něho, přestává byt K. akcí. Tato soustavnost —která,
jak výše zřeimo.je podstatnou pro pojem - se konkrét
ně jeví v odvislosti od duchovní správy: Tím ovšem
vynikne eminentně katolický moment poslušnosti pro
opravdový apoštolát naprosto nutný; bez této se více
podvrátí než postaví. Soustavnost spočívá dále v roz
dělení práce: Jádrem Katolické akce je farnost!
Páteří apoštolátu ve farnosti je organisace (ne vc
smyslu spolku) boriiteli/, jimž je svěřen jeden neb více
domů (ve vesnici blok), v nichž mají stálý pozor na
vše, co se děje a má význam pro náboženský život,
aby to ihned oznámili duch. správci, udržují spojení
inezi ním a farníky, donášejí jim farní věstník, pozvání
k přednáškám, exerciciím, misiím, poučují je o případ
ných povinnostech, vhodně je upozorní na ně, sdělí
faráři jejich hmotné poměry (na př. nezaměstnanost,
bídu, nemoc, mravní nebezpečí). Aby pak neprotěžo
vali faráře častými návštěvami,sdělují tyto zkušenosti,
mimo naléhavé případy,důvěrníkovi,který obstarává
asi deset horli telů.-Důvěrník pakjednou tydnedochází do jarního výboru, který, maje faráře jako předsedu,
se skládá z důvěrníků a zástupců všech katolických
činných spolků ve farnosti, dále z různých expertů a
členů odborných Částí laického apoštolátu. Farní vý
bor má totiž kromě těchto důvěrníků, kteří pečují o so-

bè svěřené oddíly farnosti zcela všeobecné, také odbo
r y , \ nichž se jedná a pracuje již k vymezeným cílům:
tedy na př. odbor školský, tiskový, charitativní, besíd
kový, spolkový a pod. ISemusí být všecky a múze jich
být víc. Zástupci těchto odboru jsou členy farního vý
boru.
Sdělí-li tedy na pr. některý důvěrník, že mu bylo
řečeno od boriitele, že v jeho čtvrti je někdo nemocen
a potřebuje ošetření, výpomoc nebo podporu, předá
se tato věc již charitativnímu odboru, který tam pošle
ošetřovatelku a zjedná pomocí svou nebo Svazu cha
rity diecésního nutnou pomoc.
Inteligence ovšem musí mít širší pole působnosti,
ale tím není vyňata z jurisdikce a odvislosti od duch.
správy, která může být přímo biskup. Zkušení a vzdě
laní inteligenti věnují se činnosti vzdělávací, apolo
getické, přednáškové, organřsační a pod. Vstoupí tím
obyčejné do služeb vyšší jednotky, do Katolické akce
diecésní, která spravuje a řídí farní akce, nebo do zem
ské, která pečuje o jednotu v celé zemi, po př. statě
(říšská Kat. akce).
Tím se organisuje celá činnost, takže tam, kde ne
stačí farní akce, na př. jedná-li seo umístění nějakého
sirotka do ústavu, obrátí se na vyšší jednotku. Nebo
je-li třeba nějakého celkového společného podniku,
vzpomeňme oslav svatováclavských, stará se říšská
akce a pod.
Tím je zhruba naznačeno, co je jádrem Kat. akce
čili apoštolát u laiků a jaká jsou jejich místa, chtějí-li
nazvat svou činnost apoštolátem: stavět ji do služeb
duchovní správy.
(Prakticky: Kde není duch. správa nakloněna, nic
nedělat proti ní, ale čekat a —modliti se!)
Naznačil-li jsem takto vnější činnost, chtěl jsem je
dině upozornit na mnohé nesprávné pojmy a elimi
noval vše, co si přivlastňuje neprávem jméno laické
ho apoštolátu.
Ale ani zdaleka jsem se tím nezmínil o hybné síle
apoštolátu, o jeho prameni a nezbytných podmínkách.
Ty jsou to hlavní,

ty jsou všim li!
ZAČÁTKEM, CESTO U , C ÍLEM A KONCEM JE ST
BŮH! N E JE N V T E O R II - V' N E J SK U T E Č N E JŠ Í
P R A K S ItlI

Běda, bez teto nejskutečnější prakse, to jest bez ži
vého vědomí, že „Beze mne nemůžete nic činili“, že
„Já jsem Alfa i Omega“, že pie nutno pouze, —slyšte,
pouze pro Něho, nikoli pro svou cest,pro své cíle, pro
svůj spolek nebo řád, nikoli pro obhájení cti, ani cír
kve! —nýbrž pouze pro Nebo a duse —činili, že
On působí a my jen spolupůsobíme, že
nutno zít v jeho MILOSTI a že
nutno v nejzoufalcjsím postavení klidně důvěřovat,
není apoštolátu, je vše ztraceno !!
la to prakse značí:
Silný duchovní život, který jest pramenem této celé
Činnosti a který nesmí být chudší než sama činnost,
je nutnou podmínkou pro každého apoštola I
To je první, nadpřirozený předpoklad.
Ale jsou i předpoklady přirozené.
A zase: první mezi nimi bude: znát dobře svou víru,
studovat ji a ovládat! (Příště dále.)
P. Jan Ev. Urban O. F. M.

J á j s e m p a s t ý ř d o b r ý.
ví
V

Zel Bohu,že mohou býti také pastýři nedbalí,špatní,
ano i zlí. Písmo sv. často a často o nich mluví. Ze
jména Ezechiel (34, 1 nn) jménem Božím je kárá:
„Běda pastýřům Izraelovým,
kteří pásli sami sebe;
zdali nemají býti pasena stáda od pastýřů?
Mléko jste jídali,
vlnou jste se odívali,
co tučného bylo, zabíjeli jste,

ale stáda mého jste nepásli.
Co mdlého bylo, ncposilnili jste;
co nemocného, novyhoj ili jste;
co zlámaného, neobvázali jste;
co bylo rozptýleno, nepřivedli jste zpět,
a co se bylo ztratilo, nehledali jste ;
ale tvrdě panovali jste nad nimi a ukrutně.
I rozprchly' se ovce mé, ze nebylo pastýře ;
a staly se potravou všeliké polní zvěři ;
Bloudila má stáda po všech horách,
po všech vyvýšených pahorcích ;
po celé plose země se rozprchla má stáda,
a nebylo, kdo by se o ně staral,
nebylo, pravím, kdo by se o ně staral!u
Za tuto nedbalost a sobeckost stihne vůdce národa
izraelského zasloužený trest:
„Toto praví Pán Buh:

IO O-

Aj, já sám (přijdu) na pastýře
a budu vymáhat i stádo své z ruky jejich,
učiním konec s nimi, aby jiz nepásli stáda,
aniž dále pásli pastýři sebe samé;
vytrhnu stádo své jim z jícnu,
aby jim nebylo jiz za potravu*
Jcremjaš udává příčinu, proč ti „pastýři46jsou ne
balí a proč jejich lenost přináší hořké ovoce (10,
I):
..........................................
„Nebol blázniví jsou pastýři,
Hospodina nehledají;
proto nemají zdaru,
všecko stádo jejich jest rozptýleno*

Za to, že se vůdcové národu izraelského takto „sta
rali64 o své poddané, Hospodin „postará se66o ně (ve
smyslu trestném): Jer 23, 1 n :
„Běda pastýřům, kteří rozsápávají a rozpty lují

stádo své pastvy, dí Hospodin.
Protož toto praví Hospodin, Bàh Izraelův,
o pasty řídi, kteří pasou lid můj :
Vy jste rozptýlili mé stádo a rozehnali jste je;
nestarali jste se o né;
ajjjá se postarám o vás,
o zlobu vašich nápadů, dí Hospodin “
Takového pastýře „bláznivého“, t. j. bezbožného,
představoval na rozkaz Boží prorok Zacharjáš (11,
15nn). Bylo mu přikázáno: „Vezmi si ješté nádobí
pastýře bláznivéhoic, t. j. pastýřskou hůl, mošnu, prak,
flétnu, provazce na přivazování ovec, kolíky, snad
i stan; zejména pak sluší pastýři nedobrému - palcát.
Jahve, jenž přikazuje Zacharjášovi, aby představoval,
dělal pastýře bezbožného, praví mu dále (v. 16n):
„Nebot ajy já vzbudím pastýře v zemi, který- opuš
těných nenavštíví, rozptýleného nebude hledati, raně
ného nevy léčí, a toho, cojest silné nevykrmí, ale maso
tučných jisti bude a pazriehty jejich roztrhá.
Běda pastýři ničemnému,
opouštějícímu stádo!
Mee na rámě jeho
a na pravé oko jeho!
Rámě jeho úplně uschne
a prqvé oko jeho dokonale oslepne!“
(Výklad těchto slov viz v mé Bibli české, lil Braba
1925 str. 1013 n.)
Pastýři nedbalí byli také vůdcové národa izrael
ského za dob Kristových. Sv. Matouš (9, 36) napsal
o Ježíši Kristu: „ Uzřev pak zástupy%pojal lítost nad
nimi, ze byli zmořeni a povrženi jako ovce nemající
p a s tý ř e Ta lítost vedla Pána k tomu, že uložil apoš
tolům : „Jdete k zahynulým ovcím domu izraelského.“
Vůdcové národa izraelského za časů Spasitelových
nebyli již ani pastýři; byli to spíše zloději a lupiči.

lYiii má je na mysli, když přednáší své podobenství,
jež zaznamenal sv. Jan 1Ü, I —5. 7 —10.:
Vpravdě, vpravdě pravím vdrn:
Kdo nevchází dvermi do ovcince,
nýbrž odjinud vstupuje,
ten jest zloděj a lotr.
Kdo vsak vchází dveřmi
jest pastýř ovci
Tomu vrátným otvírá
a ovce sl\'ší hlas jeho,
a on své ovce volá jménem
a vyvádí je.
A když své ovce vypustí,
jde před nimi
a ovce ho následuji
nebo znají hlas jeho.
Cizího vsak nenásledují,
nýbrž utíkají od něho,
nebo neznají hlasu cizích*
„Vpravdě, vpravdě pravím vám:
Já jsem dveře, k ovcím.
Všichni, kteří vystoupili (přede mnou)
jsou zloději a lotři,
ale ovce neslyšeli jich.
Já jsem dveře.
Vcjde-li kdo skrze mne,
bude zachován;
a vejde i vyjde a nalezne pastvu.

Já jsem přišel,
aby měli život a měli hojnost
Dr. Jan Hejcl.

Pracovna.
O duchovní hlouposti.
Jako zvíře řítí se vyfintěný hej sek, namalovaná ko
keta po ulici ke stolu, k smíchu, zábavě, k . . . A jako
běží dnes, bez cíle, bez smyslu, jakousi setrvačností
těla, tak poběží ještě několik let.
Běží slepě, tupě, mysl neuvažuje vpřed, nevidí cíle,
tím méně cíle posledního. Dnešní člověk propadl straš
ně myšlenkové tuposti, duchovní hlouposti. Hloupý
je ten, jenž neví, co vědět má, čeho potřebuje. A nej
větší hloupostí jest nevěděli, jaký význam má celý
život, kam vlastně letí všecky kroky; jak je prázdné,
protože časem zcela vybrané, myšlení dnešní. Jenom
věcnost, Bůh, věcný cíl dovedou zaplniti dokonale
člověka. Ostatní jej jen zvolna vyčerpáváA tak nastává strašná prázdnota, zvířecí otupělost.
Nevědomost, otupělost o smyslu života,bytí, světa!
Svatý Tomáš tu mluví přísné o hříchu hlouposti.
A jako nejstrašnější příčinu udává hřích nečistý. Neb
nečistý hřích dává nejsilnější rozkoše a proto nejvíce
tajně vyčerpává ducha, protože jej nejsilněji drzí při
zemi a nejsilněji mu brání vzlétnout a myslitina Boha.
Dnešní nevěra a dnešní nemravnost jsou pojmy
souvztažné.A sÖCproc. jistotou můžete urciti rouhače,
tupiče církve, knězi a řeliolnic jako smilníky! Nechá
pou Boha a Boží, protože duší zakrněli, nechajíce jen
tělo žiti.
Braito.
Laboribus confcctus.
Nikdy se mi nelíbily na smutečních oznámeních
ohlášení,že zemřel „senio confectus“, nebo „marasmo
senili confectusu.Oč krásnější, hlubší jest takové ohlá
šení smrtisv.Františka Xaverského.Jaksi niě to dojalo,
když jsem četl v jeho lekcích v brevíři v den jeho svátku:
„Laboribus confcctus'4. Aj, to jest již jiná řeč. Pracemi
schvácen, prací stráven, zesnul v Pánu. Jak se to tak
divně hodí k sobě: Svatí umírají pracemi 9chváceni
a my umíráme stářím, marasmem stráveni. Ale ne
měli bychom takto umírali : Proto také náboženský

život našeho lidu, našeho národa, také umírá maras
mem, také jest schváren stářím.
Marasmus senilis: Bič suchého výšklebku, sebevě
domého svistí nad námi: Máte jen babičky, a až ty
babičky vymřou: Pak, umřete i vy,a jak umřete? Tak
jako ty babicky: marasmo senili!
Život jarý, jásající, bouřlivý, prudký, hořící život
jest život katolicismu, jest život náboženský. Probůh,
co jsme z něho učinili! Skutečně starecký, neživotný
obraz. Náboženství, které jest již jakoby neschopné,
aby vedlo národ, aby vedlo vlastně již jen duši naši.
Stařeckost našeho duchovního života! Protože neumí
me jej žiti, protože jsine byli vechýtky duchovními a
duševními již od prvého počátku svého vlastního ná
boženského života. Náboženství v našem nitru tak sla
bě plápolalo, tak nějak jako knůtek v oleji na dušičky.
Takové světlo, které bylo opravdu světlem za mrtvé.
Mrtvé duše, mrtvého náboženství.
Život vraťte duši, života dejte duši. Aby nábožen
ství skutečně vedlo duse k Bohu, abychom pochopili
přikázání jako cestu k Bohu, jako projevy velké příz
ně Boží, jež nám ukázala, jak třeba k němu jiti a jak
třeba se varovati toho, co by nás od něho odvedlo.
Vby naše myšlení bylo vedeno posledním, pravým
posledním cílem, totiž Bohem, abychom na vse se dí
vali jeho zrakem, jeho Prozřetelností, jeho úmysly a
plány, abychom rozuměli Bohu, abychom žili stále
v něm a z něho.
Proč je duchovní život jakýsi luxus, jakési privile
gium jen několika dušiček? Není to jejich privilegium
a není zbožnost a duchovní život jen lék pro ty, kteří
nemohli si najiti jiného sportu. Duchovní život jest
povinností všech. Všichni jsme povoláni k tomu, aby
chom se stali čím dál tím dokonalejším obrazem Bo
žím, abychom se čím dál tím více přiblížili k Otci
v nebesích, jenž jest dokonalý. To jest již dáno samým
principem života. Život se má rozvíjeti a proto proč
hledali theologická zdůvodnění,zda jsme pod hříchem
povinni neb ne snažili se o dokonalost, když život sám
svou povahou nás ke svému rozvoji vybízí.

I ¿abori b tisconfec tus: Abyelioni zemřeli ne suchopá
rem duchovním, nc chladem, ne zi mou,stářím duše na
ší, ježjižnedovede ničeho milovali,kničemu vzlétnouti, pro nic se rozohnili a nadchnout i, nýbrž abychom
zemřeli ke konci cesty poctivé, plodné, jež nás přivedla
co nejblíže ke Stánku Božímu.
Laboribus confectus: Ti. kteří jsou povoláni, aby
šli na rozcestí, kteří mají takové dary, jez je nutné pu
dí na rozcestí, aby tam hledali, kteří nedovedou na
jiti domova, protože byl jim odepřen, protože mají si
vybudovali domov svůj v duších a přes ně pak v Bo
hu svém, nechť se nebojí, že Pánjmdeod nich příliš
žádati. Každá láska je požadující. Cím horoucnější lás
ka, tím více požaduje a vyžaduje. Dejte mnoho, pro
tože je to krásné moci dávati a dávati, protože Bůh
chce, protože toho je třeba, aby on nás více naplnil,
jak ve svých plánech určil.
Všichni Bozi žháři, apoštolově, blázni pro Krista,
jichž svět nechápe, jdete, jdete, stále jdete, neúnavné,
stále ještě jděte, běžte, hledejte, podnikejte nemožné
věci, na tolik dílů se rozdělte, kolik bude těch. které
potkáte na cestě. Co jest lepší: Vkrátku se stráviti,
protože jste vlekli za schon těžké břímě tolika duší,
anebo tak pomaloučku si to šlapati s kopečka dolů.
nenechávajíce se vyrušovat! ani Bohem ani voláním
bližních ani duší vlastní, jež by také pořád něco chtě
la? Co jest správnější shniti, zmrznouti anebo shořeti? Shořeti pro Boha a pro jeho duše nesmrtelné, pro
jeho vůli. pro jeho svatost a pro jeho slávu ?
Braito.
Na obě strany.
Mnoho jest dábclstva na zemi, ale jim nikdy ne
hrozí bytová nouze. Vždvekv jest dosti nejen těch,
kteří jim rádi propůjčí své palác e, hrady, sály, taneční
a hodovací síně, ale i těch, kteří se s nimi rozdělí o ko
můrku svého srdce. Chtějí být křesťany, ale nechtějí
byti modláři, chtějí byti katolíky, ale nikdy ne fana
tiky. Pak napolo, napolo, to „sladké napolo“ dnešních
katolíků! Oni hřeší jen tak v slušných mezích, jejich
hříchy jsou tak polovičatě nakyslé a jejich křesťansky

život tak polovičatě peklem zatuchlý. Křesťané, je
tohle život vás důstojný?Dokud budete pokulhávat!
na obě strany? Je-li Baal pravým Bohem, jdete za ním,
jestliže ale Hospodin Bohem jest, proč mu nesloužíte?
Víte, že království nebeské násilí trpí a vy jste změk
čilí a při prvém boji prcháte a místo Bohem, jehož si
máte v zápase dobyti, spokojíte se s drobnostmi světa,
o než zde musíte svesti zápas daleko trpčíš hnusem
nad svou titěrností, s hrůzou nad prázdnotou duse,
se srdcem neuspokojeným a zmítajícím se v předsíni
radosti, protože Jáhel každého dovnitřnepusti.Ďábel
ství) jest ekonomické ve sveni rozdávání. Dává mnoho
jenom tem, kteří mohou hodně kruté a pekelné zou
fale se svíjeli. Chamradi polovičaté té sypou jen plevy
a mláto!
Jste povoláni,abystesrdcesvá pretvorilipodlepodo
benství Otce dokonalého, a vy zatím si tak spokojeně
hovíte v neřádstvu věcí všedních a pomíjejících, jež
nemohou, nedovedou vás nasytili a jez jenom tím pal
čivěji rozedrou vaše nitro hořkým hladem.
Bůh oškliví si vlažné, polovičaté a počne je vy vrhovati ze svých úst. Vlažní: lak blízko božského ohne.
Co ledu asi pekelného musejí pohrbíti v svém nitru,
aby tak vychladl až k vlažnosti božský oheň. Vlažnost
polovičatost: pomale navykánísi na svět, na hřích, na
Jáhla. Dlouho si takhle mnohý hrál, tisíckrát vyklouzl
Bohu i Jáhla, až po tisíc a jedné nevyklouzl ani jedno
mu ani druhému, až jej Bůh zanechal jako odporné,
vlažné sousto pro toho, pro něhož je jedině dobré.
Jak si představujete Boha? Ze má mít radost z vás,
kteří žijete poněkud pro něho a tudíž znáte ho, tudíž
víte o něm. o jeho vůli, o něm. že jest posledním a
pravým cílem a přece přesto, když tisíce kroku uči
níte pro sehe u pro svět a pro hřích a jen jeden ob
čas krůček pro něho?
Volá vás a vy se zastavujete po cestě u tisícerých
tretek? Tak o něho stojíte? Co je vám milejší? Ano,
říkáte, my přece jdeme k Bohu, ale proč jdete nej
dříve k tomu, co ho od vás odvádí, proč všechno vás
dříve a více zajímalo než On?

On chce nás miti zcela pro sebe, on chce, aby pro
středky odpovídaly cíli. Je-li On Bohem naším, je-li
On Cílem naším, život nemůže teči stokou světa, hří
chu, třeba ne páchnoucích smrtí věcnou, nýbrž musí
téci vůlí jeho, přikázáním musí byti přibližování stá
lým a důsledným řeky života k Oceánu. Bruito.
Pravá pobožnost k Duchu sv.
Zdálo se mi, že vidím našeho Pána stojícího a opí
rajícího se o velký strom. Kolem něho bylo obilí a
hrozny uzrále vůní světla jeho.
A tu jsem slyšela hlas řkoucí mi : Svět a řeholní spo
lečnosti hledají stále nové pobožnosti a zanedbávají
pravou pobožnostkDuchusvatému. Proto tolik bludů,
rozmíšek a proto v nich není světla a pokoje. Nevolá
se dostatečně o Světlo, jak by se melo volati. Svcdo
dává j)oznati pravdu . . . i v seminářích se to zanedbáva ...
Mezi řády vládnou pronásledování a žije žárlivost.
Proto jest svět ve tmách.
Kdo bude vzývati Ducha sv., ať ve světě ať v kláš
teře. a bude miti úctu k němu, nezemře v bludu.
Kněží, kteří budou kázati tuto úctu k Duchu sv., ob
drží světlo, když budou o Duchu sv. k jiným ml uviti.
Bylo mi řečeno, že by bylo záhodno zavěsti, aby
každý kněz na celém světě aspoň jednou měsíčně
sloužil mši sv. ke cti Ducha svátého. Těm, kteří budou
přítomni této mši svaté, dostane se zcela obzvláštního
světla a zvláštní milosti.
Bylo mi řečeno, že ďábel bude jednou napodobiti
v osobách světských, duchovních i řeholních podobu
Pána nasehoi jehoslova.Kdo všaklmdevzývati Ducha
sv., odhalí ldud.
Viděla jsem tolik věcí ohledne této pobožnosti, že
by se o tom mohly knihy napsali. Ale nedovedu vše
opakovali. A pak, jsem nevědomá, neumím ani cisti
ani psali.
Pán sám odhalí světlo lomu. komu bude chtíti.
S. Maric od Jezde Ukřižovaného.
Myšlenky' str. 28.

z en.
Duchovní život.
CUTTAZ: Le juste ^Annecy, ,1929, Gaudilliěre, str. 248, cena
1.5 frs.). Dioulio čekana studit*. Účinky a působení milosti posvě
cující ve spravedlivých. Dílo ne tak spekulativní, jako dobře synthetisujicí k pokornému sklonění a životu potile milostí. Celý život
milosti posvěcují v duších obdařených posvěcující milostí rozvíjí
se před duší, jako zázračné panoráma, učí vážiti si milosti, báti
se ji ztratiti, protože ukazuje na její cenu a stále jí a z ní zíti.
Vřele doporučuji, zvi. kněžím u buhoslovcůni, pro něž ostatně
jest též kniha psána.
fímito.
DÖRFLER PETER : Die heilige Elisabeth. (Ars sacra, Müller,
München) 1930, 64 str., cena 2 M. Legie svátých Bozích ; a přece
mezi nimi někteří, na než vždy rádi patříme všichni. Ne dannose
Dörller zahleděl do dávna kc sv. Alžbětě, poněvadž právě nám
— lidem ve světě — je blízka velikou láskou, velikou obětí
v Bohu. Proto dílko podává mnoho dobrého — řekl bych : sva
tost na dosah ruky.
-a .
EMMERICHOVA CTI 11 ANNA KATEŘINA : Život Panny
.1/arte.(Kuncir 1930, str. 490.) Druhé vydání této knihy tak krásné
a tak vzácné. Mnoho se tak zvaní učenci naponilouvali sekretáře
omilostněné Kateřiny a jemu přikládali vlastní sepsání a původ
těchto vidění. Ale, ne, to není možné. Tohleto si člověk prostě
nevymyslí. To raději věřím, že se jedná o vidění a zjevení v knize,
než, že by podvodník takhle dovedl psáti. Podvodník se pozná
na patnácté stránce a zde stránka za stránkou jest přetížená prav
ili vostí, bezprostřednosti zření. Duše ráda zapomíná na cely svět
při tom, protože kdo miluje Pannu přesvatou, touží mnoho a
mnoho o ní věděti, jako děti, jimž předčasně zemřeli rodiče, ne
mohou se nikdv nasytili zprávami o svých rodičích. Taková kniha
hodně obohatí duchovní život, naučí ještě více milovali Pannu
Marii a duši roznítí touhou, eo nejdříve již hýli u Matičky, doma.
Kuncíř zase vykonal krásný, velký čin tím, že knihu vydal. Kéž
by kniha nezapadlo, kéž by ji musil Kuncíř stále a stale znovu
vydávati. Odporučuji co nejvřeleji.
limito.
GRÖN1NGS JAKOB S. J. : Leidensgeschichte unseres Herrn Jesu
Christi. (Herder, Freiburg) 19305, stran XlI-j-364, cena 4 (5’40)
Mk. Herdcrovo nakladatelství sc novým vydáním G. jistě zavděčí
mnohým přátelům rozjímávé četby. Autor zachytil z utrpení Páně
každou drobnost, každý záblesk duchovní cenv souvisejících
události a vhodně dovede užiti pro každou věřící duši. Velmi
přiměřené pro postní dobu.
CHASLE LOUIS: Schwester Maria vom Göttlichen Herzen
Droste zu Vischerinp; (Herder, Freiburg) 1929, stran XVI \ 372,
cena 4*50 (6 50) M. Život reholnice Dobrého Pastýře. I rozená
Boží, snoubenka a apoštolka Božského Srdce; vzor spojeni života
činného a rozjímavého. Autoru byl dán dar umění, že jeho dílo

■
(’é nebo spíše dílo Boží milosti v duši služebnice Bozi) upoutá a
vede k povznesení i duši žijící ve světe. Bylof mi těžko prestati
čisti vc stanovenou dobu. Ženám, řeholnicim a každému ctiteli
Božského Srdce.
ef.
LIPPEKT PETER S. J.: Credo - Der Erlöser. (Herder, Frei
burg) 1930, stran VI-}-164, cena 1*60(3) M. láppertova díla jsou
i u nás dobře známu a také ceněna, poněvadž je v nich esprit
životní síly z víry a vědění; nic vzdychajícího a nyjícího, ale po
korné vzepětí duše v prvním hříchu a v jeho následcích za Vy
kupitelem.
LIPPERT PETER S. J. : Unser tägliches Brot. (Ars sacra, Mül
ler, xMünchcn) 1930, 54 stran, cena 1*50 Mk. Tři radiové řeči
o Eucharistii; těžko říci, která z nich duši bližší, zda ree o Bo
žím lele, či o posvátné bázni nebo o rozmnožení chlebů. Déman
tové jiskry náboženské četby.
—o Magnificat. (Herder, Freiburg) 1929, stran XVI-p832, vydání
pro školní mládež, 2*80 M. váz., malé jemné vydání váz. 4 M.
Modlitební kniha frýhnrskc diecésc v novém vydání, -r Hledat
přednosti ? na první otevření padnou do očí : systematické soužití
s církevním rokem, vysvětlivkami, modlitbou a písní. Denní zbož
nost katolíka a jeho život od začátku do konce a Fuhrichovy
obrazy mluví ke každému. Jedna z ideálních modlitebních knih.
—a.
MARIE DE 1/ INGARNATION: Écríts spirituels. (QuébeeParis, Desclée, 1. díl, str. 416 lex 8°, cena 70 frs.) Třeba uvésti
k nám velkou dceru sv. Voršily, která měla největší vliv na du
chovní utváření rodící se francouzské Kanady.Mystická hloubka,
asketická přesnost u spolehlivost vyznamenávají celé dílo této
svaté rehoínice, jež patří k největším mistrům duchovního života.
První díl obsahuje její zprávj podávané duchovnímu vůdci o vnitr
ním životě. Prosté, hluboké, éisté zprávy, které jako blesk osvět
lují temno mystických hlubin, kamž vede, si Pán své vyvolené.
Doufáni, že nám bude. možno uskutečnili v naší Edici, jež chce
podávali čisté krystaly duchovní literatury, vydali též něco z této
velké učitelky.
Bruito.
MASSON : Vie chrétienne et eie spirituelle. (1930, Bloud, Paris,
str. 226, cena 12 fr.) Všem srozumitelný úvod do vědy askclickomystické. Nebaví se příliš debatami, nehledá nikoho potírati, ne
zatracuje cizích metod, nvbrž využívá kladně celé práce posled
ních dob o objasnění otázek z duchovního života. Probírá podstatu
duchovního života, povolání k dokonalosti, podstatu křesťanské
dokonalosti, zdroje naší osobní svatosti a prostředky její. Dílo
klidné, smířlivé, jež si s užitkem každý přečte. Mátu velkou cenu,
že podává první a základní o sobě dostačující přehled zásad du
chovní cesty.
Bratto.
PAFFRATH, DR. THARSICIUS, O. F. M.: Gott Herr und f a
ter. Gnadenführung der biblischen Offenbarung. Paderborn 1930.
Bonifaciusdruckcrei. 726 str. RM. 12' —
PETERS, PROF. DR. NORBERT: Unsere Bibel. Die Lebensqucllcn der Heiligen Schrift. Paderborn 1929. Bonifaciusdrucke-

rei. 528 str. HM. 9* —. Písmo svate jest nejpředněišíni, nejdúležitějším a nej vydatnějším pramenem pro duchovni život. Snažili
jsme se vždycky čtenáře upozornit! na vyznaní četby Písma sv.,
uvádeti je do knihy knih a posloužili jim pracemi našich vedou
cích biblistů. Proto upozornujeine dnes s velikou radostí na dva
ccnnc spisy, které by mohly mnohým býti výtečnou pomůckou
při biblická četbě. V Naší bibli rozdává známý prof. dr. Norbert
Pclcrs veškeré bohatství svých zkušeností, které získal zabývá
ním se s biblí po celý svůj život. Začíná krásným úvodem o věcné
knize lidstva, kterou jest Písmo sv. Další kapitoly jsou: bible «
tradice, církev a biblická četba, rozmanitost a jednotnost bible,
její inspirace a neomylnost. Dále : o dějinách textu, o kritice textu,
o vulgátě, výklad Písma sv., význam vědy pro biblické badáni.
Druhý odstavec jedná o kulturním vvznamu tihle: bible a umění,
poesie bible, evangelia a umění, bilde a bá-nictví, bible a dějepis,
bible a filosofie. Pro duchovní život nej plodnější jsou stati: ná
boženské světlo bible, náboženská síla a útěcha z bible, zjevení
Boží v bibli Ježíšem Kristem, bible a theologie, bible jako lidová
kniha, modlitba v bibli, bible v íilurgii, v kázání, v katechesi,
bible-kniha o Prozřetelnosti Boží, o důvěře, v Boba, o spasení atd.
atd. Kdo louží po dobrem návodu ke člení Písma sv., af neváhá
si tuto vzácnou, zralou knihu objednati. Vezmi a čti ! —Neméně
cenné jest dílo Pafiratlia, známého vydavatele sbírky starozákon
ních kázání. Především ukazuje velikost božského působení mi
losti v dějinách spásy, které vyvrcholí \ Novém zákoně. Pod
tínilo zorným úhlem seřazuje autor texty (přes 1200), hlavně
knih proroků. Všechnu jest ovládáno hlavním motivem spásy,
všechno spěje k vrcholu, kterým jest Mesiáš. První díl jedná
o Bohu stvořiteli a pánu, nadzemskéni a odvěkém králi světa a
národů. „Bůh lásky ve Starém zákoně“ je nadpis druhého dílu.
(Starozákonní nauka o Bohu lásky; Izrael vyvolený národ; Boží
láska v dějinách vyvoleného národa a v dějinách starého lidstva;
o Boží věrnosti ; důvěra v Boha lásky ; Jahve jest Bohem chudých,
vdov a sirotků; Boží shovívavost ; starozákonní hymny na lásku
a milosrdenství Boží.) Třetí díl : Bůh naším Otcem. (Bídkost ná
zvu „otec“ ve Starém zákoně. Před pověd těsnějšího poměru
mezi Bohem a lidmi. Plnilo se Písmo sv.: „Otře náš!u Nový zá
kon, nový život. Svaté dětství.) Paffrathovo dílo je zároveň vzác
nou apologií Starého zákona, ukazuje jeho hloubku a krásu i jeho
nerozlucitelnou souvislost s Novým zákonem.
Dr. J. Matoušek.
PRZYW AHA ERICH S. J. : Christus lebt in mir. (Herder, Frei
burg) 1929, stran XII-f 60, cena 1-40 (1.70) Mk. Páté vydání
spisku velmi dobře známého i českým ctitelům dobré nábožen
ské kniliv „Eucharistie a práce“. Činná víra, činná z vnitřního
bohatství milosti, kterou čerpáme ve Svátosti.
-a.
YERKADE WILLIBRORD O. S. R. : Die l nruhe zu Gott. (Her
der, Freiburg) 19295, strun VIll-f248, cena 4*59 Mk. Živý výklad
Augustinova „nepokojné jest srdce lidské .. .“ Cesta protestantaunielcc k Bohu a do zátiší Beuronu. Stránky lak lidské a stránk\

stop milosti Boží; při tom krása poesie. Krása vcěná spojená
s krásou lidského tvoření. Duchovní kniha, jež nahradí i řadu
románů; neboť v ní prožitý život.
jfp.
VFJRNET : La spiritualitě médiévale. (Bloud, Paris, 1930, stran
220, cena 12 frs.J Souhrn dosavadních studií o zbožnosti a nauce
o zbožnosti ve středověku. Prvá část historicky předvádí inistrv
a školy duchovní nauky, druhá pak rozbírá nauky samé. Zdů
razňuje středověkou úctu k člověčenství Kristově, ke sv. Matce
a svátým. Tato úcta ke Kristu-člověku jest mostem ke KristuBohu. Středověká zbožnost bvla proto velkolepě a organicky
korunována ..Následováním Krista*, o než celá středověká zbož
nost usilovala.
Bruito.

Z různých polí.
BARRAl'LTS.: La Sainte France coritemporaine. (Paris, De
Cigord, 1929, str. 350.) Soudy rozdílné o Francii. Jedni ji snižují
na hříšnou děvku a zdroj veškeré nemravnosti a my druzí, kteří
jsme ji poznali zblízka, ji milujeme, v ní vidíme stále ještě prvo
rozenou dceru církve, dceru, která stále ještě dává nejvíce mi
sionářů, která se tak pečlivě stará o potřeby náboženské rostou
cích periferií velkých měst, že nátn to mnohdy slouží k zahan
bení, že stále ješte všechny rády v ní nejvíce kvetou, že dává
největší počet svátých, vyvolených velkých duší v církvi. Nejsme
slepí ke stínům, ale my milujeme ve Francii její světla více než
jim milují její stíny, aby nemusili náslcdovati jejího dobrého pří
kladu a mohli stále ukazovati na Francii pohanskou, jež nám ne
může sloužili za vzor. Nuže, tato kniha Barraultova jest vzneše
ným přehledem duchovní velikosti Francie v poslední době.
Zázrak svatosti, hrd inností, obětavosti, inteligence a nadpřiroze
ného ducha volají v této knize, k následování. Plastické jsou zvláště,
obrazy sv. Terezie Ježíškovy, sestry Alžběty od nejsv. Trojice,
o níž jsme psali, konvertity Psichariho. Kniha dobře poučí, vzdělá,
potěší.
Bruito.
BREMOND: Introduction à la philoxophie de la prihre. (Bloud,
Poris. 192^, str. 364, lex 8°, cena 35 frs.) Bremond omámen vel
kými postavami duchovních učitelů v XVII. století ve Francii,
vydal se na válečné tažení proti nepřátelům hlubokého duchov
ního života, zvaného tím dnes tolik kompromitovaným slovem:
mystika. Bremond neměl dříve uctivého slova pro spekulativní
theologii a nyní oslněn některými vůdci, ochutnává s rozkoší
theologické zdůvodnění mystických nauk a směrů. To pak působí,
že klopýtá krok co krok o své. aprioristické představy;asketieismu,
jenž ho pak všude straší. Dokonce vidí jím i nakaženo dnešní
podávám exercicií sv. Ignáce. Bylo proto velmi záhodno, že sv.
Otec ve své poslední encyklice, toto popřel, chvále cxercicie sv.
Ignáce, tak jak jsou a jak st* podávají, jich velký význam a uži
tek. Bremond pustil se do polemiky o tomto bodě s nepřítelem
velmi nebezpečným, theologem Cavalle.rou. A tak mu nepomáhá
ani bystrost, ani pohotovost, ani francouzský esprit, v němž je

Bremond mistrem. Při veškeré hloubce psychologie, sečtělosti a
smělosti úsudku bylo by dílo Bremondovo plodnější a silnějsi.
kdyby bvlo fundováno obdobnou hloubkou theologickou. Je to
Škoda, protože v celku je to dílo velkolepé a obdivuhodné.
Bratto.
CATHRE1N: Sozialismus und KalJiolizismus. Paderborn b. r.
Bonifaciusdrtickcrei. 1C€ str. RM. 3’20. Starý odborník probírá
v tomto přehledném spisu základní problémy socialismu v kapi
tolách: cochee socialismus, nauka církve o soukromém majetku,
církev a pojem soukromého majetku, církev a dnešní majetkové
poměr\, církev a kapitabsm, církev a stavovský boj, socialismus
a náboženství; manželství, výchova a rodina v socialismu, socia
lismus a škola.
COHNEN : David ein königlicher Jungmann. Aluestamentliche
Predigten, Heft 28. Paderborn 1930. Schoningh. RM. 135. Deset
dobrých promluv k mládeži.
DICKENS CH. : A christmas caro! —Un chant de Noti. (Payot.
Paris) 1929, str. 193. cena 18 frs. Metoda uciti se cizímu jazyku
četbou.V ní zahajuje novou sbírku „Collection des deux te x tet
Payot; vedle textu originálu je přesný překlad. Kdo se tičí oběma
jazykům, má výhodu.
DREYER: Die religiöse (Gedankenwelt des Salomo ihn (Gahirol.
Ein Beitrag zur Rrligionsgesrhichte des jüdischen Mittelalters.
Leipzig 1930. Verlag Eduard Pfeiffer. 158 str. RM. 9*-. Příspěvek
k náboženským dějinám židovského středověku ve Španělsku
pod maurskou vládou. V tom období a prostředí židovské bá
snictví, židovská věda, ba i náboženský život Židů se dožily jakési
renesance. Dře ver studuje hlavně tuto náboženskou renesanci.
Salomo ihn Gabirol byl z vedoucích hlav této epochy. Jeho po
stava nás zajímá proto, poněvadž vrhá mnoho světla na vliv
Arabů ve Španělsku 11. století, vliv, který má tak velkv význam
v dějinách středověkého aristotelismo a scholastiky. Náboženské
názory Salomona analysujc Dreyer v kapitolách : Mesiáš, hřích.
Blili.
El IRLE: Aus dem Wertleben des Kleinkindes. Münster 193C.
Rrgensbergsche Buchhandlung. RM. 1*50. Autorka studuje po
mocí experimentální psychologie, jak hodnotí voci dítě. mezi 2.
až 7. rokem. Mnoho zajímavých přehledů a statistik.
HElNISCH : Das Buch (Genesis, übersetztu/id erklärt.(Verlag von
Peter Honstein, Bonn. Str. Xll.-|-436.Cena l5RM.) První svazek, t.
zv. Bonner Bibel, kterou se nám dostane nového vydání svátých
Písčin, stojícího na výší nových výzkumů. Profesor university
v Nymwegen v úvodu probírá podrobně otázky autenticity Pentateuchu, oceňuje první knihu jeho po stránce literární a histo
rické. Pak pn kládá a výkladu dává skoro více místa, nežli textu
saméniu. To není na závadu knize, naopak. V překladu autor se
nehoní za moderními biblistickými sensacemi, ac jsou mu vše
chny známy. Snaží se co nejvíce udržeti tradiciemi*lni text bible
a správně ukazuje pak v poznámkách na slabiny všelijakých
překladatelských sensací a odvážností. Velmi k dohru je knize

upotřebení a kritické zpracování babylonských vvknpávpk a vů
bec všech skutečných i tak zvaných paralel íc bibli. Pro německý
národ je toto vydání bible skutečnou událostí. A rny, doporuču
jíce tuto bibli pozornosti příslušného čtenářstva, nemůžeme nevzpomenouti s hrdostí našeho Hejčlova vydání bible, jehož vý
znam nám dokazuje každé nové jinojazyčné vydání bible.
- es KETTBR: Die .\fas:dalenen/rage. Trier, 1929. Paulinusdrukkerei. 55str. RM. 0*50. Autor dokazuje, že. hříšnice, která mazala
Ježíše, Marie z Betbanie a Maria z Magdaly jsou tri různé osoby.
Zajímavá a pilná práce !
LESACE ROBERT: L o sainte Messe selon des Rites orientaux.
(AubaneI fds ainé, Avignon), 1930, stran 126, cena 12 frs. Fran
couzi berou vážné napomenutí papežů o poznání východnýeh
liturgií. Svého času referováno o dílku teto sbírky „Ln pricre cl
la vie liturgiques“ v liturg. roku řeckém. Lesage podává pěkný
a přístupný přehled vsecn mešních obřadů východních. Je to
knížka dobře informativní a při tom pravá příručka k mešním
pobožnostem. Pro účastníky východních obřadů a pro katechety
nepostradatelné, neboř zde jsou všechny východní obřady.
—

a.

LINDNER : Der usus matrimonii. Josef Ròsei & Friedrich
Pustet, München. 244 str. RM. 5* Dějepisná, na veliké a bed
livé badatelské činnosti založená studie o názorech na užívání
manželství v Pišme, u nejstarsícb církevních Otců a vc všech
stoletích až do nejnovější doby. Otvírají se tu velmi zajímavé
pohledv do dílny ducha, snažícího se dati všemu křesťanské po
svěcení, jakož i podivuhodná spojitost práce ducha lidského na
všech stranách.
—es —
MERESCHKOWSKÍJ : Das Geheimnis des Westens. AtlantisEuropa. Leipzig l>. r. Grethlein & Co. 557 str., nev. RM. 7* —,
váz. RM. 14 —, -Přisel den a noc pln nejhroznejší hrůzy, kdy
ostrov Atlantis se potopil do hlubin moře a zahynul.“ „Nenoiepsíte-li se, všichni zahynete.* Toto moto na začátku těcnto
rozjímání o posledních věcech dohře vystihuje ducha a obsah
celé knihy. Je to nový dokument ruského eschatologiemi, který
se čestně řadí k podobným spisům Tšaadajevu, Gogolů, Dustojevsků,Solovjevú. Rosanovú a pod. Mluví z něho k smrti zraněná
duše ruská, která prorokuje novou světovou válku. „Mohli by
chom zabránili této druhé válce, kdyby vzpomínka na první
náin zůstala v živé paměti ; avšak tato vzpomínka podobá se Kalné
lampičce nad hrobem neznámého vojína.“ Mereškovskij vidí hro
zivé paralelv mezi zánikem Atlantidy a dnešním stavem Evropy.
Sečtělost spisovatele je překvapující. Odporný racionalisrn a ex
tremní symholism míchá myty a skutečnost náboženských dě
jin dohromady. Myšlenky —částečně oprávněného - pesimismu tancc čarodějnic k refrénu : zánik západu. Předpokládá nadmíru
zralého, theologicky pevného čtenáře.
Prof Hones.
J. C. B. MOIIR ; Religion in Geschichte und Gegenwart. (Paul
.Siebeck), Tübingen. Lief. 71-72. Micha - Monotheismus. Toto

risto je novým důkazem věcnosti tohoto díla při projednávání
témat o smišenýrh manželstvích, misiích mezi pohony, středo
věku, mnišstvt atd.
—es~
LUDLIPP: Le soldát de Fernand Cortez. (Spes, Paris) 1929,
stran 205, cena 11 frs. Dobyvatelé Ameriky-což může býti pro
mládež zajímavějšího ? Vypravování dobyvatele, španělské zvyky,
prostota lyriky dvou srdcí upoutají ducha odrostlejšího hocha,
Abbé Klein unií dobře volit, co mládež pobaví a také zušlechtí.
jfpPAPINI: San Agostino. (Vaiecclii, Firenze, 1930, stran 417,
cena 15 lir.) Věru laciná a prcce krásně vypravená kniha, v níž
uložil Papini všechen svůj latinský obdiv a křesťanskou vděčnost
k velkému učiteli církve, jehož jméno se nyní zvláště jeho jubi
leem připomíná. Není to život sv. Augustina, nýbrž grandiosní
pohledy básníka a psychologa, jenž zná tak dobře duši lidskou a
ukazuje, jak křesťanství, z něhož právě sv. Augustin vyrostl,
hluboko sestupuje do lidského nitra, jak je chápe, jak je. tfovede
oblažiti. Kapitoly seřazené podle hlavních životních dat vývoje
sv. Augustina činí z kmhv jedno z nelepších, co bude letos v pří
valu literatury augustinské najisnno, protože jest psáno více krví,
srdcem a duší, než perem, ctižádosti a povida vosi í. liraito.
POLO MARCO; Les Mervcilleux voyages daru VAsie du XIII*
siècle. (Spes, Paris) 1929, stran 214, cena 11 frs. Myšlenka Mau
rice Turpanda dáti katolické frane, mládeži upravený slavný ces
topis Marca Pola byla výborná. Text zbavený rozvláčnosti i ne
zvyklých výrazů a doprovázený obrázky ze starých rukopisů
zaujme i dnešní duši. Mluvit! o rene samého díla je zbvtccno,
pozorovatel pracoval jako urjiělec i jako vědec.
jfp.
PRO FESSELI R, UN DE SEMINA IRE: La foie dans l’année liturpiqué. (Aubanel Fils Aìné, Avignon) 1929. stran 100, cena
7*80 frs. Často, i dnes ještě, padne nesmyslná věta o chmurnosti
křesťanství. Sami katolíci zapomínají apoštolské pobídky „Ra
dujte se v Pánu Ia Autor jemného citu a dobrých znalostí theo
log. vidí v liturgii celého církevního roku tolik projevů svaté
radosti a důvodů k ní. Radost jedna z podmínek štěstí. Opravdové
pochvalv zasluhuj*; pochopení a umění spisovatele.
—a.
QUINEr ABBÉ: Carnet de préparaùon d 'un catécliiste. (Spes,
Paris) 1929, stran 4Ö1, cena 10 frs. V loňském ročníku Hlubiny
'smr referovali o prvním svazku -pedagogických poznámek** pro
:atechetické vyučování. Prakticky jsme se přesvědčili o ceně díla,
v němž je sneseno vědění, víra a ctít pro dětskou duši. Zařadili
jsme toto dílo mezi prvotřídní příručky katechety a vychovatele.
Druhy svazek 0 milosti v svátostech naše přesvědčení jen utvrzuje.
Opravdu doporučujeme zvláště mladým katechetům; co velmi
cením, je bonaté „uživotněníw.
—o.
RELIGIEUSE ANONCIADE: La bienheureuse Jeanne de
France. (Aubanel fils Ainé, Avignon) 1929, stran 40, cena 2 frs.
Brožurka, která podává stručný životopis zakladatelky řádu
Anonciade, bl. Jany, dcery Ludvíka XI. Postačí pro první infor
maci.

Í

RÖSCH, O. CAP.: Auf biblischen Pfaden. Paderborn 1930.
Schöningh. 255 str. 9 vyobr. HM. 4*20. Tato kniha není žádným
Baedeekerem. Prostým stylem lící, co autor uzřel kde zajímavého
a velkolepého. Existuje mnoho cestopisů o Palestině, tento vsak
jest psán se zřetelem na četbu Písma sv.
Schriften der religiösen Sozialisten. Verlag der religiösen So
zialisten Rüppurr, b. r. (Wie es zum Bund der religiösen Sozia
listen kam, Die Arbeiterencyelica des Papstes Leo XIII., Predig
ten sozialistischer Geistlicher Deutschlands, Die Seele des Pro
letariats, W. Hohoff und der Bund katholischer Sozialisten,
Christliche Sittlichkeit und sozialistische Wirtschaft, Das religiöse
Problem des Marxismus, Die Staatsautfassung von Marx und
Engels, Von Naumann zu den religiösen Sozialisten, Unschuldig
verurteilt.) Vyžádali jsme si pouze jeden spis z této sbírky k re
censi — nakladatelství nám poslalo 11, což jest znamením, jak
mu záleží na rozšíření těchto spisů. Je jisto, že hnutí nábožen
ských socialistů je zajímavým zjevem dnešní doby. Nelze, ještě
oěekávati kapitulace socialismu před náboženstvím, ale mnozí
volají po revisi marxistického systému, pokud stojí na základě
materialismu a jeho názoru na svět. Náboženští socialisté nepriznávají nutnost této revise. Vykládají socialismus více jako
pouhý antikapitnlism. Proto mají tyto spisy pouze význam infor
mační pro ty, již sledují veškeré náboženské proudy doby.
SVENSOS JO.N : Islandské povídky. (Kimcír, Praha 1930). Kolikrate rádi utečeme do tichýcn samot, abychom byli sami se svou
únavou. Ačkoliv toto má býti knížka pro mládež, neváhejte v ta
kové jedné chvíli též si tam vžiti tuto roztomilou, pravdivou,
čistě krásnou knihu. Nic není na ní hledaného, vše je tak prosté
a pravděpodobné, ač napínavé a zajímavé. A mátc-li pak co ri
niti s mládeži, vypravujte jim knihu, dejte ji jim opakovali a uvi
díte, jak se jun zajiskří zrak. Zase jedna velmi dobrá kniha psaná
jesuitou, islundskeho původu. f
Bruito.
UNDSET SIGRID: Jenny. (Edition» St. Michel, Liege, 1930,
str. 374, 15 fr. I. díl.) Francouzský překlad románu Uiidsetové,
jenž jest po - Dceři havranově“ nejlepším dílem autorčiným. Undsetová psala toto dílo opravdu se zanícením a láskou. Román
ženského srdce, které naaějí překonává lány, jež mu zasadila ne
rozumná láska. Naděje, jež všechno boří a pálí, nechávajíc jen
jedno, pravou čistou lásku, která potřebuje smrti vysvoboditelky.
Román strašný, protože pravdivý jest soudem nad morálkou vý
lučné voluntaristickou, jež zanedbává poznání. Překlad vítaný,
dokud nebudeme míli vlastní překlad český.
S. B.
WOOLLEY: Por5CC0 Jahren. (Franěk h’sche Yerlagshandlung,
Stuttgart. Sir. 120, cena 6*50 RM.) —Četný mi obrazy provázená
zpráva o nových vykopávkách ve městě Abrahamově Ur. Otví
rají sc tu zcela nové pohledy na biblická vypravování o Abraha
movi, o ráji, potvrzeno je vypravování bible i otevřeno plnější
jich pochopení. Pro učitele náboženství a pro přemýšlejícího čte
náře bible je to neocenitelná a nevýslovné zajímavá kniha. - es—

Dar moudrosti.
(Kurs o darech Ducha sv. 4.)

Neznáme, neznáme své bohatství dítek Bozích, ne
víme, jaké poklady uložil Búh dobrý v duši naší. Chtěl
si ji dokonale zase přitáhnouti pro sebe, chtěl, aby ti,
kteří jsou jeho, byli ve světě, ale nebyli ze světa.
Když se ponoříme poněkud do hluboké nauky cír
kve o Darech ducha sv., jak zcela jinak se nám jeví
náboženství.jaké závratné propasti odhaluje pak v du
ši naší.
Až se dech zatajuje, když popatříme na ohromu
jící dar Moudrosti. Moudrost lidská! Dnes i proste
moudrosti se lidé smějí, i moudrosti lidské, získané,
i moudrosti starců. Mladí nepotřebuje moudrosti, ne
chce jí, snad též proto, že staří s touto moudrostí svou
zároveň též jho své osoby na ne kladou. Ale přece
jest moudrost důležitá v lidském životě. Co jest pros
tě moudrost ? Moudrost ve své podstatě jest defino
vána sv. Tomášem jakožto soud o věcech podle nejvyššího hlediska, podle nejvyšší, poslední příčiny:
„Judicium de rebus secundiim altissima» causas.“
Moudrost lidská odezírá ráda od pravé,poslední, první
a nejvyšší příčiny a proto je tak nedostačující, proto
jí tak zřídka přísluší pravé jméno moudrosti. Může
me mluvit pak jen o moudrosti v určitém úseku hod
not, tak jako mluvíme o moudrosti dábelské, jež vše
chno pořádá a soudí podle příčiny nejnižší v bytí, ale
jež byla povýšena na příčinu první a poslední. Proto
moudrost pěkla, smíme-li užiti toho svátého jména
pro tuto moudrost, což však i sv. Tomáš činí, jest
děsně, nekonečně hluboká, tak jako jest hluboké pek
lo, hluboká, to jest, sestupující na nejnižší možný stu
pen smyslu dění a hodnot.
Moudrost vůbec podobá se pohledu poutníka, jenž
vystoupil na nejvyšší vrchol hory a s tohoto vrcholu
vše posuzuje, vše zároveň vidí, nic mu neujde a vše
chno v jeden ladný obraz podle nejvyššího bodu sve'ho pozorovaní pořádá.

Jsou vrcholy lidské. Mnoho lidí zůstává na nich sta
ti po celý život. Bohužel i mnoho křesťanů. I mnoho
křesťanů po celý život o všem soudí tak, jako by vlast
ně nevěřili. Jako by vlastně nebyli přesvědčeni, že
Bůh jest Prozřetelnost, že Bůh jest Otec, že jest láska,
že jest poslední cíl, k němuž všechno ostatní má a
musí směřovali, jestliže se nechce minouti strašné
cílem celého života, má-li vůbec miti život smysl.
Vnější náboženské úkony je označují jako křesťany,
ale život jejich ic život praktického naturalismu, je
životem praktických pohanů.
A přece všem byl aán na křtu svatem a tolikráte
9 milostí posvěcující vrácen dar Moudrosti. Dar pra
vé, jediné moudrosti, moudrosti Boží. Máme povin
nost dati se vésti tímto darem, zíti z něho.
Bůh musí se stati skutečnou prvou příčinou a po
sledním cílem naším; je třeba, abychom se na vše
dívali jeho zrakem, abychom v jeho moudrosti hle
dali smysl a důvod všeho. Aby celý náš život byl ří
zen touto moudrostí, moudrostí Boží.
Ta moudrost žádá především, abychom Boha vě
domě postavili jako vrchol, k němuž všechny naše
činy směrují, abychom všechno od něho přijímali
v životě jako projev jeho božské vůle. abychom v ní
hledali oslavení Boží. Jest ďábelskou zvráceností vše
chno kolem sebe jen stočili, všeho jen pro sebe po
užiti a k Bohu jen v okamžicích nedostatku, hrůzy,
nejistoty, bolesti, opuštěnosti se utíkati. Neříkám, že
bychom se neměli uchylovati k Bohu, když potřebujem pomoci jeho. Vždyť tím vyznáváme Boha, Otce
a Tvůrce a Pána. ale jedno nesmí býti v živote křes
ťanově, aby znal Boha, jen když ho potřebuje v čas
ných záležitostech. protože to znamená Boha snižovati
na našeho služebníka, protože to znamená nemilovat)
Boha,nýbrž sebe, protože je to náboženství hmotařské,
a to ma nesmírně daleko do čistého, nadpřirozeného
náboženství katolického, v němž všechno jest zamí
řeno k větší cti a slávě Boží.
Dejme se vésti darem moudrosti, a ve všem, coko
liv nas v životě potká, hledejme ihned poslední pří-

řinu, totiž svátou vůli Boží, hledejme ihned Boha. Jak
mile stojí něco před námi, nedejme se svesti jiným
motivem, jiným důvodem, než aby On byl milován,
aby On byl více oslaven, aby jeho svata vůle se stala.
Všechny činy naše, všechny bolesti, všechny snahy
k němu zaměřme. Celou činnost denní, všechny prá
ce naše, i ty nej všednější, z jeho ruky berme jako pro
jevy jeho moudrosti a v jeho moudrosti snažme se
jim všem rozumeti. Pak nebude pro nás práce a za
městnání nedůležitého, pak nebude pro nás práce po
nižující. Podle moudrosti přesvaté přijímejme též den
ní události, ať života soukromého, ať veřejného.
Pak nebudeme takmalomyslni.pak nebudemeklásti všechnu naději církve a Pravdy její v lidi a v lid
ské prostředky, aby nám neplatila výtka žalmistova:
„Nedoufejte v knížata, v syny lidské, v nichž spásy
není!“ Pak nebudem defajtisticky zahazovati zbraň,
jakmile jest pravda Boží zdánlivé poražena, jakmile
vítězí nevěra, zlo a hřích. Víme, že nad vším vládne
Bůh, že on má čas, smím-li tak mluvili, či lépe, on
má věčnost celou a proto počká, třebaže my ubozí
červíčci včasesesv íjejicí netrpělivostícelatineumíme.
Darem moudrosti učme se trpělivosti, učme se ceka
li, učme se doufá ti a důvěřovati.
Jakmile jednou vystoupíme na vrchol Boží moud
rosti, třebaže ne ještě dokonale, tak jako nikdy do
konale se Bohu nepřiblížíme, proto zůstane stále me
zi námi nekonečna propast, jež jest mezi Tvůrcem a
tvorem, dar moudrosti dále nás vede. Dar umění
očistil nás od věcí, jež nepatří k víře, jež nepatří k Bo
hu, naučil nás přejiti pres tvory k Bohu a nyní dar
moudrosti dovedl nás k našemu Pánu. Co jsou vše
chny věci stvořené před Ním? Co jest všechna krá
sa, všechna stvořená pravda ? On, Pravda sama, ne
stvořená, on Dobro samo, on zdroj všeho. On jest
nejlepší předmět pro rozum náš, jenž byl Bohem stvo
řen pro Pravdu. Rozum náš jest brzo unaven tvory.
O, kéž jen jest co nejdříve tvory uštván, usmýkán,
aby konečně jako jelen zatoužil po prameni živé vo
dy. Pak nás vezme dar Moudrosti jemně za ruku a

upře nás zrak v posvátném ztišení, ve vroucí vnitrní
modlitbě na Bozi pravdu. Dar moudrosti: zřídlo na
zírá vé, vnitřní modlitby. Působením ctností a jiných
darů očištěná duše nyní jen k Bohu touží a jen u ně
ho spočine.
Láska totiž nadpřirozená, podle nauky sv. Tomáše
(2. II. q. 45. ari. 2.) spojuje nás tak s Bohem, že nás
totiž zcela připoutává na Boha a v tomto připoutání,
v tomto spojení dává rozumu jakobv tušili velikost
Boží. a tušiti skoro experimentálně. Svatý Tomáš vý
slovné ve své lil. části Sumy v otázkách o Poslání
k nám tří božských Osob a pak v 1. q. Vlil v otáz
kách o přebývání Boha v nás, užívá slova ..jaksiu,
„quasi“ experimentální poznávání. A zde to obšírněji
vysvětluje, naráží zřejmě na nauku Pseudodyonysia
o „pati divina", to jest o přijetí Boha a božských vě
cí v duši. Láska nadpřirozená připodobňuje duši naši
k Bohu a proto ji připodobňuje též k jeho životu,
proto též k jeho poznání. Darem moudrosti totiž má
me Boha obdobné pozná vati, podobné pozndvati.jako
on gebe poznává. Sv. Tomáš má pro to výraz: „per
quandain connaťuraliiatenr4(ib. art. 3 ad 1). To jest.
spojením tak těsným s Bobem připodobňujeme se
jemu tak, že si jej jakoby osvojujeme, takže naše čin
nost stává se podobnou jemu. Z příbuznosti naší při
rozenosti, jež byla nadpřirozenou milostí a láskou
k Bobu zvednuta, plyne zvednutí i naší činnosti.
A tak touto příbuzností s Bobem, jakýmsi vnitřním
smyslem, jakousi tuchou, poznáváme Boha, ne již
rozborem, usuzováním a přemítáním, nýbrž onou
vnitřní sympatií, jež jest mezi dvěma osobami intim
ně spojenými, jež sebe vzájemně znají, třeba i bez
slov, a jež vytuší, co se v druhém děje.
Tehdy duše jest v zajetí Božím, jím žije, jen v ně
ho se myslí hrouží. Jsme povoláni k tomu, abychom
zcela se Bohu oddali. V působení daru moudrosti je
silná předchut, bohatý začátek a hluboký závdavek.
A z tohoto daru moudrosti pak správně usuzuje oce
leni životě, dovede si duše pomoci i v nejspletitějších
okolnostech, dovede se vyprostiti ze všech záhad.

Hulí chce si nás privasti k sobe co nejblíže. Hle,
cesta jeho darů, jak ji určil. Proto, uslyšítc-li dnes
hlasu jeho, nezatvrzujte uší svých.
P. Silvestr M. Pra ito O. P.

Svaté Dětství.
Není mnoho lidí, kteří svůj život skutečně sami žijí.
Snad většina lidí je nesena okolnostmi, línána vírem
vášně, spoutána zájmy, zmítána vlnobitím existence
lodička, o níž se tu chvíli neví, kam bude oceánem
Íako
lozena. Ty to trosečníky moderního vlnobití vyvádí sv.
Terezie Ježíškova svou malou cestou na pevnou pů
du. lícíc je ovládati život. Ukazuje jim
II . Pokoj malých.
Neklid je množství, které člověkem smýká sem a
tam, pokoj je soustředěnost, upření mysli na středisko,
na to, co je nejhlavnější. Po Matce Spasitelově není
dnes světice ani světce, jež by tolik lidia tak uctívalo,
jako svátou Terezii Ježíškovu. Její postava jest jasným
ukazatelem cesty od rozptylování k soustředěnému
pokoji. Od svých sester je takto charakterisována: Du
se prahnoucí po činnosti, duše plná energie, vznětlivá,
duse více smělého bojovníka, než skromně vyčkáva
jící dívčí trpnosti. Byla spíše vábena k sestrám svá
tého Vincence, aby pečovala o sirotky. — A přece se
zavírá nadosmrti do Karmelské poustevny- Když pak
před obláčkou se jí táží, proč vstupuje do Karmelu,
prozrazuje svou odpovědí opět tohoto ducha činnosti:
„Přišla jsem zachraňovali duše a modliti se za kněze.“
Ale ovoce činného života chtěla dosici novou cestou.
Seřadíme si tu její výroky, z nichž je jasně viděti tuto
cestu.
„Pěstovati krásné myšlenky, psáti knihy, psáti živo
ty Svatých, to vše nemá tolik ceny, jak když okamžité
poslechnete, jste-li volány. —Nechte rozrušené rozru

šenými, vv zůstávejte v pokoji. —Konejte svědomité,
co je vám uloženo, ale se srdce mněl pícím. —J Ile,co jen
chce Ježíš od nás:On nepotřebuje nasehodíla, ale jediné
naši lásku.Nemohu konati stkvělých činu.Co na tom ?
Já, malé dítě, se držím zcela blízko u královského trů
nu, miluji za ty, kteří bojují. — Miluji svou matku
církev a vím, že nej menší projev čisté lásky jí více
prospěje něž všechna ostatní díla dohromady.“’—Při
dejme pak k tomu ještě rozmrzelé slovo jedné pomoc
né sestry při pohledu na mimo jdoucí sestru Terezii
Ježíškovu : „Podívejte se, jak jde ! Ta nemá nikdy na
spěch ! Kdypak začne pracovati? Není k ničemu“ —
a máme obraz dosti úplný o pokoji malých. Ze totiž je
to život, který neutonul v zevnější činnosti, že je to
správné docenění podceňovaného, pokoj duše v ze
vnějších pov innostech s Bohem sjednocené a na Boha
spoléhající. V každém povolání, v každé činnosti nejdúležitejším pro křesťana zůstane jeho spojení s Bo
hem. povšechněji řečeno: jeho poměr k Bohu. Co
v tomto oboru vykoná, je nejhlavnější a podle toho
je cena jeho života. Svědomitě vykoná svou zevnější
práci, ale nikdy se nestane jejím otrokem tak, aby jej
cele pohltila. Pak nastává v duši pokoj, bezstarostnost
o výsledky, klid i v nejtěžším obětování a bolu. Pokoj,
kterého svět, to jest zevnější shon, dáti nemůže, ale
jediný Bůh, v duši milovaný a opatrovaný.
Mluvívá se o banálnosti našeho vnitřního, nábo
ženského života. Příčina jest obsažena ve slově knihy
Moudrosti: „Schodili jsme cesty neschůdné, moudrosti
Páně nepoznali jsme (5,7)“, a ve slově zkušeného mo
derního myslitele : „Přes všechny zdánlivě stkvělé vý
sledky nebudeme miti hlubšího a trvalého vlivu nábo
ženského, dbánie-li příliš světských zásad “ Banálnost
je nízkost pod postavení člověka. Postavení křesťana
ve světě jest byti solí země, nikoliv zrnkem v hroma
dě země. Všechno pozemské je pod jeho stav. Jeho
stav vyžaduje především zběhlost v nadpřirozeném,
hluboký život a hluboké ponoření v nadpřirozeném.
Proto nemůže býti v duši jeho pokoje, dokud není
tohoto ponoření. Nemůže vykonati svého poslání,

chce-li je uskutečniti banálními prostředky lidskými
a pozemskými. A musíme to říci, ze všechen shon ze
vnější, i ten nábožensky, je pozemský, neroste-H z kyp
ré. bohaté, žírné pudy nadpřirozeného bohatství ve
vlastní duši pracujícího.
Chceme byti velikými neúnavně vyhledávanými
lesklými cíny,chceme byti velikými úmornou činností
— a zatím jediná spása je v malosti. Bůh vyvolil sla
bé, aby zahanbil silné, praví svaté Písmo. Malost v pro
středcích světa, malost vůči Bohu, malost, která ni
kdy nemá dosti svého utíkání sek Bohu, to jest pramen
pokoje a to jemokoj malých, jenž převrátí svět. Za
pon lina tne snadno, že náboženské výsledky koná Bůh
a že tedy k dosazení těchto náboženských výsledků
inusímesplniti podmínky Boží,nikoliv především pod
mínky lidské moudrosti, odkoukané pracovníkům pro
zájmy světa. Boží podmínka pak je vlastně jen jed
na: Nade všechno mějte lásku. A v lásce Boží je po
koj duše.
Když první a hlavní starostí našeho života jest milovati celýmsrdcem Boha, touto láskou proniknouti vše
chno svoje jednání, tuto lásku na prvním místě v du
ši a v zevnějším životě pěstovati, pak nemůže býti
duše zmítána beznadějně žádnou bouří. 1v největších
a nejtěžších starostech vykoná člověk poctivě svou
povinnost a při tom neodstrkuje požadavků božské
lásky, až bude miti na to kdy —a užasne, co Bůh vy
konal pro dětsky věrnou lásku člověka k němu. Ne
lze to vše přesné popsati, ale zakusí to každý, jako svá
tá Terezie Ježíškova. postaví-H do středu svého života
své synovství Boží. Bylo kdysi řečeno a hladovci ze
vnějšího shonu tose zálibou opakují, že musíme v Bo
ha doufati tak, jako bychom sami nedokázali nic a
zase sami se při tom tale starati, jako by Boha nebylo.
Ve smyslu svatcho Dětství je druhá část tohoto slova
naprosto nesprávná, protože dítku Božímu nesmí ani
na okamžik sejiti s mysli, že pracuje jako dítko Boží,
milující Boha; dítko Boží především se musí starati,
by bylo zachováno sjednocení lásky s Bohem a v tom
to sjednocení pracovati a toto sjednocení považovati

za první a hlavní záležitost svého života. Ve zmíně
ném hesle je nepokoj velikých. Pokoj malých však ví,
že při hlubokém sjednocení dušes Bohem,chráněném
jako nejhlavnější záležitost životní, zdánlivě nepatrná
práce zevnější přinese překvapující účinek. Písmo pra
ví: Milujícím Boha všechno prospívá. Ten nejhlubší
smysl mají slova Spasitele světa : „Marie nejlepší strán
ku vyvolila. Nepečujte úzkostlivě, co budete jisti a
cím se budete odívati, neboť Otec vás nebeský ví, če
ho potřebujete.“
Pokoj malých je dětinná, pěstovaná láska k Bohu.
Láska Boží spasila svět, láska Boží konala a koná divý.
Svatý Bernard řekl: Kdo zkusil, jen ten uvidí, co jest
milovati Ježíše. Pokoj malých je cestou k této zkuše
nosti a jejímu svět uzdravujícímu ovoci.
P. Em. Soukup O. P.

Ot ok a r Březi na a sl užby Bož í.
V Nové Kíši, ha i z Červeného Hrádku chodíval
Otokar každou neděli a každý svátek na služby Boží.
Také v Taso ve’, kdež od r. 1921 býval rok co rok na
letním bytě, chodíval Otokar Březina každou neděli
a každý svátek na služby Boží; nejen na mši svátou,
nýbrž i na kázání. Já tehdy celebroval dřív, i navrhla
paní Pavla Kytlicová Otokaru Březinovi, že by také
mohl chodit uo kostela dřív, kdv tam kromě nás dvou
ještě nikdo není, ale Otokar Březina odmítl tuto dobrou radu a pravil: „To není to! Právě ta společná
modlitba, ta společnost věřících je důležitá!“
A tak, kdykoli byl Otokar Březina v Taso vě, vždycky
jsme s ním chodili na společné, farní a abych tak řekl
oficielní služby Boží, přes to, že náš kostel má jen jednu
loti a Otokar Březina neměl tam pro sebe dosti vhod
ného místa: jednou jsem ho zavedl na kůr, ale víckrát
tam nešel. Jindy jsem ho usadil v tom klckátku u samé
sakristie, ale přišel stařec, „lepší člověk“, který ne
právem si udělal na to klekátko právo, Otokara Bře-

zimi hrubé odstrčil, přimáčkl na hodinu ke zdi a lak
Otokar Březina už tam po druhé nešel a vrátil se na
své místo docela vzadu pod kruchtou a bylo to místo
k stání, neboř žádných sedadel tam nebylo. Místo se
dadel byly tam kamenné schody, po kterých se se
stupovalo se hřbitova do kostela a tyto scliody byly
husté obsezeny výrostky. Neprišlo-li se do kostela
hned po zvonění, tímto vchodem se člověk v loktech
a v kolenáeh méně zdatný do kostela ani nedostal.
Vchod boční obsadily zase stářnice těch výrostků a
ještě těsněji, takže zbývala už jen sakristie, ale to není
kostel, poněvadž jediné okno její vede na hřbitov a
dva lidé dokonale stačí ucpat vchod do presbytáře.
Tímto způsobem se jednou nebo dvakrát stalo, že
se Otokar Březina na služby Boží ani nedostal a musel
zůstat na hřbitově. Potom mi o tom vypravoval s veli
kým zármutkem, ba s rozhořčením. Ze prý mnoho
těch výrostků do kostela ani nevkročí, zůstanou přc9
celé služby Boží na hřbitově, baví se, smějí se, ani při
Pozdvihování nesrneknou, ačkoli slyší zvonit, a snad
i horší neplechy tropí, o kterých mně Otokar Březina
nechtěl ani říkat. Byl vskutku neobyčejně pobouřen
a bylo i vidět, jak ho to bolí! Neboř Otokar Březina
miloval člověka, miloval národ a viděl i věděl, že člo
věk bezbožný, člověk totiž bez Boba není krásný, ani
dobrý a že v ničem neobstojí. Otokar Březina byl pře
svědčen, náboženství že je pro člověka nezbytné. Ne
kterékoliv, nýbrž katolické.
Když byl v 'Pasově ponejprv a měli jsme jít do kos
tela, prosil mne o nějaké knížky. Půjčil jsem mu Con
fessiones Sti Augustini a tuto knížku potom vždycky
v Tasove do kostela žádal, nikdy jí nedal do kapsy,
do kostela i z kostela nosil ji v ruce a byl vždycky šťas
ten, že byl na službách Božích společněs obecným li
dem. Toto štěstí, tuto vnitřní radost projevoval i tím,
že někdy cestou od kostela mne požádal, abychom šli
do „městečka“, t. j. na tasovské náměstí, ačkoli jsme si
tím velice zašli, neboř do kostela chodívali jsme vždy
cestou nejkratší, t. j. onou uličkou vedle školy. Ale jak
se mi zdálo, jemu bylo těžko, odtrhnouťi se od spo-

leèenstvi věřících, v jejichž modlitbě a nábožném zpě
vu jeho duše se právě koupala. Proto neodolal a někdy
mi řekl, abychom šli ještě do městečka a ne přímo domú. A tak jsmešli v houfu věřících, jejichž duše se byla
vykoupala v nábožném zpěv u, veslově Božím a v mod
litbě.
Když emauzský benediktin P. Schaller vydal „Řím
ský misál“, Otokar Březina tuto modlitební knihu vel
mi vřele a horlivě doporučoval svým přátelům laikům.
Koupil jsem si ji též a Otokar Březina brával si misálck
do kostela.
Jednou mi řekl, jak je důležito a zvláště ve věku dět
ském, aby člověk chodil na služby Boží. „Těmi obřady
poučuje a vychovává církev člověka mnohem doko
naleji než slovem a písmem. Naše doba vzdělává po
mocí pojmu, cestou rozumu, klade takový důraz na
rozum, ale ve svých obřadech působí církev na naše
smysly a skrze smy sly poučuje nás a vede k pravdě
mnohem bezpečněji a trvaleji.44Tak nějak řekl mi to
Otokar Březina, ani si neuvědomiv, kterak moderní
školu a moderní rodinu usvědčuje z pokrytectví: ne
boť nikdy ve školství a ve výchově nekladla se taková
váha na vyučování názorné jako za našich časů . . .
Děti kreslí i modelují podle přírody, mají před očima
samé obrázky, vycpaná zvířata, přírodniny, každou
chvíli (i děti venkovské!) mají nějaké vycházky do polí,
do lesů, k řekám, ba za vedení učitelů konají výlety
do jeskyň, do továren, do průmyslových závodů, na
sokolské slety, na výstavy soudobé kultury, jenom na
služby Boží a na slavnosti církevní, na posvátné ob
řady chodit a dívat se nemají, chtějí-li se zvláště po
dobat a zalíbit svým vzorům, neodpovědným, poně
vadž na rozumu omezeným učitelům, vychovatelům
a vzdělavatelům.
Otokar Březina jednou po pře vra tě ukazoval mi za
Jaroměřicenii v polích řadu školních dětí a s netaje
ným pohrdáním pravil: „Vidíte, aby ty děti nemohly
jít na Boží tělo, vedou je už ráno na celodenní výlet!
Tak to dělají před každou církevní slavností!“
Otokar Březina touto výchovou dětí k humanit ní-

mu„ideálu** dohloubisvéslovanskédušetrpěl. Tonni
se nedivíme, neboť dílo a život Otakara Březiny zná
me: ale právcmse divíme,žcsi takovou výchovu svých
dětí ve školách a v sokolovnách nechali a nechávají
věřící rodiče s tak volskou trpělivostí líbit!
Jednou, před svátky svatodušními, řekl mi Otofcar
Březina: „Mám jet zase do Prahy k Bílkům. Ale od té
doby, co Bílek vystoupil z církve, já tam nerad jezdím.
Dělám to jen ze zdvořilosti, poněvadž už se to stalo
jakousi tradicí,že tam na ty svátky bývám. Dříve,když
jsem tam přijel, chodívali jsme každou neděli a každý
svátek do kostela, obyčejně do Emauz. A teď. když tam
přijdu, nechodíme nikam. Do kostela katolického Bílek
jít se stydí a tak se jde ve svátek budto na koncert,
nebo do biografu, anebo nikam !u
Ano,přátelé: nejde-li sedo kostela katolického,ne
může se jíl vůbec nikam!
iNikdo menší než Thomas tle Quincey píše o svaté
Panně Orleánské, Johance z Arku :„Vzdělání této ubo
hé dívky bylo podle nynějšího měřítka ubohé; bylo
však nevýslovně hluboké podle měřítka čistě filosofic
kého: a nedobré jen pro náš věk. poněvadž by pro nás
bylo nedostižno. Nečte nic, protože neuměla čisti: ale
slyšela jiné čisti částky z Římského Martyrologia. Pla
kala soucitem s žalostnými Miserere římské církve;
vzpínala sek nebis radostnými triumfujícími Te Deum
římskými; vážila občerstvení a životní sílu z obřadů
téže církve.*
Bylo tehdy jistě mnoho učených lidí v království
Lilii, tak jako za časů Saulových bylo mnoho škole
ných atletů a vojáků, ale nikdo nezabil Goliáše než
pastýř ovcí David a nikdo jiný nezachránil Francii
než mladistvá pasačka z Domrcmy. A má-li se obno
vit svět, má-li se zachránit i národ česky, může se to
* Fo čtrnáctidenní úmorné práci, která nás docela vyčerpá
vala, šli jsme zase s Picassem na procházku městem.
Picasso: Prohledněme si tento kostel. (Kostel jest plny věří
cích, modliteb a zpěvu. Nemůžeme si nic prohlédnout.)
Já: Prohlédněme si některý jiný. (Opakuje se totéž. Potom
oba dlouho kráčíme mlčky.)
Picasso: My ale opravdu žijeme jen jako psil

stát jediné z Boha a skrze věrnou službu Boží, jak o tom
byl nezvratně přesvědčen i Otokar Březina. Kdo zná
mystický smysl života a dějin, kdo jej aspoň poctivé
tuší, nemůže miti pochybností o tom, že šťastná víla
naší Svobody vyšla z katolického kostela! Zataraste
jí cestu k němu a jednoho dne najdete ji mrtvou!
Jakub Demi.

Ma t k o m i l o s r d e n s t v í !
Matkou milosrdenství se nazývá především proto,
poněvadž jednak hýla od počátkii vyvolena k tomu.
aby skrze ni bylo uskutečněno milosrdenství Boží zro
zením Spasitele, jednak sama svolila při poselství an
dělském, aby se tak stalo. To jsou první příčiny, pro
které je takto nazývána. Druhé příčiny jsou již rádu
přirozeného, lidského. Obracíme se k ní jako k matce
svého Krále a Soudce, podobné jako se činí na světě
mezi lidmi, kde přímluva matky u syna, byť sebe výše
odtavenélio,zmůže zpravidla velmi mnoho. Jako mata jest nám prostřednicíuSyna. Netroufá tne-li si obrá
tit se přímo na Krista, obracíme se k Matce, která jest
jen z našeho lidského rodu.
Tímto názvem či tímto zvoláním úpíme k Ní záro
veň o milosrdenství a tato slova nelze pronášet hod
notně bez tohoto úpění o milosrdenství. Nejsme-li si
vědomi, pronášejíce tato slova,že milosrdenství nutně
potřebujeme vždy a též právě v té chvíli, pronášíme
je mrtvě a bez užitku, l ato slova, tento titul Matky
Boží, nám to právě užitečné připomíná a vědomí to
ho v nás obnovuje, i když pravě necítíme sklíčenosti,
i když právě nás nic naléhavě nesouží.
Slova tato vyslovujeme s důrazem, přistupujeme-li
k této modlitbě předeni už s tím úmyslem, abychom
obzvláště se dovolávali milosrdenství v nějaké potře
bě, nouzi či neštěstí casncm či duchovním. V takové
chvíli spoléháme se na to, žc úpění toto samo musí
dostačili, aby nám vymohlo, čeho potřebujeme. Má-
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me na mysli slova písně: Vzpomeň, ó Královno milá,
že nebylo slýcháno, abys koho opustila, když k Tobě
jest voláno! - Ale v takové potřebě, nouzi či neštěstí,
snadno podléháme lidie domněnce, ze úpění našemu
musí býti vyhověno způsobem, jakým my sami si uko
jení svých potřeb představujeme, a můžeme se cítit
zklamáni, když se to právě takovým způsobem nesta
ne. Tím můžeme býti svedeni k malověrnosti, nevdě
ku a k těžkým hříchům. Nutno vědět či nutno věřit,
že Matka Boží opravdu nikdy nikomu neodpírá milo
srdenství, kdokoliv a kdykoliv se k Ní obrátí s důvě
rou a oddaností. Vždy prokáže milosrdenství hojné a
větší, než bylo očekáváno. Ale způsob tohoto milosr
denství si volí sama, na to má právo jako Královna
a na to niá i Moudrost od Ducha svátého. Ani Bůh
nemůže meniti odvěký božský plán života a stvoření.
Proto ani Matka Boží nemůže chtíti meniti úradky Bo
ží; ale vždy může pro nás dosáhnouti milosrdenství,
které jest nevyčerpatelné a neodměřené.Nelze-li proti
úradku Božímu opatřili pro nás ten způsob milosrden
ství, jaký právě máme na mysli, opatří nám Matka Boží
toto milosrdenství způsobem jiným, který pro nás je
vždy ještě lepší. Úpí-li třebas dítko nad umírajícím
otcem o niilosrdenstvuanelze-liprodloužitJživot umí
rajícího, poněvadž jest v úradku Božím, aby ten člověk
zemřel, neúpí to dítě nadarmo, poněvadž v té chvíli
již Matka Boží o náhradu jinou, jejíž dokonaÍiecuje
ost se teprve později projeví. A tak je tomu i v jiných
našich potřebách a bolestech. Tak i když úpíme o po
moc v nějakém strašném pokušení a posléze přece jen
tomu pokušení podlehneme, nedomnívejinese,žejsme
úpěli nadarmo, poněvadž cesty milosrdenství a jeho
užitek nejsou vždy zřejmý ihned, ný brž objevují se čas
to až později. A na to právě musíme býti pozorní ve
svém životě, abychom poznali, jak divně nás milosr
denství Boží často v životě provázelo, že nás neopouš
tělo ani ve smrtelných hříších, že i tenkráte, když jsme
se od Boha odvrátili, Bůh se nevzdával svého úmyslu
opět nám přispěti a zdvihnouti nás k sobě, opět nám
požehnati a dáti nám štěstí a radost.

To jsou tedy účinky tohoto volání k Matře Boží,
k Matře milosrdenství, účinky, které se nám jeví jako
božské zá/rakv milosti, které se dějí v životě každého
člověka, kterých člověk často ani nepozoruje, ale otevře-li mu láska k Matce Boží oči, musí mu oci zároveň
naplnitislzami nejmocnějšího pohnutí a nejradostněj
šího úžasu.
Jaroslav Dutých.

O d v a h a n á b o ž e ns k á.
Část /. Podstata odvahy.
„Nepřekročilj mezístarých, jež položili otcové tvoji!44
Vždy chápalo se těchto slov ochotně bezzubé stáří.
Zněla tato slova jako radostné poselství bodnému člo
věku konce, jenž chtěl pokojné trávit ze starých zásob.
Nač boj, hrdinnost, vítězství, oběti, umíraní, nač je
nom to všechno? Jaká to námaha, jaké to šílenství.
Jaké to obrazy, fatamorgány klamou zrak člověka, že
vrhá se do strašných, stravujících výhní heroismu?
Hle, náš zrak, zrak moudrých poznáním dlouhých ve
ku, je studený, chladný, je přesné měřítko věcí. A vi
díme: mnoho je smutku v našem bytí,ale i dostidobra.
Smutné s resignad snášejme, z dobra se tešme, z toho
krátkého, unikajícího štěstí pozdního odpoledne, a
kdyžzašumí tmavé,těžké hedvábí veliké Noci a omam
né silice její dají nám závratí sklesnout na lůžko, zhas
něme klidně voskovou svíci a lehněme k spánku.
Ale loií, jdoucí přes neznámá moře, kupředu pu
zená nárazem větru, taková jest duše všeho živého.
Vidina budoucích pevnin plane vzracích všech vprav
dě živých, pevnin, jež dřímou ještě na mořském dně
jejich síly a bohaté bytosti,jež hrázemi práce se zdv ih
nou v sluneční světlo jsoucna. Kde život, tam jedna
jediná vůle: vůle k rozvoji,vúle k mohutnějšíma plněj
ším formám bytí. Věčný pohyb, neklid, proud bytí
z věcnosti do věčnosti vanoucí!
Tento pohyb, tento nápor, diktát z nitra je to, co

tvoří odvahu, heroismus, jest odvaha sama. Odvaha :
to nezastavení se před zkázou, před propastí, to vy
plnění propasti živými těly, aby druzí živí mohli vpřed,
aby život mohl vpřed! Odvaha: to řezání do vlastní
ho ducha, vlastního srdce, vlastního téla, aby vyšší
útvar z nás vznikl.
Odvaha, síla ctností, není než příznak mládí a zdra
ví, než krásná, lesklá, ve všech sedmi spektrálních
barvách jsoucna planoucí pena, která hlásá, že v hlu
binách je pohyb, vír, var.
Odvaha, výbojna, neohrožená touha, byla a je též
příznakem života náboženského.
Heda řece náboženských proudu,jež již nikdy ne
vystupuje, hrozivá, nezadržitelná a zúrodňující. která
teče klidné a líne a nese trpělivé na hřbete kupecké
lodi a snáší pasivně v bezpečnosti na břehu si hovící
továrny, otravující svými výtoky její vody: Heká po
číná vysychat.
Hle, všechny doby vpravdě náboženské byly dobyvatelské.,Jděte do všeho světa a učte všechny náro
dy!14 tento odkaz Páně řeřaví v krvi všem tem prvním
chudým křesťanům v arené antiky —hřišti a zapasisti,
jak rozžhavený, k útoku dráždící šíp v těle šelmy. Hrst
ka jich. Ale oni nevidí dnešek, oni vidí svět dobytý
a zalidněný plností svých duchovních sil, oni věci mě
ří svou silou, Boží silou v sobě. V okovech je Pavel.
Ale z žaláře rozlévá se proud jeho síly v lůna srdcí,
proud plodící reky víry, otce a matky budoucích věků;
rozlévá se jeho hymnický výkřik vítězné jistoty: „Slo
vo Boží není uvázáno !wVždy bylo —poule Carivi a —
náboženství živé hrdinnou formou bytí, vžd^' šlo, vá
lečník, po cestách zmaru a nebezpečenství, vždy cítilo,
ze není pro ně nebezpečí než toto: sytost bezpečí: vždy
rachocení hromů bylo mu paian, hymnus bojovný, ví
tězný, linoucí se ze zářivých vibrujících strun blesků.
„Quotiens metimur, plures efficimur, semen est sanguis christianorum !“
Taková jest srdnatost víry: aktivní, ofensivní. Bez
ní není vůbec života náboženského. Odvaha, směle se
zdvihajícísvítícízrak,tof stoupání jiskři vèrtuti v teplo-

mění, ohlašující vzestup teploty vnitrní, duchovní, a
tímto vzestupem vyvolané pučení, rašení, kvetení,
ohlašující bohatý svět mízy a pelu.
Část 11. Jak vyvolali náboženskou odvahu.
Jak dojiti k mužnosti ve věcech víry? Jejím pěstě
ním? Výchovou k ní? Příklady?
Hrdinný příklad a výzva soudruha, vůdce, dovede
strhnouti i lhostejný oddíl. Na jak dlouho? Těžko se
udržet vládě, jež nevyrostla z krve a duše země, jež
není ůstrojnýni jejím plodem. Nemá kořenu, nemá
půdy, z níž by se obnovovala. A je to statečnost pa
sivní, nevyvérající z nás, ale z dojmu,Jen zvenčí, co
uchvatitel do vnitra našeho vstoupil. Řečeno krátce:
Taková neohroženost jest elektrický proud puštěný
do stroje, je zjev umělý, nepřirozený.
Z nitra věcí musí jejich projevy růst.Tojest, je třeba
probudit v lidech náboženský život. Děje se toto vočkováníin náboženských elementů na strom bytost
ných zájmů lidského srdce: uvedením věčných snah
a tužeb a sil v člověku, lidské přirozenosti ve spojení
s náboženskými pravdami a zážitky, dodá ním /ušlech
tění zájmům, podpory silám, potvrzení smyslu a naÍdnění snahám - synthesí nebe a země. Nechť katoicismus se svými pravdami a svátostmi se rozloží nad
vším krajem lidského bytí jako zářivé, věčně modré
nebe nedělního odpoledne, nebe posvěcení, požehnánía radostného kladu,dá vající klíčit i osenízemě a kvés
ti sadům a zpívati lidským rtům, nebe shlížející na lidi,
již modlí se všemi svými skutky, svou vážností i svojím
tancem pod vonící lipou. Velkého bohatství, ležícího
v pokladních komorách starého paláce katolické vel
kosti, třeba zužitkovat. Musí financovat podniky, jimiž
mají byti vyřešeny naléhavé problémy a těžkosti žití.
Musí poskytnouti drahocenný,železo obsahující nápoj
silného ethosu, mravního nadšení pro rty rozpukané,
ztažené mdlobou skepse a marné touhy: nápoj etho
su starozákonního, Kristova, Pavlova, podařiv v po
háru vitalisticke filosofie —snad práce myšlenkového

zlatotppce Giiyeana —v poháru posvěceném katoli
cismem,zdobeném scholastickou rytinou Boha a tak
to pravou cenu obdrževšího, v poháru vitalistické fi
losofie,zdůvodněné scliolastickym pojetím Boha. Musí
odvěkým laboratořím metafysických potřeb v člově
ku opatřovat! pevné kantovským kritickým červem
ncnahlodané přístroje noetikv.Musí rozmnožit i chléb
hmotný a příbytek postavit člověku (nekompromis
ním prováděním ideje křesťanské spravedlnosti a starokřesťanského bratrství provedením všech dedukcí
z paulinské myšlenky mystického kolektivu, mystic
kého těla Kristova.) Jest konečně třeba zasadit strom
kříže u břehu řeky rasové krve,aby poskytl národu po
dél ní bydlícímu mužnou, přísnou krásu svého růstu,
vůni svvch květxi, šťávu svých plodů a stín.
Jestliže takto zasáhne síla katolicismu do duše a do
lidské problematické existence, jestliže na tuto čer
nou, úrodnou psychickou prsť padne semeno věcných
pravd a milostí, jistě nezajde, ale poroste a vyroste
neohroženou nutností svého růstu ve vyšší a vyšší,
širší a širší oblasti, vyroste v strom, jenž převýší vše
chny stromy neušlechlilé,hyzdícísadnašídoby, vezme
jun světlo a vzduch a výživnou šťávu: vytlačí je faktem
své existence. Opět budou konány předhermami Kris
ta úlitby plných srdek modlitby, nadšení, v laborato
řích metafysických potřeb budou opět objeveny prav
dy nadpřirozené^ slavné a radostné symfonii žití zazní
tony, zachycující všechnu krásu a hrdinnou svatost
a všechen úsměv Příčiny naší radosti. Opět dělník po
žehná veřejněčerstvý chléb aozdobí vchod domu zna
mením spásy.Křížvíry,zavlažen řekou plemennékrve,
mystikou rasy, stane se mohutným stromem, podle
jeřio kmene a širokých větví vzepne se hrdě do výše
a šířky národa, naň patřícího, kolem něho se soustředí
věštci a pěvci, starší a bojovníci, hroby velikých mrt
vých i matky nenarozenýchrekú,minulost.pntomnost
a budoucnost, veškeré nepřetržité věčné bytí plemene,
a plíseň větví, píseň Věčnosti, bude šumět i tajemné
věštby, rozhodující o národním příští, bude mluvili
všemu lidu svatyni, hrozným a laskavým hlasem Bo-

žím. Navrátí se život nábožensky, navrátí se statečnost
ve věcech víry, vzlet a nezlomný rozmach mládí. (Po
kračování.)
R. Heer.

Veli k v p á te k.
Dělníci snášeli na hromadu, co vyhrabali z trávníku
nové se zelenajícího: suché rákosí, prosekané kořeny
agátú a olší, úlomky trnkového haluzí, bezejmenné
cifrasti. Snesše zapálili. Vyvalil se šedý oblak (Kinu,
chvíli se plazil po zemi, závanem větru však zřidl a
vznesl se nad slínový břeh vrou bici zahradu. Oheň
ostře praskal, hladovými jazyky chtivé olizoval vy
schlé dříví, s místa na místo přeskakoval, a když vítr
mocněji ještě zadul, zchvátil náhle celou hromadu, až
to zahučelo. Shořelé traviny propadaly spletí čadících
prutů a měnily se v černobílý,lehounký popel. Kořeny
nejprve zčernaly kouřem. Potom vyronily pěnivé slzy
a kroutily sc bolestné žárem. Plakaly a syčely. Podo
baly se lidem těžce trpícím, kteří však zatínají zuby,
abyvnezanaríkali hlasité.
Život je proměna. Teplo, jež vychází z hořící hro
mady, jc teplo zářného června. Co zdá se bolestí, jest
jen splátka. Rostlinstvo žije tím, že vypůjčuje. Veškeré
tvorstvo vypůjčuje. I člověk. Jsoucno, zrozené, tělo,
duše, radost —vše je výpůjčka. Člověk jest a není. Je
nejsoucí. Od kolébky po rakev je dlužníkem lásky Boží.
Jen když trpí, nevypůjčuje. Vrací. Dává. Doplňuje, co
chybí utrpení Kristovu. Když trpí, jest nejsa. Vydává
a tvoří. Mohl by říci: Trpím, tedy jsem.
Utrpením se udržuje rovnováha světa. Kdyby byl
člověk prost bolesti a smrti, pokládal by se za Boha.
Domníval by se, že něčím jest. Boha by nectil. Nepo
třeboval by ho. Nevěděl by, kolik mu dluží.
Af neříká nikdo, že není hodno Boha. aby trůn jeho
slávy spočíval na zříceninách lidských nadějí a aby
utrpením vnukal člověku myšlenku na sebe, a aby se
kochal pohledem na puklá srdce lidí.

Bvlo by třeba říci,Že nebylo hodno Boha, aby Syna
svého vydal na kříž: aby hleděl na jeho muky a opustil
ho v nej hroznější úzkosti.
Přijal podobu lidského cerva,sám sebe zmařil.odlo
žil lesk nekonečné jsoucnosti, aby vykrvácejc v poníže
ní nesmírném smiřilsOtcem ztracené lidstvo. A kdyby
plamenem lásky jeho se bylo vznítilo dřevo kříže, bylo
by jen vydalo žár. jejž přijal v ráji strom poznání dob
rého i zlého.
Dominik Pecka.

H r o b vj h o h a t Jv r ú v Ř í 111 è .
limb sv. Moniky.
Jmenujte mi matku, která by byla lhostejná k osu
du dítěte, jež pod srdcem nosila a vlastním mlékem
kojila. Láska materská jest ze všech nej upřímnější, nejněžnější. nejsiIncjsí,iiejobcluvější.S dítkem tvoří jednu
jedinou bytost; s nini chce zíti věcně věků v šťastně
a blaženě. Srdce mateřské nezná hranic, místních ani
časových. S milovaným dítkem chce byti spojeno ne
toliko krátkou dobu života pozemského, ale po celou
věcnost.Ze všech starostí nej více li trápí pochyba o věc
ném údělu bytosti.která jest předmětem její něžnostia
lásky na zemi.Naleznu tam nad hvězdami, po krátkém
rozloučení, toho,kdo byl polovičkou mé duse? Dítko,
které zanechávám na zemi, shledá se se mnou v nebi ?
Všecky křesťanské matky cítí dýku takových po
chyb, ale ze všech nejvíce matky svaté, jakou byla Mo
nika. Při vzpomínce na život Augustinův srdce její
pukalo a oči její plakaly a od pláce neustávaly. „Dcera
a dědická Evina hledala v bolesti to, co porodila v bo
lesti,“ vyznává o ní Augustin. Její drahé dítě nežilo
životem křesťana, ba ani životem poctivéhoa slušného
pohana. Napomínala ho a varovala a radila mu. „ale
její rady zdály se mi býti babskými řečmi, které bych
se styděl poslechnout; ncvnikaly až do mého srdce,
aby je obrátily“.

Augustin utekl z clonili otcovského, který mu byl
úzký a smutný, a daleko od matky ve zkaženém Kartagu oddal se životu volnému. Maje sotva sedmnáct
let mel již syna, kterého později nazval Adeodatem.
Tèlo na stesti neudusilo v něm touhu no vedení
a slávě. Vydal se tedy na hon za nimi do Híma a do
Milána, kde na něho cekal Buh. Zutím Monika v Pa
gaste o něho plakala a za něho se modlila. ..Proudy slz
a krev srdce mé matky kropily zemi, na které modlíc
se klečela,“ vyznává Augustin. Nedosti na tom. Aby
byla synu blíž, nedbala dálky ni more ni cestovních
trampot a spěchala za ním cío Milána. Tam položila
své slzy a své modlitby na vážky, na nichž se vážil
osud drahého syna. Dítě tolika slz zahynouli nemohlo.
Augustin poslouchal ze zvědavosti a s obdivem kázání
milánského biskupa Ambrože. Jeho bohonadšená slo
va byla pluhem, který rozryl a zkypřil srdce bloudí
cího a učinil je vnímavým pro vnuknutí Ducha svá
tého.
Jednoho dne cítí Augustin divný, neznámý a moc
ný hnus nad životem, jaký dosud vedl;svět se mu pro
tiví; opouští i svého přítele Alypia; utíká do zahrady,
usedá pod keř, otvírá namátkou listy sv. Pavla a ctc
lam větu: „Noc minula, den se přiblíží): odvržme tedv
skutky tem na a oblecme zbroj světla. Jako ve dne choď
me počestně, nežijme v labužnictví a opilství, v lož
nicích a nemravnostech . . . ale oblecte Pána Ježíše
Krista“ (K Řím. 13,12.) To bylo volání milosti. Augus
tin je slyšel —a plakal. Když se jako druhý Savel pro
bral z prvního mohutného úderu Božího ramene, ne
patřil již světu, nýbrž Bohu.
Můžete-li, představte si radostné pohnutí matky při
této zprávě. Náležité pochopit a ocenit její dosah do
vedou jen matky, svaté inatky. Po svém obrácení ne
myslil Augustin na nic jiného než žít životem bohu
milým. Monika, Adcodat, několik přátel a příbuzných
provázejí ho na venkov, kam se uchýlil, aby se ná
ležitě připravil na křest. Den začínal a koncil mod
litbou a byl vyplněn studiem. Na procházkách, při
odpočinku v zahradách bavili se naši přátelé hovorem

o filosofii. Monika se někdy hovorů sůcastnila a proje
vovala takové pochopení záhad a pronášela tak moud
ré názory, jaké poskytuje jen ctnost, která jediná může
vniknout do tajemství Bozích. Marné hledá Boha, kdo
nežije s Bohem.
Jednou hovořilo se o podstatě pravého stesti, a Au
gustin se tázal, zda je šťastným, kdo má všecko, co si
přeje. „Ano,“ odvětila Monika,„je-li to.co si přeje a co
má —skutečné dobré; je-li to vsak něco zlého, nikdo
nemůže být proto blaženým, ano, je nešťastným.“ Na
to pravil Augustin, že bohatství nemůže oblažiti člo
věka, „protože bohatec stále se obává, aby se inu stat
ky neztratily“ Monika odvétila: „1 kdyby bohatec vě
dci, že majetku svého neztratí,prece by nebyl spokojen,
protože při veškerém bohatství srdce zůstává práz
dné.“ Augustin na to: „Což kdyby bohatec všeho maje
v hojnosti svoje žádosti mírnil a svých statků užíval
slušně a skromné —nebyl by Šťasten?“ „Ano, pak by
byl šťasten,“ odvětila Monika, „ale ne pro svůj maje
tek, nýbrž pro mírnost své duše.“
Po svém křtu chtěl se Augustin i s matkou vrátit
do Afriky. V Ostii nedaleko Říma mínili po krátkém
odpočinkuvstoupiti na lod. Jednou večer, kdy jižhvězdy vyšly a s jasného nebe usmíval se měsíc, seděla
Monika s Augustinem u otevřeného okna a rozmlou
vala se synem o nebeské kráse a blaženosti. Víra je
na chvíli povznesla od zemské hmoty k Bohu, před
mětu věcné a svrchované blaženosti. Uneseni předtu
chou nebe mlčky pohlíželi k hvězdnaté obloze, až se
Monika z cxtase probrala a pravila: „Mně se již nic
zde na zemi nelíbí. Nevím, proč tu ještě jsem. Jedna věc
mne tu naplňovala nadějí: viděti tebe křesťanem dříve,
než umru. Bůh mi daroval více, protože z tebe učinil
horlivého sluhu svého. Proč tu tedy ještě žiji ?“ Pátého
dne potom chytla Moniku horečka. Vědouc, že se blíží
konec jejího putování, zavolala Augustina a přátele
a pravila: „Tadymne pochováte.Položte mé telo kam
koliv a neplačte. Co od vás žádám, jest, abyste na mne
pamatovali u oltáře Páně“ Devátého dne nato ze
mřela r. 387. Augustin zatlačil jí oči. Neplakal, ale cí

til, že ztratil polovici své duše. Tèlo Moniky bylo po
chováno v Ostii a později přeneseno do Říma.
Taková byla tato bohatýrka slz, kterými vybojova
la obrácení Augustinovo a dala církvi nejučenějšího
mezi světci a nejsvětějšího mezi učenci. Jediné její přá
ní bylo, sejiti se se svým dílkem v nebi. Sešla se s nítn
tam. A sešla se s ním i na zemi, jsouc pochována v je
ho kostele, v kostele Sant Agostino nedaleko Tibery.
Dojemná jest modlitba církevní: „Bože, truchlících tè
siteli a v tebe doufajících spáso, který jsi zbožné slzy
Moniky obrácením syna jejího milostivé přijal : dejž
nám na přímluvu obou, abychom hříchy svoje opla
kávali a milosti tvé útěchu nalezli. Skrze Pána naše
ho Ježíše Krista.“
Kostel sv. Augustina je6t bohatý, ale hrob Moniky
chudý a prostinký. Nejpamatnějším předmětem kos
tela jest obrovská, velmi krásná socha sedící Madony
u vchodu od Sansovina. Na třetím pilíři hlavní lodi
jest RalTaelův Isaiáš držící závitek se slovy proroko
vými: „Otevřete brány, aby vejít mohl lid spravedli
vý ostřihající pravdu“ (Is.26,2). Kaple v pravé křížo
vé lodi je zasvěcena sv. Augustinu. —
Hrob svaté jeho matky je v kapličce na evangelní
strane hlavního oltáře. Kaple je velmi jednoduchá,
skoro smutná, jako byl celý život sv. Moniky. Jen její
tèlo pod oltářem je v drahocenné urne z vzácného ze
lenavého mramoru,značícího pevnou a nezklamanou
naději. V hlavách a nohách urny blikají červená svě
télka, jako by hlásala slovo Boží: „Slyšeljsem modlit
bu tvou a viděl slzy tvoje* (2 Král. 20, 5).
P. Hudeček C. SS. JI. v Římě.

Pod k ř í z e m .
Ó Králi slávy. Pane Ježíši Kriste, koruno všech, kdož
v tebe doufají, tebe následují, za tebe bojují, pro tebe
žijí, v tobě zůstávají! Kdo té určil k tak horkému pou
tu zahanbení? lile, zahanbení halí tvou hlavu a mi
lovanou tvář. Zvrhle a odporné pokolení ti přináší
posměšnou poetu v podobě koruny, avšak hroty trnů
zápasí v tobě bolest a zahanbení. Nevím, co více bolí.
Koruna přináší výsměch, trny bodaje —
Vyjděte, Siónské dcery, a vizte krále Šalomouna skorunou. kterou ho korunovala matka v den zasnoubení
a v den radosti jeho srdce! Kterákoliv duše vyznává,
že jest dcerou Siónskou, to jest dcerou církve, nechť
vyjde od světských starostí a neužitečných myšlenek
a nechť pohlíží v hlubokém rozjímání na krále: Šalo
mouna, to jest na Ježíše Krista, jenž jest náš pokoj, jenž
ruší nepřátelství a obnovuje přátelství mezi Bohem
a člověkem.
Viz jej, šťastná duše, s korunou na hlavě, kterou jej
korunovala jchovmatka, totiž synagoga, judský lid.
O bídná matko! Čím zhřešil tento dobrý syn tvůj, že
je spoután okovy? To je ten, jenž zbavil pout uvěz
něné, jenž pozvedá kleslé, přijímá uprchlíky, sirotky
a vdovy teši —a zasloužil si byti spoután? Tátovou vý
bavu,takové dary mu připravuješ ksvatbcPTento den,
den pohoršení a rouhání, den utrap a bídy, den bití a
bolesti, den okovů a smrti —jest dnem jeho zasnoubení.
U tohoto oltáře, věrná duše, zasnoubil se s tebou
tvůj hezký Ženich, a také jako Ženich dnes kráčí s ko
runou na hlavě. Korunován, pravím, nikoliv zlatém,
nikoliv perlami, nýbrž trny.
Ani purpurový plášť posměchu nechyběl. Neboť ho
oděli v šarlatový plášť, ac sám svůj šat daleko vzne
šeněji zbarvil vylitím své předrahé krve. Purpurový
šat sc nebarví vícekrát než dvakrát, avšak on purpu
rový sat svůj zbarvil nejen dvakrát, nýbrž i po třetí
v krvavém potůčku.
Hle, snoubenko, tvůj Snoubenec je červeně zbar
ven potem, bičováním, ukřižováním. Pozvedni zrak

dnse a v í k , sedu j e to suknice tvého Snoubence, čili ni
koliv. Hle, divá šelma zardousila tvého syna, bratra,
snoubence. Kdo by se tu zdrzel slz a nářku? Kdo bv
tu nelkal? Neboť je-li dobré se radovali z dobrého Je
žíše, je také dobré plakali pro dobrého Ježíše.
S. Bernarduàs, De passione Domini c. IV.

S v ě c e n í k n è ž s t v a.
Vlastní vstup do duchovního stavu déje se zvlášt
ním obřadem, postřižinami, nejslavnostnejší to svátostinou církevní. Kandidáti duchovního stavu jsou
vyvoláváni jednotlivě a podle jmen a každý odpoví
dá „Adsuni“ —již jdu, Bože, abych byl zcela tvůj!
V tomto slavném povolání kanonickém jako by se
ozývalo dlouholeté volání Boží, jímž Hospodin úto
čil na srdce mladého muže, v němž tužby, zprvu ne
jasné, nabývaly stále více určitosti a proměnily se
v pevné odhodlání věnovati se zcela službě Boží a
nesmrtelných duši' Sit nomen Domini benedictumfi
- bucitež za to Bohu díky, odpovídá biskup na tuto
ochotnou a obětavou poslušnost, vždyť doba je zlá,
boj pro Krista tvrdý, dělníků na vinici Páně málo, a
hle, precese najdou nadšené duše, jež se nebojí vžiti
na sebe Boží jho kněžského povolání. Bohu díky!
Obraceje se potom k lidu. jenž vidí v nastávajících
klericích svoje budoucí pastýře, vyzývá biskup pří
tomné, aby se s ním modlili k Pánu našemu Ježíši
Kristu za tyto jeho služebníky, kteří spěchají odložiti
vlasy hlavy své z lásky k němu. aby jim dal Ducha
svátého, jenž by jc zachoval v trvalé nábožnosti a
ochránil jejich srdce před světskými překážkami a
časnými tužbami, aby, jako se mění jejich vzezření,
tak pravice jeho udělila jim vzrůst ve ctnostech a od
všeliké duchovní a lidské slepoty otevřela jejich zrak
a dopřála jim světla věčné milosti. Je to výzva, 8 ja
kou se shledáváme při všech svěceních.
Po této výzvě priklekají nastávající klerici jednotj
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live před biskupa, aby přijali z jeho rukou první od
znak duchovního stavu, tonsuri! čili postrižiny. Sbor
zpěváků, jenž tlumočí city jejich duše, zpívá při tom
an tifonu: Tu es, Domine, qui restitues haereditatem
meam mihi.. /* Tvs, Pane, ten, jenž úděl můj zacho
váváš. Vždvť jeden den v nádvořích božích je lepší
než tisíce jiných, ztrávených ve stanech hříšníků,
praví žalmista. A zatím co choř zpívá tuto antifonu
a ctjri první verše patnáctého žalmu, střihá biskup
svecencům vlasy.
Jaký je původ tonsury? Římané nosili krátké vla
sy a v tom se jim připodobňovali také křesťanští kle
nci, nemajíce důvodu odlišovali se od lidu a upou
távali tak na sebe pozornost. Brzo pak začali asketové
holili si úplné hlavu, aby mèli příležitost cvičili se
v pokoře, snášejíce trpělivě opovržení, jehož se jim
proto dostávalo. Jenom malou korunku vlasů si po
nechávali. Tento zvyk zaváděli pak biskupové, vybí
raní obyčejně ze stavu mnišského, také mezi světským
duchovenstvem, lo je pravděpodobně historický pů
vod tonsury, jež se časem zmenšila až na nynější svůj
tvar. Není svátostí, není svěcením, nýbrž pouze pří
pravou na svěcení, je to posvátný obřad, v Duchu
Kristově církví ustanovený, jímž se člověk odděluje
od světa a přechází ze stavu laického do stavu du
chovního, aby se odevzdal službě Boží. Nastávající
klerik to v tom okamžiku sám slavně prohlašuje: „Pán
je můj dědičný podíl a kalich; tys ten, jenž úděl můj
zachováváš.11Se zpívajícím sborem prosí, aby ho Pán
zachoval ve své svaté službě, vždyť se mu docela ode
vzdává, opouštěje svět a vzdávaje se podílu na jeho
radostech.
Když biskup tento obřad vykonal, modlí se mod
litbu, související myšlenkově s jeho prvním vyzváním
na začátku: „Dej, prosíme, všemohoucí Bože, aby tito
služebníci tvoji, jejichž vlasy jsme dnes pro lásku Boží
ustřihli, navždy setrvali ve tvé lásce,a bez poskvrny
je na věky ochraňuj.“ Iincd potom zpívá choř antifonu: „Těm se dostane požehnání od Pána, a milo
srdenství od Boha spásy jejich, neboť to je pokolení

tèdi, kdož ho hledají.“ A nato celý žalm triadvacátý
opěvující bohatství Boží. jehož se novým klerikům do
stává za podíl, nevinnost,nutnou ke stavu kněžskému
a královskou důstojnost klerikovu, jejímž Symbolen)
je tonsura.
Po skončení žalmu modlí se zase biskup: „Nakloň
se, Pane, k našim prosbám a rač požehnali tyto své
služebníky, jimž ve jménu tvém svátém dáváme šat
duchovního stavu -, aby s tvou milostí zasloužili si
i zbožně vytrvali v tvém chrámu i obdržeti život věč
ný.“ A biskup obléká jednotlivým klerikům rochetu
se slovy : „Oblec tě Pán v nového člověka, jenž podle
Boha je stvořen v spravedlnosti a svatosti pravdy.41
Tento obrad se symbolickými postřižinami tvoří jpodstatu této svátostiny. Cerna klerika naznačuje zápor
ný prvek klerikova zasvěcení Bohu, smrt hříchu, svě
tu a vůbec životu starého člověka; bílá rochela je
symbolem nevinnosti a ducha nábožnosti, vyjadřu
jíc tak kladný prvek tohoto zasvěcení.
Obřad se chýlí ke konci. Biskup se modlí ještě nad
novými kleriky a pak sedě obrací se k nim s krátkým
poučením nebo povzbuzením : „Nejmilejší synové, je
třeba, abyste si uvědomili, že dnes stali jste se údy
církevního fora a že se vám dostalo výsad duchoven
ských; střežte se tudíž, abyste jich svou vinou neztra
tili, a snažte se zalíbili Bohu počestným šatem i dob
rými mravy a skutky, což on sám vám propůjč skrze
svého Ducha svátého. Amen.44Těchto výsad (takzv.
záporných) —vyjmutí ze světské soudní pravomoci,
osvobození od zastávání veřejných úřadů a placení
daní, od služby vojenské a pod. —stát dnes neuznává.
Tomás M. Ditti O. P.

U če li í sv. I re n ej e.
Svatý Irenej. mučedníka biskup lyonský, patri k dě
jinám rodícího se křesťanského písemnictví peti kni
hami svého díla „Proti bludarstvím“. Jeho dílo tvoří
s jeho život cm tak souvislý cel ek, že je není !iij ak ni ožno
od sebe odloučiti. Ve službách své víry užívá jak svého
védění a vzdělání, tak i zkušenosti, které nabyl v růz
ných prostředcích, jimiž prošel, toho, co videi a slyšel
i čemu sáni jiné učil a vyznav al až do své smrti. Samo
jeho jméno iná náznačný význam: Irenej jeví se ve
svém učení i v apoštolské činnosti jako muž pokoje
a míru.* Zná-li pravdu, brání-li ji veškerou svou mocí,
tu touží jen po jejím pokojném vítězství ve svornosti
a v lásce.
Irenej se objevuje v dějinách r. 177, kdy bvl jako
kněz lyonské církve poslán svým biskupem sv. Po
tili nem do Říma s poselstvím k papeži Eleutherovi.
Brzo se vrátil a nastoupil na první biskupský stolec
v Galii, neboř stařičký biskup právě korunoval svůj
život mučednictvím. Až do své smrti roku 202 zůstal
Irenej ve svém biskupském městě vyučuje svůj klérus
i lid, posílaje misionáře hlásat evangelium sousedním
krajům a nesli do okolí zvěsť spásy. Ale tento místní
apoštolát nestačí veliké duši sv.Ireneje, zajímá jej osud
celé církve, touží po vzrůstu celého mystického téla
Kristova v jednotě všech a v pokoji. V tomto smyslu
zakročil u papeže Viktora (190 —191), aby uchoval
shodu mezi církvemi asijskými a církví římskou, které
byly tehdy ve sporu o době, kdy se mají slaviti ve
likonoce. Na jeho radu bylo církvím východním dáno
na vůli přidrželi se starých zvyků, které mčlv od apoš
tolů. Současné skládá veliké dílo, které má zmateným
duchům přinesli pokoj a vítězně potíratiblud prostým
a klidným vyložením katolické víry.
V tomto bodu je írenejovo svědectví zvláště cennc.
Nenarodil se v Galii, nýbrž v Asii, pravděpodobně ve
Smyrně. V mládí poznal Polykarpa,sv. biskupa smyr
nenského, který mučednicky zemřel jako 8Gletý starec
* frené znamená v řečtině mír, pokoj; Irenej — Miroslav.

v.r 155, jenž byl žákem saniého sv. Jana Evangelisty.
\r okolí Polykarpove videi Irenej „starší41církve, presbyteroi je nazývá; znal ty, kteří viděli a slyšeli sv.
apoštoly; slaví se tím a odvolává se přímo na jejich
líčení. Na tento nový a nejčislsí pramen,z něhož čerpal
víru svého mládí, nikdy nemůže zapomenout. Když ze
stárnul a sám se stal biskupem, tu se obrací ke svým
dá vn vm učitelů m, a by je osla vil tím nej lepším ze své ho
učení. Po odchodu z Asie pobyl asi v Říme; tam rovněž
mohl rožni noži ti své poznání božské pravdy a upev
nit! svou víru. A proto když později prohlašuje jed
notu církevního učení, neporušené a stálé katolické
podání, aby znemožnil různá a četná bludařství, tu jej
můžeme pokládali za svědka zvlášť povolaného,neboť
vypráví, co sám viděl, slyšel a zjistil.
Bludaři, na které sv. Irenej ve svém díle útočí, se
dovolávají nejrůznějších učení a filosofií. Bývají ozna
čováni obecným názvem „gnostiků“, ale náš učitel
hledí vyznačit pravou podobu každého z nich a roz
dělil je do různých škol podle učení, jež hlásají.
Jedni, jakkoliv zabarveni křesťansky, nepřipouštějí
vlastně křesťanského zjevení tak, jak je obsaženo ve
svátých knihách; to jsou filosofové, kteří se nadýmají
vyšším věděním, nežli je vědění z víry a spokojí se
s tím, že příběhy ze života Kristova spojí s nej pod iv*
nejsi naukou o světě, kterou si vypůjčili od Výcho
du. To jsou praví gnostikové, totiž lidé, kteří se pro
svou znalost božských věcí prohlašují za vyšší, než
jsou ostatní lidé, a pohrdajíce prostotou křesťanského
učení, staví celé budovy spletitých soustav myšlenko
vých. Pro ně Bůh nekonečně moudrý a dobrý nemohl
stvoriti svět takový, jaký je. Okolo něho umísťují celou
radu duchových mocností, éonů, kteří představují ži
vot, myšlenku, pravdu, řeč, člověka a církev. Mezi těmitoprotichůdnými mocnostmi dochází k velikým zá
pasům. Jedny ze zloby stvořily látku; jiné zase z dobroty
daly stvoření nějaká zrnka vyššího a božského života.
Zápas,který se ve světě odehrává mezi dobrem a zlem,
je méně dílem člověka —hříčky života než výsledkem
vyššího utkání,jehož záchvěvy člověk pociťuje. Přesný

myšlenkový celek, tajemná spleť mocí a prvků, nebes
a hvězd dávají tèmi o naukám podivný vzhled, který
nás znesnadňuje, abychom jej pochopili. Tak mimo
pravé křesťanství byía vybudována celá veda o světe,
celá mystika a také celý ohrad. V tomto jakémsi nadsmyslném pantheonu —božišti - bylo také dopráno
místa Kristu, ale to ji/ není Slovo Bohu, jediné a zplo
zené od věcnosti, podle tela zrozené v Betleme z Ma
rie, pravý člověk a pravý Bůh, který znal starou viru;
byl to jeden 2 éonu, který se objevil ve vypůjčeném
tele, který nemohl skutečné ani trpět ani býti mučen,
nýbrž přišel jen při nést i světu zjevení oněch tajných
vědomostí, kterými se chlubili gnostikové.
Azase naopak jiní bludaři budovali svou víru na svá
tých knihách, z nichž některé části uznávali, ale jiné
zcela libovolně zavrhovali. Jmi zůstali při starém ži
dovství a připouštěli se starým zákonem evangelium
sv. Matouše, ale sv. Pavla pokládali za odpadlíka od
židovského zákona. Jiní pokládali hebrejské zjevení a
samo stvoření za dílo zlého a žárlivého boha. Evan
gelium bylo jim dílem lepšího Boha, Boba milosrden
ství a odpuštění: Otec hlásaný Ježíšem Kristem. Celý
zákon byl zrušen se všemi vzpomínkami 1 1 a minulost,
Eřipuštěny byly jen listy sv. Pavla a evangelium sv.
ukáše. a to ještě pouze některé casti, jimiž vystupo
vali proti ostatním svátým knihám. Jiní pak zavrho
vali evangelium sv. Jana a jeho naučení o Slovu. Pa
novala anarchie a zmatek,každá sekta,každá škola se
pokládala za oprávněnou, aby přistřihovala své evan
gelium podle své libosti a vyhlašovala své články víry
i ukládala mravní své příkazy podle vlastních náklon
ností a podle svého výběru.
Jaký byl způsob práce Irenejovy proti veškeré růz
nosti učení, proti opětovaným a zvláštním útokům
bludu? Je prostý, zcela přímý, ceny a významu ne
dostižného. Zajednou našel jediný způsob, který byl
přijat navždy v církvi, jediný, který sluší jejímu bož
skému původu a neomylným slibům, které jí byly dányrproti troufalým výmyslům jedněch a proti potměši
losti druhých staví jako neomylné a nejvyšší pravidlo

původní podání církve a všeobecnou vážnost jejího
učitelského úřadu.
Toto má svou cenu a je dobře všimnout si toho.
Ireiiej, přímý žák žáků sv. apoštolů se jako poslední
ho útočiště nedovolává soukromého poučení, kterého
se mu dostalo, neodvolává se na tajné a zvláštní roz
mluvy ani ua lidská a omylná učení, nýbrž na bož
skou. všeobecnou a původní autoritu církve. Není
pochyby, že znal „starší**, že naslouchal jejich učení
a rozjímal jejich příklady, ale tyto příklady a učení
umísťuje v souvislém řetězu katolické tradice, jejímž
článkem jsou i oni: vždy se obrací k úřední věroučné
outoritě.k pravým pastýřům - jistým nástupcům apoš
tolů. Tu je třeba poznali, s jako ironií oslovuje Irenej
své protivníky. „Chlubíte se,“praví jim,„vyššímzjeve
ním, dokonalejším poznáním, než mají obyčejní věří
cí : odkud máte toto poznání, odkud pochází ta učení ?
Nemyslíte, že svati apoštolově to nejlepší ze svých vě
domostí, ba úplné a neporušené učení Kristovo sdělí li
svým pravým nástupcům,předákům církví, a ty sami
vyvolili? Odkud jsou ty přeludy objevů, ty bezdůvod
né rozdíly mezi svatopisci,ty sbory éonů, všechno bájesloví. jehož stop nenacházíme v učení všeobecně
přijatém ? Jsou to jen lidské nálezky a lo bez význa
mu před zřejmou a neměnitelnou apoštolskou tradicí,
která od Bolia byla přijata a s pomocí Boží je V cír
kvi zachovávána.
Veškera církev přijala odsvveh zakladatelů všechna
evangelia a dále je přijímá: Matouše, který psal he
brejsky v době, kdy sv. Petr a Páve! zakládali církev
v Uímě : Marka, žáka a hlásnici sv. Petra ; Lukáše, spo
lečníka Pavlova; a konečně Jana. žáka Páně, jenž po
ložil hlavu na Jeho hrud; ten napsal své evangelium
v Efesu za svého pobytu v Asii.1Jeden jediný Bůh,
stvořitel nebe i země. nadchnul svampisce, poslal své
ho Syna pro nás na utrpení a na smrt. Kdož nepři
pouštějí těchto základních pravd, pohrdají Bohem a
jeho Pomazaným, sami se odsuzuji a zamítají spásu:
tak činí všichni bludaři.2 Tím, že nepřipouštějí apoš-

toLské tradice a posloupnosti starších —presbyteru —
pokládají se za moudřejší a učenější než starsi, ba, než
sami apoštolově. Podobajíce se hadům plazí sc na
všech stranách, aniž by mohli byti jednou poradně
chyceni. Postačí v\ložili pravdu, aby byli potlačeni a
zahnáni na útek?1
Tu svátý Irenej vyslovuje ve své prostotě veliké
tvrzení, které se bude ozývati všemi křesťanskými ve
ky. Apoštolská tradice je zjevná v úplné všeobecnosti,
všechny církve ji mají bez popírání; jelikož by však
bylo příliš zdlouhavé dovolávali se jich všech a vy
počítávali zvláštnosti každé z nich, postačí zmínili se
o největší a nejstarší církvi založené v Říme apoštol)
Petrem a Pavlem, a která má, díky jim, tradici víry
zvěstované lidem. Vièto první a hlavní církvi se mají
sejít všechny církve, to je všichni věřící, af jsou z kte
réhokoliv koutu světa.2 A aby bylo zcela jasno, že tato
tradice apoštolská a zároveii římská není jen mátož
ným výmyslem, přeludem dobrodružného ducha. Ire
nej po radě vyjmenovává všechny papeže, kteří po
stupné zasedli na Petrův stolec: počítá jicli dvanáct
až po papeže Eleuthera právě vládnoucího. Zvláštní
zmínku věnuje Klimentovi, třetímu nástupci apošto
lů, který je viděl a znal a sám pak v dlouhém listu
korintské církvi učil tonni, conni oni předali. Ke svě
dectví o učení pravdy takto vydanému církví římskou
připojuje lyonsky biskup svědectví ostatních církví,
které zvláště znal ; uvádí církev smvrnskou. kdysi spra
vovanou Polykarpem,a všechny asijské cirk ve jedno
myslné ve víre a ve. věrnosti tradicím, které jejich starší
měli od apoštolů. 'Tato všeobecná shoda tvoří opráv
něné a věrné svědectví zdravého učení. Jakou cenu
mají proti takovým tvrzením osobní a pochybné do
mněnky jakéhosi Valentina nebo Marciona? Starší je
kdysi osobné pokládali za nepřátele Krista a jeho uče
ní.
Je tedy poslech nonti presbyterů; ti mèli postupné
dědictví apoštolů a z posloupnosti biskupů mají jistý
zvláštní milostný dar pravdy : „charisma veritaliscerm

tum“, jak se Otri zalíbilo jim ho dati. Všichni ostatní
učitelé, kteří s nimi nesouhlasí, jsou falešnými pastýři,
bludaři a podezřelí. Všechno soudí podle vlastního
názoru a bez studu trhají jednotu církve.1 Avšak po
dle původního zřízení a podle zákonné posloupnosti
svých pastýřů má tato církev jediná pravé vedení a
samu nauku apoštolů. Má ji ve věrnosti jejich učeni,
ve zdravém. Oprávněném a pečlivém výkladu Písem,
z nichž nesmí nic vypustili ani k nim ničeho pridati;
máji zvláště v daru, který její dán vzájemnou láskou,
dokonalejší než vedení, slavnější než proroctví, vzneše
nější než ostatní charismata.2 Ještě na jiných místech
nám Irenej představuje tu svátou církev rozsetou po
celém světě, ale jakoby obývající jeden dům pečlivostí,
aby zachovala touž nauku; jako by mèla jednu duši
a jedno srdce v jedné víře: mající jeti jeden štít v učení
a tradici téže pravdy. Jazyky jsou sire různé, ale moc
tradice je jedna a stejná. Církve v Germanii nemají
jiné víry než církve španělské, než církve založené
u Keltů, na Východe, v Egyptě a v Lybii; všechny se
scházejí ve stejné víre. Jako jedno slunce, tvor Boží,
osvětluje cely vesmír, tak hlásání pravého světla září
všude, osvěcuje každého člověka, který chce dojiti
k poznání této pravdy.3
Irenej míří poslední, řízný a přímý tah proti přá
telům bludu. Ví, že jsou to hlavně lidé učení a vzdělaní,
hrdí svými vědomostmi a knihami, hrdí na vynikající
postavení v badání v Písmě svatem a v odvážném vy
kladu Písma. Proto se jim svaty biskup vysmívá, když
proti nim staví církve založené mezi barbarskými ná
rody, mezi lidmi bez pokroku a nevzdělanci,kteří neumrjí sice ani číst ani psát, ale zachovávají ve svých
srdcích neporušenou pravou tradici víry, jak ji přijali
od svých zákonitých pastýřů. Praví: „Tyto nevzdělané
věřící můžeme nazývati barbary, srovnáme-li jejich
rec s naší, ale svým katolickým smyslem, svými křes
ťanskými zvyky jsou pravými mudrci a líbí sc Pánu
Bohu. Kdyby jim snad někdo vyprávěl ty hajky, libo
volně vymyšlené bludaři, hned by sizacpali uši a ustra-

sene by prchali, aby neslyšeli takových rouhání.11*
Vidíme, jak dobrotivý lyonský biskup při veškeré lás
ce dovedl obratně vypadnout!, aby s chutí fai své
protivníky. Jasný a prostý výklad křesťanské' pravdy,
ustavičné odvolávání na neměnitelnou tradici církve,
zvláště římské, důvody zdravého rozumu, občas slo
vo živé a bodavé ironie —to jsou jeho zbraně a tak
míní rozptvliti lži bludu.
Jeho bohovědné lícení je prosté, přes to však ne
postrádá ani hloubky ani šíře. Nebojí se opakování,
neustále prohlašuje, ze jediný Bült stvořil nebe a zemi
a nám poslal svého jediného Syna, aby nás vykoupil;
týž Bůh, který nám svobodné a štědře dává svou mi
lost, dovede od meniti dobré a potrestali zlé, kteří ode
prou plniti jeho vůli. Ježíš Kristus je Slovo Boha, rov
ný Otci a Bůh jako On, nie. je také skutečný člověk
zrozený z Marie, který trpcí a zemřel pod Pontským
Pilátem,poslaný Otcem, aby všechno v sobě obnovil
a přivedl stvoření k jeho Původci. Církev, kterou za
ložil, střeží tradici jeho apoštolů a jistotu pravé víry;
na všech místech přináší pravou a jedinou dokonalou
obet Tělo a Krev svého Pána. Člověk je jako poddaj
ná hlína v rukou Božích: jako jej prvního dne učinil,
tak jej stále zpracovává tím, že mu posílá milost svého
Ducha, jež zůstává v člověku jako část jeho duše. Člo
věk se má vzdáli Božím rukám, nebof zlou vůlí může
překáželi Božím úmyslům.
To jsou hlavní rysy Irenejovy nauky, jak ji ucí po
apoštolech a po starších, v jednotě s katolickou, apoš
tolskou a římskou tradicí, opíraje se o neochvějnou
skálu církve Kristovy. A tato nauka sv. Ireneje, která
je naukou božské viry, neporušena pokračuje věky.
Jako za časů Ircnejovýcli tak ani dnes nepochybí
bludařů. Jako kdysi i nyní přicházejí ze všech koutů
duševního světa. Jsou to jak vynálezci učení a nauky
o světu bez Boha, kteří nemají místa pro Stvořitele
ani pro Vykupitele, tak stoupenci neúplného a okleš
těného zjevení. Dnešek rozmlouvá „o podstatě křes
ťanství“, o více nebo méně proměnlivé povaze zjeve* tamtéž III, 4, 2.

nýeli dogmat a mravnosti, staví proti sobe apoštoly
a evangelisty, ve jménu kritických domněnek zavrhuje
pravost toho ci onoho inspirovaného spisu. 1fojné a
rozličné bludy se snaží vloudili do duší stejnou cestou
jako kdysi. Stejné jako za dob Irenejových i dnes nám
napadá myšlenka na plazení nezaehytitelných hadu.
Proti všem tem bludům má cenu jedině pravý a správ
ný důkaz kdysi užívaný svátým biskupem iyonským
na konci druhého století našeho veku. Jako on a za
jeho příkladem se musíme obrátili k jediné majitelce
pravdy, k jediné pravé strážkvni Božího slova: k apoš
tolské tradici. Počet papežů vzrostl od dob Irenejo vých,
ale to je jediná změna, na stolci Petrověsedí stále jeden
jeho nástupce. Týž duch chrání církev, týž nej vyšší
hlas stále zaznívá světem. Křesťané všech dob, od casti
lrenejových a již před nimi sly šeli ten hlas, byli zvyklí
pohlíželi k neomylnému svědectví církve, k stálému
a pevnému učení jejích článků víry. My pak umějme
pochopit ty prosté a silné pravdy, budme vždy po
slušnými dětmi církve, s nejlepším srdcem vstupme
do jednoty jediného ovčince, rádi přijímejme pokyny
veleknězi. Prosme velikého lyonského biskupa, klid
ného protivníku všech hindů, aby nám vyprosil mi
lost vroucí a čisté víry a milost setrvání v této svaté
víře až po blaženou hodinu naší smrti.
//. D. Simonin O.
Řím.

Mravenec.
Mluvilo 9e o lese. Zaslechnuv to mravence, rozkřikl
se hněvivě: Existuje troska vec, stéblo trávy, bai strom,
písek, kámen, stádo mšic, vše, co mohu ohmatat - les
však ? les ? To není nic !
Jakub Demi.

J á j 3 c rn p a s t v i' d o 1) r y . . .
vil
Yýže podali jsme doklady toho, že i pohané staróbo Východu jmenovali své bohy „pastýři“. Tak či
nili také Israelité, kteří meli více nežli dosti důkazu
pro to. by viděli ve svém Bohu —v Jahvovi —pravého,
dobrého, vzneseného pastýře, a sebe aby pokládali
za sLado, za ovce Jeho.
Již umírající Jakob žehnaje svému miláčkovi Jo
sefovi praví (Gen 49,24): „Pastýř, jenž jest Israelovou skalou, budepůsob iti, ze ruce Josefova potomstvu
budou vždycky volné, aby mohly vládnouti lukem a
střelami“ A prve již vyznal (Gn 48, 14), že Bůh „bvl
mu pastýřem od jeho mládí az do dneska
Autor Z 79. hned na počátku takto Hospodina
oslovuje (y. 2):
„Pastýři Israelův, poslyš,
ty, jenž Josef a vodils jak stádo
Žalm 76, 17 - 20. líčí nádherné přechod israeliti!
z Kgypta Rudým mořem a vedoucí ruku Boží:
„l viděly té, 6 Bože vody,
uviděly té vody a zděsily se,
ano, tůně zachvěly se.
Veliký hukot vydávaly vody,
mračna ozývala se hromobitím,
a tvé střely lítaly semo tamo.“
Po další skvělé lícní básník dodává:
„Převedl jsi jako ovce svůj národ
pod Mojžíšem a pod Aronem.“
Tutéž myšlenku svým způsobem vyslovil básník
v Ž 77, 52 n takto:

„i y vedl pak lid svůj jako ovce,
po poušti jej vedl jako stádo;
vodil je bezpečně, ze neměli strachu,
za jejich nepřáteli se zavřelo moře.i(
Tvůrce Ž 73. táze se hned v 1. verši:
„Proč, 6 Bože, na veky zamítáš nás,
proč plane hněv tvůj na stádo, které ty pases?“
Israel byl si toho velmi dobré vědom, že je stádem
Hospodinovým; to vysvítá z toho, že tato myšlenka
je tolikráte v bibli opakována. Z 78 vyznívá touto
pointou:
TMy pak - národ tvůj a ovce tvé pastvy budeme na veky děkovat tobě,
od rodu do rodu hlásati tvou slávu *
Průvod Israelita, jenž se přiblížil ke svatyni, pro
rok napomínal (Z 94, 6n):
„Pojdte, klanějme se, padněme,
klekněme před Pánem, svým tvůrcem.
Jeť on Pán, náš Bůh a my jsme
lid, jejž on vodí, a ovce, jez pase“
Z 99, 2. vyzývá všecku zemi, aby Bohu jásala, abv
Hospodinu sloužila s veselím, aby předstupovali před
něho s plesáním. Vvzvu odůvodňuje těmito slovy
(v. 3):
,,lezte, Hospodin ze Bůh jest,
on nás učinil a ne my sami;
jsme lid jeho a ovce pastvy jeho.u
Proto žalmista běduje (Ž 43, 12. 22):
„Vydal jsi nás jako ovce na miz,
mezi pohany js i rozptýlil nás,
rozprodal jsi za fatku svůj národ,

mnoho jsi jich nexy cenil...
Ale my denně jsme pro tebe pobíjeni,
za ovce na nůz jsme pokládáni*
Dr. Jan Hejcl.

Perličky

v í ry.

Bázeň lásky, by dobrota její nebyla viděna a něha
její nestala se nápad na, jest intensitou k novým po
divuhodným skutkům sebezapření. Svět se pak diví,
když Prozřetelnost tomu chce, aby skryté bylo zjeve
no. tak veliké lásce a hrozí se jí. Ale nechápe, žc to
strach lásky pudí duši sladkými rozkazy, jez 0 1 1 a vy
konává s pocitem blaha. Bázeň lásky nutí k práci,
práce k naději a naděje k Víre, jež jest jistotou, že
v Bohu spočíváme a z něho vše konati můžeme.
*

Proè se nesměješ a nezpíváš chvalozpěvy, 6 duše,
když rozjímáš životy světců? - Ach! - protože,když.
rozjímám, sama toužím —byti svátá. .. Proto nemo
hu se radovati, dokud se mé touhy nesplní, dokud
.slasti zářné lásky světců sama nepocítím, nozjímám-li
o svatosti jejich, prosím Pána. by jako v starých šťast
ných dobách, kdy oni žili, i dnes sestoupil zjevně do
zchátralého světa svými svátými. —A proč mé prosby
jsou provázeny pláčem? Dítě jen pláčem donutí ma
tičku. by je vzala na své lokty
*

Všechny cesty, jež probíhají lidským životem, mi
mo cestu, jíž jest Kristus, obrosteny jsou kvČty smy
slné lásky. Vůně jejich zařezává se v chřípí poutníka,
vábíc ho přemírou sladkostí, aby ulehl do jejich ná
ruče a odpočinul na chvíli. Z desíti tisíců jeden jen
odolá jejich svodu, avšak i ten deset tisíc dní prodlí
v nerozhodnosti, má-li oi nemá-li ochutnati jejich

siasi i. A kdo jí propadl (jejich lichotkám), jako zma
tený probouzí se ze spánku velmi brzy a jako zbity
vleče se pak další cestou, neveda, kam ho zavede.
Vůni květů smyslné lásky zdolat i a raději únavou
padnout! do praclni cesty nežli volili jejich smrtící
objetí!
Porovnávaje beh svého života s životem lidí, s ni
miž mne osud pojí, shledávám, že já vždy a za všech
okolností jsem ve výhodě, čili, řeknu shrnuté: Chléb
vezdejší (jím rozumím vše, co svět dobrého muže poskytnouti) Bůh v hojnosti dává mi dnes, dá i zítra,
a i po letech bude se mne dařiti dobře, verini, pře
svědčen jsa dostatečné o jeho starostlivosti, jíž pečuje
o své věrné, neodcizcné dítky.
*
Kdyby duši sebevíc rmoutila nepřízeň a pohrdání
srdcí, jez ona miluje, nicméně u vědomí, že jest Bo
hem milována, veseliti se bude radostí, větší radosti
epikurcjců. užívajících náplň všech možných rozkoší,
a větší radosti mudrců, radujících sc nad tím, že pro
badali vesmír. Ona v pokoře nalezne svoji největší
slast, protože pokora vede ji do náruče Miláčka, jenž
udílí rozkoše věčné.
*

Jen jednoho jest potřebí: Milo vati Ježíše a priciňovati se, aby byl všemi dušemi milován! Žárlivě využitkujme všech, i těch nej menších příležitostí, aby
chom ho potěšili. Tak veliká musí by ti naše láska.
Ničeho nám pak neodepře.
*
Každým rokoni v dube adventnej počúvume z mit
ra násho hlas, volajúci: Připravujte sa pře duchovný
příchod Ježíša Krista do vašich sřc! —Dobré, ked
móžem vravif, že ho počúvame, ale sú Indie, ktorí
majú zatvorené uši. O neštastliví! Keby len raz po
ctili to vyzvánie lásky, s najvácšou horlivosfou počali
by zdobit izbičku svojho srdca modlitbou a postom.

Icbo z lásky h\ sa bali, aby Pán ncvesol Jo nej ako
v chliev. Ak by pak bolo na světe krásné!
*

Ve světle ěasu nezříme svou tvář. \ e světle času
sebe zapomínáme —vskutku! Jen v noci koniemplace patříme v zrcadlo věčnosti a vidíme se v mnohých
slzách, které pláceme žalem a lítostí nad tím, že jsme
lak dlouho byli bez sebe.
*

Nešetřme slzí. které z lásky k Pánu pláceme!
*
Láska mluví:
Zbožného srdce reci jest pláč. Svatí Boží vždy ke
mne hovořili slzami a já dodnes rozumím jen těmto.
Jiné hlasy lidských srdcí neproniknou sféry serafín
ské, jež jsou prahem mého slánku. Slzička, jež kane
v roztoužení, jest literkou abecedy, pramének slziček
slovem a prudký plac modlitbou, rozechvívající ne
besa jako oblaka hromobití. Blahoslavení, kdož prosí,
dekují a velebí Boha slzami! Jimi modlitby jejich za
pisují se na bílé mé roucho. A ándele s úctou při
cházejí ke mně a přečetše je, spěchají k srdcím, jež je
promluvila, aby je nu všech cestách života provázeli,
jsouce jejich přáteli.
*

Věřím v Boha spravedlivého - věřím, že jednou
Mene tekel ufarsin napíše ruka jeho soudcovská na
zdi moderní kultury a pokroku a že tehdy dojde čas
licoměrným vědcům a prospěchářským zbožnovatelům oltáře. On tehdy svleče oděné a oděje nahé —
a zjeví pravdu nevědomým.
*

Včera jsme popírali zatvrzele, dnes věříme s potě
šením a zítra budeme prositi vzlyky a pláčem o roz
hojnění naší víry. Ó, do ufejinež, milost Boží dá rusti

v srdci našem touze po svatosti, touze, jíž zniohutní
náš rozum a mysl naše v obzory čistých nebes se po
vznese! A dojdeme jednou cíle, kdy duše naše sply
nou s láskou všech duší, dokonalých i dokonalosti se
teprve vyučujících, v lásku, v jediný tok života věč
ného.
Poutník Jan Rubín.

Pracovna.
Nazval to někdo katolickým smyslem, onen vnitřní
jakýsi smysl, jímž poznávají se ti, kteří jsou Boží, jímž
Í toznávaji ti, kteří jsou Boží, vše to, co z Boha vychází,
est to šestý takřka smysl katolíků, kteří žijí v milosti
a z milosti Boží.
Milostí Boží stáváme se účastni života Božího, milostí
Boží v Bohu žijeme, v něm se hýbáme a jsrne. A proto
ti, kteří jsou milostí naplněni, ve kterých milost po
svěcující žije, jakousi vnitřní shodou tuší, cítí jakoby
Boha přítomného zvláštním způsobem v bližních svou
milostí, životem milosti. A proto onen šlechetný roz
mach za vším, co je v Bohu krásného a velkého. Jak
krásné bylo v tomto smyslu setkání Panny nejsvctější a sv. Alžběty. Jistě vedl ohě Duch sv., ale jistě též
Duch svátý onou milostí zvláštním způsobem přítom
ný láskou nadpřirozenou spojil ohesvatc duše v krásné
sesterské objetí.
hd\ bychom byly víceplni milostí posvěcující, kdy
by milost posvěcující byla v nás stále láskou živa, jinak
bychom se chovali k těm, kteří jsou Boží, jinak bychom
podporovali ty, kteří přicházejí ke světu a k duším ve
jménu Páně. Jen životem milosti rozumíme a přijímá
me ty, kteří mluví z milosti, kteří pracují z milosti,
kteří připravují duše pro milost,kteří volají duše,aby
otevřely srdce svá volání Božímu, kteří mu přicházejí
s pravdami, jichž přijetí jest též dáno milostí.
Chladné chovají se k milosti a všem jejím projevům
i její pravdě ti, kteří jsou tak zakrnělí, kteří nerostou,
kteří umřeli milosti,neb vekterých milost posvěcující,

jíž se narri dava účast na přirozeností Boží, není hojné
vyjadřována životem z milosti. Neb milost není něčím
mrtvým v duši, milost posvěcující neleží v duši jako
kámen, nýbrž jest organickým přetvořením duše, jež
jest účastna vskutku a vpravdě Boží přirozenosti a
též Božího života, jenž jest poznáváním sebo a milo
váním sebe a proto u nás životem víry a lásky k Bohu.
Tímto životem, jenž jest životem podobným životu
Božímu, plní, šíří kolem sebe širokými kruhy lichou,
silnou atmosféru Božího míru a Boží lásky. S radostí
přijímají všechny, kteří přicházejí s vážností Božího
jména na rtech, objímají ty, kteří jsou Boží, okamžitě
na prvý povel a na prvé volání do šiku Božích bojov
níku,odpovídají nadšeným souhlasem,neznají rozdílu
různých skupin,různých snad společností, a řekněme
to. řádů, národností, jazyků a tříd. Ano, dobří vždy se
najdou, dobří si většinou vždy rozumějí, na koncesi
vždy podají ruce, protože jednota jest vlastností Boží
a ti, kteří jsou Boží, tu stávají se jaksi účastni i této
vlastnosti tím, že v Bohu všechno sjednocují, žc překlenouti se snaží všechny rozdíly, které oddalují vzá
jemně dítky Boží. Jedna jest milost a proto všichni
této milosti účastni jsou nadpřirozeně uschopněni
k tomu, aby se spojili, aby se sjednotili, aby byli jedno
v Něm, jenž jest Jeden. Jen hmota a dá bel jsou pra
meny rozdělení, a proto jest ďábel původcem všech
schismat a heresí, jež jsou podstatné snahou o popření
jednoty Boží, pak i jednoty pravdy.
Kdo se nedovede přenésti nad svou skupinku, nad
svou společnost, kdo místo Božího chrámu staví se do
své kapličky, daleko jest od života milosti, nechápe,
že On jest jednota,že vněm všichni musíme byti jedno
a že všechny naše možnosti, všechna naše řešení a naše
metody jsou cestami, jež musejí vyústiti v jedné cestě
Boží, že musejí vésti k jednotě pravdy, protože pravda
jest dítětem Božím, protože Bulí jest pravdou a jako
On jest jeden i pravda musí byti jedna. Bruito.
Jistá cesta.
O svaté Hildegardě praví stará lekce brevířová:

.,Hlavním rysem její bytosti byla bezmezná dobrota.
Její láska nikoho nevylučovala. Jen tuplo pokrmu a
nápoje poskytovala svému útlému tělu. Čistotou svých
úmyslu udržovala si klid svého srdce.“
Sili jste mnoho a sklidili jste málo!
Promluvil tedv Bůh skrze Aggea proroka takto: Jest
čas pro vás, abyste bydlili v domech deskami proklá
daných. kdežto dum tento jest pust?
A nyní toto dí Hospodin zástupů: Pozorujte, co vás
potkalo! Seli jste mnoho a sklidili málo, jedli jste a
nejste nasyceni, pili jste a nejste napojeni, přikryli jste
sea nezahráli jste se a kdo si chtěl stradati mzdu, vklá
dal ji v měšec děravý.
Toto praví 1lospodin zástupů: Pozorujte, co vás po
tkalo! Vstupte na horu, noste dříví a stavějteydum,
i dojdu v tom záliby a slávy, praví Hospodin. Cekali
jste mnoho a lile,scvrklo se to v málo, a co jste zanesli
domů, rozfouka! jsem. Proč to? 'Páže se Hospodin
zástupů. Protože dum můj jest pustý a vy pospíchá
te každý do domu svého. Proto zavřelo se nad vámi
nebe, aby nedalo rosy, proto zavřela se žerné, aby ne
dala plodu svého. A pov olal jsem sucho na hory i do
ly, na pšenici, na víno, na olej, na vše, co vydává ze
mě, i na lidi i na dobytek i na všechnu práci rukou.
.Ippeus /. 3 - J1.
Milosrdenství Bozi.
Bůh nadlehěuje všem, kteří se hroutí, a zvedá vše
chny klesající. Neboř jen jeho milostí jsme utvrzován».
Bůh chce, by všichni vytrvali v dobré vůli a nikoho
dříve neopouští, dokud sám není prve opuštěn.
B. Rhabanus Maurus
Epist. ad lichera rdum P. L. t. 126, col. 1556.

Zločin pyšných :
Básník, theolog, kazatel... vysoko se zvedá,stále štve
za schon poslouchající ho s utajeným dechem. Astále sc
zvedá a vystupuje, vystupuje, až zrak přechází. A když
poctivec chce jiti k tomu stromu a utrhnou ti si jeho

ovoce, poznává, že to není strom ovocný a plodný,
nýbrž že jen šílené kamsi se šplhá. Kdyby aspoň ty
stromy tak nevábily k sobé. Ale takhle nikdo nemůže
na né dosáhnout!, nemůže si nikdo šlakových stromů
ani jablíčko utrhnou ti. Ty stromy rostou jen proto,
abv malé udivovaly. Ale do nebe jisté nerostou. Do
rostou do prázdnoty, do neplodností, vyčerpání.
Neživí, nedávají stínu, jen k sobe stále volají, jen na
sebe všech no soustředil jí. Slabí a zemdlení jdou smutné
podle těch stromů. Mely by syiiti. Nesytí. protože pý
cha strávila všechnu životní mízu a vyhnala ji do pyš
ného vrcholku, jenž se pošetile vystavuje bleskům.
Všichni, co máte něco k dávání, co jste povoláni,
abyste dávali, skloňte se, nechte rozrůst korunu, do
přejte stínu klidu těm, kteří přijdou k vám, schylte
K nim své větve, aby si molili utrhnouti občerstvu
jícího ovoce.
Strom, který nepřináší totiž ovoce, bude vyťat a na
oheň uvržen.
Bruito.
V Ježíši Kristu.
Ďábel zná jedno velké pokušení pro srdce a ducha
lidského, že totiž umí je zahaliti závojem, aby jim za
bránil vidčti Krista - jako jedinou cestu do ráje a je
dině velký, jedině zcela potřebný a nezbytný prostře
dek, abychom se mohli spojití s jeho Otcem, aby jim
nedovolil chápali tuto cestu ... a na ni si především
zvyknouti a ji si uciniti nejužívanější cestou v běhu
života.
J. B. JVoullean:
L' ésprit du christianisme IJI. p. 516.

Pokora pravá a křivá.
Nevěřte každému ujišťování různých lidiček,že jsou
největší hříšníci, že jsou špatní, že nic dobrého nemají
a pod. Ne, že by to snad ani nebylo pravdou, nýbrž
proto, že oni tomu sami nevěří.
Pravá pokora neodmítá darů božích, nezapírá jich.
Sv. Pavel byl jisté pokorným i tehdy,kdy psal, že pra
coval více než ostatní apoštolově.
Pokora je totiž „správnésmýšlení o sobě‘c. Správné

smyslení o sobe uznává, že vše dobře jest od Boha.
Uznává jeho dary, uznává jelio milosti. Neprisvojuje
si jich, ale táž jich nepopírá.
Ono falešné odmítání darů Božích ukazuje na ztaje
nou pýchu. Ztajená pýcha dává takto nechutné mluvi
ti ; neb ví takový člověk, Ž6 svati se skláněli ve vlastní
nicotě. Zapomíná ale, že celé jednání svátých odpo
vídalo tomuto přesvědčení. Takovéhle ale hubaté po
koře každou chvíli se stane takový případ jak jedné
„světici41, jež se přišla zpovídali k sv. Filipu Neri: Lká
a hořekuje,že jest největší hříšnicínasvété. Filip dohře
prohlédl prázdnou slupku a důkladné vyčinil,,světici44,
ze je již dost stará a že by se mèla konečné již polep
šit!, když je tak hříšnou. À ta osůbka vyjekla a zahubači!a,cosi to jako o ní myslí, že ona je poctivá, slušná
žena ... Takový je osud těch „největších hříšnic44.
Pravá pokora uznává vlastní slabost ale též Boží sílu.
jen ten, kdo nevěří v obé, snaží se zuřivě horlivým hlá
sáním své ubohosti přesvědčit i druhé o obojím, o němž
sám není přesvědčen.
Pokorný člověk ničeho neodmítá z Božích darů, pro
tože je přesvědčen, že ze sebe ničeho nemá, že vše jest
a zůstává Božím majetkem.
Takový pak se snaží dary Boží plodnými učiniti,
protože jest k tomu třeba uvědomění si daru a z toho
pak plyne poznání jich velikosti a bohatství, jež budí
a posilují naději a důvěru a odvahu. Neb jen pokorní
jsou stateční v Bohu.
fíraito.
O duchovní lenosti
Kdo jí se chce zbaviti, nesmí především čekati, že
jen svými vlastními silami ji přemůže, protožejejí opak
jest jarý nadpřirozený život a ten jest dáván nám zdro
jem všeho nadpřirozeného, tot ižBohem. Není však du
chovní leností vše,cose takto zdá neb i nazývá. Casto
se lidé jinak dobré vůle mýlí a považují za lenost jaké
koliv obtíže při duchovním životě. Není též leností ci
titi tyto obtíže, s nimi zipoliti. Jako nehřeší, kdo ještě
nesvolil k pokušení v myšlení, tak podobně nehřeší,
kdo potírá těžkosti, překážky a obtíže v duch. životě.

Neprohřešuje sea netrpí jeěté duchovní leností ten,
jenž se poctivé snaží, aby zlomil odpor nižšího člověka,
abych tak řekl, v nás, kdo se snaží, aby na vše se díval
s hlediska nadpřirozeného.
Pravá duchovní lenost má jiné svmptomy a jinak
se tcž léčí, než prostý jakýsi přirozený odpor k námaze,
obéti.
Začátek a nej všeobecnější způsob duchovní lenosti
jest druh netrpělivosti v duchovním životě. Někdo se
rozhodl duchovné zíti a nyní vidí na všech stranách
překážky. Predstavoval si duchovní život snazší za
jedno a za druhé zapomíná, že má stále obraceli zraky
své k Tomu, od něhož přichází pomoc. T\ to dva mo
menty nesmíme zapomínali, chceme-li překoná ti ne
činit svou k hojí. Až do posledního vzdechu budeme
musiti bojovali se sebou, se světem a s tíáblem, chce
me-li zvítězili. Duchovní život není širokou a pohodl
nou cestou, nýbrž cestou úzkou,boje,sebezáponi. Ale
přece není nemožností a jest snadný a lehký v toru,
jenž nás posiluje. Duchovní život je těžký,ba nemožný
pro toho, jenž zapomíná na milost, jenž zapomíná na
pomoc Nej vyššího. Takový člověk pak jistě také dříve
ci později složí jednou zbraně.
Vlastní duchovnílenost jest jinými slovy druh sebe
lásky. Milujeme příliš sebe. Spatné sice, že se to ani ne
mělo by nazývali láskou, ale fakt je ten. že dáváme
přednost sobě před Bohem. Jako by nám Bůh a přihlí
ženi k němu nestálo za ten boj. Protože nemilujeme
Boha dosti, protose strachujeme prekážek.proto prchá
me před obětmi. Proto třeba stále a stále prositi. Pane,
rozmnož víru mou, posilni naději mou, rozohni lásku
mou, abych poznal, kdo jsi ty a kdo jsem já, abych
doufal vše od tebe, že vše mi dáš pro zásluhy Ježíše
Krista, žc mi ničeho neodepřeš. Proto věřím a doufám,
že i lásku mou rozplamcníš.
Kdo cítí, že je tak chladný k Bohu, nechť si před
stavuje dobrotu Boží, nechť hodně rozjímá, přemítá,
přemýšlí o dobrotě Boží, o jeho dokonalostech a nechť
s nimi srovnává to, po čem se pachtí, zda to opravdu
stojí za to, zda opravdu jest slušno jiti za věcmi tohoto

svela, jiti do služby cizím bobùn», zatím co v domé
One nebeského můžeme a máme byli jeho vyvole
ny mi syny.
Chceme-ii překonat! v sobe nesprávnou sebelásku,
snažme se udrželi siale v jakémsi obcování s Bohem,
stale jaksi zíti v jeho přítomnosti. Občas pres den si
vzpomeňme na Boha a žijme z této myšlenky tak dlou
ho, až zase nás mvsl přirazí k Bohu. Tak si zvykneme
jaksi na myšlenku Boží. vjeho přítomnosti bude se nám
snáze pak zápasili o něho.
Zřídlem duchovní lenosti v pravém slova smyslu
jest pohroužení do tvořil. Kdo se ponořil do tvoru,
tomu jest hořký boj, tomu jest obět nesnesitelná,tomu
se stává Biili pomalu neznámým, ten jest zvolna pře
máhán nechutí až nakonec i odporem viici Bohu. Proto
se podívejme drobnohledem rozumu a především svá
tým světleni víry na tvory, pohlédneme na ně, jak jsou
omezené a konečné a všechnu krásu a dokonalost,kterou mají, jak od Tvůrce svého mají. Budeme se s nimi
pak snáze louciti a snáze se odhodláme vydati se od
vážně na cestu k Bohu.
Bratto.
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Iteligion in Geschichte und Gegenwart, 1 erlag J. C. B. Mohr
(Paul Sie heck), Tübingen; Lief. 73/74. Monrad - Mystik*. - Pn
heslu Moral cnvlii nejnuvèjài způsob řešení pochybné závaznos
ti zákona z hesla o dvojím následku cínu. Heslo Moses se snaží
udrzeti i uro racionalistu přijatelné stanovisko historičnosti. Za
jímavé je neslo Musik, objektivně jsou pracována hesla Mysterien
a obšírné rozvedení hesla Mvstik.
—es—
GRAB MAN N MARTIN, AíittelaUerl, lat. Übersetzungen von
Schn¡ten der Aristoteles - Kommentatoren Johannes Philouonos,
Alexander v. Aphrodisins und Themistios. Wring der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften (R. Oldenbnurg, Münc hen). Stran
72, cena 5 KM. — Po každé nové Crabmannovè práci saháme
a dychtivostí, protože každá znamená nové světlo do otázek stře
dověké filosofické a theologické literatury. Tato práce podává za'ímavé pohledy i do práce samého sv. Tomáše Akvinského v jeho
tomediářích k Aristotelovi.
—es —
Lesebuch, ferì und Prosa von Klabund. Wring Fritz llryder,
Bérlin-Zelilendorf. Stran 262, cena váz. 7.50 KM. - Výbor tvorby
Kliibundovy, obsahující básně, podobenství, črty, vypravováni,
menší dramatické práce a milostné písně. Až na dvě věci, podo
benství touž hlásající, že, co je \ přírodě, není proti přírodě (ho
mosexualita) u biasfemicky končící črta Manetta, obsahuje kniha
věcí veliké ducliaplnosti a životní moudrosti. Kec odpovídá hloub
ce myšlenek a pro zralého čtenáře je četba vybraným požitkem.
- es —
P. ILMS HIER. O. P., Der seligen Margareta Ebner Offenba
rungen und Briefe. Sir. 292, cena 3.75 R.M.- Dominikanisches Gei
stesleben, 5. Albertus-Verlag, Vechta in Oldenburg. —Zápisky
»roste řehulnice ze 14. století, slavné vísíonářky z Medingen. Neiledanymi slovy líčí své cesty ke sjednocení s Bohem, milosti a
osvícení, kterých se jí dostalo. Líbezná knížka, plná útěchy pro
trpící duševně i tělesné, plná poučení nejednodušších pokynů pro
hb-dající užší spojení s Bohem. Přidané dopisy jejího duchovního
vůdce jsou velmi zajímavou četbou pro každého opravdového du
chovního vůdce.
—es —
H t MBER r NON ROMANS, Tugcndleben, sv. 6. téže sbírky.
ST. \ 1NZENZ FERRER, Geistliches Lehen. Prd. P. Gregor Bau
ten O. P. Sir. 176, cena váz. 3.60 KM. —Pátý velmistr řádu domi
nikánského stručné, ale pronikavým slovem popisuje podmínky
řeholního života a ctnostného života vůbec, hlavně o evangelic
kých radách. Nelze dosti doporučili tuto četbu „nejlepšího du
chovního řečníka své doby“. Ve druhé části pak jsou pokyny slavnéhosv. Vincence Fcrrerského, hlasatele soudů Božích, o chudobě,
sebelásce, mlčení, askesi ducha, duchovním vedení, prosté askesi
tělesné, modlitbě a pokušeních. Kéž naše pokolení hojně čerpá
r. tohoto spolehlivého pramene.
—es —
LUDWIG EM1L,Michelangelo. Berlin 1930. Ernst RowohlizVer-
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In" 151 strnu, 16 vyobr. M 6.50.—Emil Ludwig, známý biograf
Napoleona, Bismarcka, \ iléma II. atd., pokusil se vniknouti Ho
osobnosti geniálního Michclnngela. Ze má vlohy vžiti se Ho ve
likánů světových dějin, nelze popírali. Zdá se vsak, že Ludwig je
šťastnější jako biograf mocnářů než jako biograf umělců formátu
Michelangclova. Přes lose inu podařilo i toto «lilo. Rozhodné lépe
než ieho „Syn člověka“. Zvlášť zajímavý je pokus, analysovati
psychickou osobnost Buonarotiiho. 16 rnèditisku ilustruje ducha
plné pojednání.
SIEGFRIED. Das Wort und die Existenz. Eine Auseinanderset
zung mit der dialektischen Theologie I. Die Theologie des Wor
tes hei Karl Barth. Gotha 1930. Leopold Klotz. Vili a 302 atr.
M 10.—Vliv Barthovy dialektické theologie na německy protes
tantismus je nesporně veliký a významný. Marburský universitní
profesor Siegfried se jiokouší ji kriticky rozebírali. Tento pokus
je pochopitelný. První vyšlý svazek ještě nedovoluje závěrečného
úsudku o výsledku celeno pokusu, neboť zabývá se jen Banko
vými -Prolegornena k dogmatice“. Analysujc kriticky pojem úlo
hy* dogmatiky, dogmat, náboženství a církve, pojem zjevení, pro
blém christologie a td .-Druhý díl bude věnován theologii existence
u Gogartena a Buitmanna a celkovému ocenění dialektické theo
logie.
TM ILO, Was jedermann zum Verständnis des Alten Testamen
tes wissen muss! Stuttgart 1930. J. F. Steinkopf. 46 str., 6 tabulí.
M 1.50. —Autor uskutečnil velmi dohrou myšlenku. Pomocí dvou
šestibarevných tabulí a jedné mapy umožňuje pohled na dějin
nou souvislost události veSt. zákone lícených. O praktičnosti teto
knihy svědci fakt, že již vyšla ve 3. vydaní.

Da r rady.
(Kurs o darech Ducha $i\ 5.)

Dokud naše svobodná vůle má možnost ještě vykolejiri, pokud ještě múze nedojiti cíle, stále musíme
v bázni a třesení vykonávat! svou spásu. Cíl nám byl
dán docela zřetelné. Celý pak život nás nemá ničím
jiným býti než právě cestou k tomuto cíli. Všechny
schopnosti, všechny dary, vše, co vůbec leží na cestě
našeho života, vše se má státi pracovním materiálem
naší cesty k Bohu, všeho máme užiti tak, abychom
co nejrychleji a nejdále se dostali k svému cíli.
Mnohdy ale nevíme prostě jakým směrem dále jiti,
někdy se nám všechny prostředky takřka zamlží, že
se námzdá, jako bychom již an i na krok neviděli. Znáte
děsné chvíle,kdy nevíme, co máme si vy volitizdaných
možností! Někdy ten, jenž je lhářem od začátku,zastírá
náš zrak, takže nevidíme světla a přízraky nočnía tem
na hříchu zdají se nám krásná a dobra.
Proto chápeme, že sv. Tomáš tak důrazně žádá dary
Duchasv. pro náš život,že zcela rozhodně tvrdí, že dary
Ducha sv. jsou nutné pro naši spásu. Proto nemohu
pochopili, jak i theologové velkého jména, myslím na
jednoho moderního theologa, jenž má velké jméno
v otázkách metody duchovního života, může tvrditi,
že otázka o darech Duchasv. má jen „historický zájem“.
Nezbytné nutné jsou ke spáse dary Ducha sv.
Jak se jeví v uvedeném nutnost daru rady!
V životě duše naší, přichází nám, abych tak řekl,
skoro nesčíslný počet možností.Ty možnosti jsou mož
nosti plynoucí z naší omezené, nenn tne bytosti a z toho,
co jí podobné povahy obklopuje. Nemůžete se o všem
přesvědčili, nemůžete na všechno si dati Čirým při
rozeným rozumem přímou odpovědi Toto jest dobré,
toto nyní nutno vykonali, toto se hodí pro daný oka
mžik.
Vlitá ctnost opatrnosti, daná s milostí posvěcující ve
mnohém osvítí, ale přece jest nám v této ctnosti po
necháno jednání.

Někdy vsak, a není to tak vzácné, potřebujeme jiné
ruky jistější a pevnější, potřebujeme ostřejšího světla,
které by nám řeklo, co je zlo a co je dobro ve spleti
duševního labyrintu. Potřebujeme vedení Toho, jenž
se nemůže mvliti, jenž jest moudrost sama.
Abychom dovedli dobře vy voliti prostředky k cíli,
potřebujeme často, aby nás Bůh sám vedl. Dar rady
dává nám možnost a schopnost dali se vésti, bvti po
slušným nástrojem v rukou Moudrosti nekonečné. (2
II. cju. 52 a. 1.)
Někteří lidé mají mimořádný dar dobře raditi, dob
ře vésti. To je dar rady charismatický. Ale všem bez
výjimky byl zároveň s milostí a s vlitými ctnostmi dán
dar rady. Dar rady, který učí duše veri ti Bohu, který
učí dati se jím vésti v hledání a hlavně v nalézání pro
středků a cest k dosažení našeho věčného cíle.
Jsou totiž mnozí, kteří dlouho hledají, úzkostlivé
hledají své cesty, ale nedovedou se rozhodnouti pro
jedno, nedovedou se ucho piti prostředku, který jest
jim podán. Tedy, nedovedou jiti k cíli, protože to, co
konají, je jen vzdálená příprava k cíli. Nutno však jed
nou sc dati na cestu, nutno jednou najiti prostředky
k cestě, nutno jednou se rozletěli. Všichni, kteří jste
nerozhodni, kteří stále tápáte a hledáte, vězte, že to
je příčinou, že se chcete raditi příliš sami sebe, příliš
svého rozumu a zapomínáte, že On, který zná naše
těžkosti, že nám chce pomoci, že chce ulehciti nesnázi
v nalezení nejvhodnějšího prostředku a cesty.
Dar rady učí nás veliké důvěře a naději. Důvěře,
že ten, který nás povolal, nenechá nás bloudili,že nám
ukáže cestu a že, když naše síly nestačí, a že, když musí
on nás vésti, že si nás též povede, že své síly nám dá,
že nám nedá zahynouti pro sráznost, obtížnost cesty,
na kterou nás sám uvedl a povolal. Proto se nejlépe
připravíte na odevzdání se vedení radám Božím, když
duši svou posílíte pevnou a živou důvěrou v Boha,jenž
nemůže jinak než chtíti dobro, než nám pomoci k cíli,
když nám cíl tak vysoký a obtížný k dosažení určil.
Tichá jistota a hluboký mír jest ovocem a známkou
působícího v nás daru rady. Nehledáme již zoufale, ne

pokojně, nýbrž odevzdáváme se vedení Božímu. Vy
volili jsme, co nám Pán ukázal. Žijeme podle toho, ži
jeme vedeni jím a proto se nemusíme více strachován,
proto můžeme jiti klidně. Jak se to jasně jeví u sv. Te
rezie od Ježíška! Stále a stále zdůrazňuje svij i klid a svou
jistotu spásy. A tuto svou jistotu a svůj klid zakládá
na tom, že jest věrna a poslušná volání a vedení Bo
žího, že totiž dává se věsti darem rady. Proto nehledá,
nýbrž má již svou cestu.Ví, že to je cesta Boží, a proto
jde klidné.
Neb dar rady jako ostatní dary staví rovněž na na
šem spojení 8 Bohem. Spojením s Bohem nabyli jsme
jakési příbuznosti s ním, s jeho přirozeností a jeho živo
tem. V tomto svém Bohu,v němž člověk obdařený mi
lostí posvěcující žije,poznává,co je nm k dobru,pozná
vá cestu svou. Poznává ji svým vnitřním spřízněním
s věcí a cestou dobrou.
Tak jäou darem rady obdařeni všichni ti. kteří žijí
v posvěcující milosti. A to je to podivné, že i ti, kteří
jsou před světem neučení, kteří jsou zdánlivé před ním
nevzdělaní, kteří nemají snad ani zdání o theologii a
o theologii mystiky ještě méně, znají pravou a jedinou
theologii mystickou, totiž hluboké pravdy života v Bo
hu. Proto ti prostí dobývají tak nápadně nebe, proto
překvapují učené theology svou nadpřirozenou moud
rostí, která dovedla rozhodnout! v nespletitějsích otázkách.Tímto darem rozhodovaly naše dobré maminky,
které nebyly učené, ale rozuměly dobře Pánu Bohu,
slyšely dobře hlasu jeho a dovedly raditi, že nejškolenější učenec posv. vědy se jim musel obdivovati.
A i když někdy si nevědí rady, dovedou se sklonití
a hledali rady jinde. Tto je velmi důležité. Dnešních
duší zmáhá se duchovní pýcha. Rády všemu rozumějí
a lépe než duchovní vůdce, takže se kolikráte ptám*.
Tak pročte ještě zlobí? Chtějí slyšeti jen tvůj pochval
ný úsudek? Duch sv. vede darem rady též k pokorné
Erosbě o radu těch, jež Pán postavil na Siónu, aby
yli světlem a vůdci jeho lidu. Nestyďme se přiznati
své rozpaky neb svou nevědomost ve spletitých a zá
hadných otázkách. Poslechněme hlasu daru rady, jenž

nás vede ke služebníkům Pravdy, Jděme k nim s důvě
rou, že i jim se dostane zvláštního přispění Ducha sv.
v otázkách, jež se přímo dotýkají naší spásy. Ale,nežer
tujme pak s jejich radami. Duchovní vůdce nebudiž
sportem, nebudiž luxusem,nebudižpředmétem chlou
by, nýbrž pomocníkem v upřímné snaze přiblížiti se
k Bobu. Proto nechtějme sami raditi duchov nímu vůd
ci, co by nám měl poraditi, nenalhávejme si jiné vý
klady jeho slov. To vše hy znamenalo mrhali vzácným
pokladem daru rady.
Neb mohl by na3 stihnouti strašný trest, jenž stihá
neupřímnost k Bohu a nevděk k jeho darům, že totiž
se konečně Bůh ve svatem hněvu svém odmlčí a my
bychom za to musili pykati temnotami a nejistotou.
Sv. Řehoř mi dává závěrečné slovo k tomuto člán
ku (Moralium 1. I, c. XL):
Jedenkaždý z vyvolených, třebaže ještě žije ve svě
tě, povstává již nad svět a hrouží se do bolestného
hledání rady a stále se povzbuzuje ostruhami lásky
k nebeské vlasti.Tak nachází tuto blahodárnou radu
pohrdati časným, kolem něhož spěje a čím více vzrůstá
vědění rady, aby opustil pomíjející, tím více vzrůstá
bolest, že ještě nedošel věcných příbytků. A tak snaží
se bedlivě mysl svou upoutati a na každý ein svůj po
zor dává. A aby z toho, co koná, nepošel jiný a opačný
náhle cíl, opatrně klade nohu přemítaní a uvažuje,
aby jej překotnost nehnala, aby jej zvrácenosti nepřemohly žádostivostí, aby inu i dobré činy marnou slávou
nohou nepodrazily. A tak cím více se snaží mysl vyvo
leného zíti podle rady, tím více jest zmivován bolestí
úzké cesty.
Kéž zhořkne nám darem rady svět, všechny cesty,
jež nejsou jeho cestou, jež nevedou k němu, kéž nás
unaví všechno stvořené, kéž nás uštve až do náruče
Boží, abychom se jí dali vésti, nésti k cíli!
P. Silvestr Maria O. P.

Svaté Dětství.
Dne 9. července roku 1897 navštívil Terezii Ježíš
kovu superior Karmelu v Lisieux, chtěje seznati, je-li
již na case udělili nemocné sestře svátostné pomazá
ní. Sestra Marie Ježíšova jí radila, by využila této
návštěvy a vyžádala si nějakých výhod, že při takové
příležitosti dosáhne, co si bude prati. Ale sestra Te
rezie Ježíškova hned odpověděla: „To není můj obor“.
Využiti příznivých okoinoBtí po lidsku, to nebyl obor
světice. Svým zanechala na malé cestě jiný obor, ve
kterém se dokonale vyznala.
V. Přímost malých.
Vpovaze dětství je přímost. Ale také se mluví o hroz
ném nebo hloupém děcku, protože tomu zbytku rá
je chybí zkušenost, opatrnost a moudrost. Že se tak
mluví, je zase smutné dědictví ztraceného ráje. Neboť
při prvním hříchu se naučil člověk oklikám od ďábla,
vychytralé okliky mu vešly do krve a velmi těžko sná
ší přímost. Proto se u velkých lidí velmi vyžaduje zku
šenost, moudrost a opatrnost, abv se nečinila výtka
a nenesly následky přímosti škodlivé.
Svaté Dětství je dědicem rajské přímosti a veške
rého jejího bohatství. Rajská přímost prvního člově
ka záležela ve přímém spojení člověka s Bohem, v po
suzování všech věcí a záležitostí přímo z nejvyšších,
Božích zásad, ve přímém směru k Bohu celým živo
tem a celou činností člověka. Přímost uvědomělého
Božího dílka. Uvědomělé dítko Boží totiž velmi dobře
ví, že je dítkem Boha, jenž ve své moudrosti a moci
nepotřebuje oklik chytrosti. Ví, že veškero dění jest
ovládáno Boží moudrostí, která jsouc Pravdou, nezná
úskoků. Proto také velmi dobře cítí všechny nebez
pečné okliky a nepřímosti vzdalující od přímého smě
ru k Bohu a spravedlnosti, živelně nenávidí všechnu
lidskou vychytralost a obojakost.
Toho všeho živoucím výrazem byla svátá Terezie
Ježíškova. Neobeznalému v jejím životě dostačí dva

charakteristické rysy. Duchovní řečníci, vedeni leckdy
také lidskou chytrostí, chtějíce učinit! mohutný do
jem na vnímavé posluchacstvo, malují černěji, než by
bylo třeba. Tak v Lisieux kázal duchovní cvicení kar
melitkám kněz, jenž, chtěje v kláštere snad žijící vložné
duse pohnouti k horlivosti, živě líčil, jak snadno reholnice i v nejpřísnéjším klášteře uzavřená se múze
dopustiti těžkého hříchu. Slyšíc to, zbledla sestra Te
rezie, nemohla spati ani jisti. Brala vážně a přímo slo
va řečníkova, nemyslila na vedlejší myšlenky jeho
ani na okliky. Proto její duše trnula strachem, že by
snad se mohla sama mýlili i při své největší odda
nosti Bohu. —Na sklonku života vypravovala světice,
jak ve svérn útlém mládí četla knihu, ve které byla
chválena správkyně dívčího pensionátu.že uměla vy
hovět! na všechny strany. Jedné řekla: máte pravdu
- protivné straně řekla zase: nemohu říci, že byste
bvla v neprávu.Tato obojaká diplomacie se protivila
přímosti Terezie —dítěte a odložila knihu se slovy:
„Ale to je velmi špatné! Musíme říkati,jen cosi myslíme!“ A vypravujíc to, dodala: „Dodnes jsem nezmě
nila tohoto svého smyšlení a jednám podle toho i snovickami. Je to ovšem pro mne mnohem obtížnější,
ale mou povinností jest být i přímou k duším mě svě
řeným, a já jí jsem.“ Vidíme dosti přímost vzoru a
učitelky malých. Hledajíce pramen této přímosti, již
se nám, postaveným do života plného diplomacie, zdá
nemožno následovat!, nalézáme jej v prohlášení pape
že Pia XI: „Zalíbilo se Boží dobrotě dati sestře Terezii
bohatství zcela výjimečné daru moudrosti“ (llomilie
při kanonisaci sv. Terezie Ježíškovy). Dar moudrosti
nahradil vše, co rajská přímost ztratila, když se člo
věk naučil diplomatickým oklikámachytrosiem.Dala
jí dokonalou opatrnost, všestrannou zkušenost a bez
pečnou soudnost, takže mohla býti vždy přímou, ve
dena duchem Boží moudrosti, který má uožsky do
konalou opatrnost, zkušenost věčnosti a soudnost Boží
vševědoucnosti. Ale napřed se musela její duse zpříma
oddati Bohu. naučili se dokonán otevřití jeho výluč
nému vlivu svůj život. Stala se Boží malou, jak tomu

již rozumíme. A Bůh jí dal dar moudrosti, aby byla
rajsky přímou k Bohu i k lidem, ke své duši i k du
ším, které se jí otevřely, aniž by se stala „hrozným
déčkem“, to jest, aniž by kdy svou přímostí udělala
chybu mezi slabými lidmi. Obtíže, které přímost vždy
provázejí, se ovšem dostavily také, ale to byly obtíže,
jež neškodily; jen vychovávaly hrdinku a konaly tím
větší dílo svatosti.
Zdá se, že tím povstávají nepřekonatelné nesnáze
pro malé a jejich přímost, když tato přímost je dce
rou výjimečného nohatství moudrosti, daru to Du
cha Svatého. Nesnáze se ovšem ukazují, ale nepřeko
natelné jsou pouze tomu, kdo je příliš zbabělý nebo
ř říliš pozemsky smýšlející na pochopení božské a taé lidské velikosti přímosti dítek Božích. Diplomatství je vtile podváděti. To platí o každém kličkování;
af se mu dá jakékoli jméno, vždy ukazuje nedostatek
vědění, nebo síly. Přímost prozrazuje vždy odvahu,
tedy sílu a jasné vědění. To jest její lidská velikost,
třebaže tato velikost se mnohdy stává kamenem úra
zu, jako konečně velikost každá. A je-li to jen z lidské
sílv a lidského poznání plynoucí přímost, musí nutně
a casto i chybili, pro nedostatek síly a světla. Je-li
však opřena o sílu Boží a proniknuta světlem věčnosti,
narazí snad, ale neudělá chybu, uškodí snad ve vedlej
ších zájmech sobě. ale hlavního a velikého dosáhne
vždy, tak velikého, jak velikého nedosáhne diplomatství nikdy. Pramenem pak, zajištujícím sílu i světlo
Boží, je svaté Dětství, bezvýhradná oddanost Bohu —
Otci lidského tvora.
Kdo pochopil svaté Dětství, je přímým kBohu, ne
návidí všechno vychytralé kličkování v náboženském
životě. Nevede jej lidská sobeckost, nýbrž Boží vůle.
Proto je přímý i ksobě, v jasném světle Boží vůle a Bo
žího ideálu se posuzuje. Dar moudrosti jest pak údě
lem duše, pěstující svaté Dětství, tak jako poule Písma
údělem, dědičným právem dítkám Božím náležejícím,
jest království Boži v životě pozemském i posmrt
ném - je to část tohoto dědictví. Pak se dosahuje
velikých cílů, protože jen Boží moudrost vidí veliké.

velikostí věčnosti veliké cíle a má dosti síly dovesti
knini dítko Bohu dětsky oddané. A vestyku s bližním
tato přímost dělá největší a nej účinnější apoštolské
duše, protože jen ony imponují.
Naše doba je dobou diplomatického smlouvání,
bohužel, ve všech oborech; potřebuje této přímosti
malých nejvíce, a dokud jí nepochopí, dotud se mno
ho sil vyplýtvá nadarmo. 1 v tom je svátá Terezie Je
žíškova Prozřetelností danou světicí moderní doby.
Cvičení se v této přímosti podle znalosti Božích zá
sad vychová přímé malé, kteří svou přímostí se sta
nou oporou slabých a záchranou duší zmatených do
bou, ve které se kolísá a kličkuje všechno.
P.^Em. Soukup O. P.

Sv. Ignácaexercieie.
Sv. Ignác z Lojoly je původcem excrcicií. Považoval
je však spíše za dar Boží než za své dílo a vždy o nich
mluvil 8 učtou.
Nevěděl, že jde konati exercicie, když 25. března
1522 po noční stráži před obrazem Panny Marie monseratské zaměřil k Manrese. Duchovní život zatím chá
pal jako čas, vy plněný modlithou a tělesným pokáním.
Chodil proto uenně na mši sv., býval na nešporách,
sedm hodin se modlil, málo spal. a to ještě na tvrdém
špalku, bičoval se, nosil žínici a trápil se jen myšlen
kou, jak je nepatrný ve svém pokání před velikými
Otci pouště. Cítil se tím povzneseným nad všednost,
ale neměl dosud zkušenosti v duchovním životě. Vtom
se ozvala vnitřní bouře: Jak vydržíš takové pokání a
tak přísný život 40,50 roků ? V této malomyslnosti po
čal se bránili: „Bídný pokušiteli, nemůžeš mně zaruciti ani jediné hodiny a mluvíš o letech!“
Dosud ho nesla milost, projevovaná útěchami, ale
tu mu nyní Bůh vzal.
Počala pokušenísmyslnosti a ješitnosti. Nejtížea nej
déle ho trápila hrozná úzkosthvost, takže bezpočtu-

krátě pitval svá svědomí a jclio zpovědi bývalý stále
delší. Nenalézal v nidi však útěchy ani úlevy. Napad
la mu myšlenka vrhnouti se do propasti. Uložil si pust,
až ho opustí toto pokušení, ale zpovědník mu to za
kázal. Omrzelo ho konečné všechno a chtěl již tako
vého života zanechali, ale přece nepodlehl.
Tento příliv a odliv milosti, střídání přirozeného
s nadpřirozeným, pravdy a klamu, útěchy a pokuše
ní dalo mu hluboké poznání vnitrního života. Tak jej
uvedl Duch svaty do budovy excrcicií a jeho udive
ným zrakům se objevila jejich skvělá architektura.
Exercicie jsou duchovní cvičení, v nichž nechává
me na sebe působiti nadpřirozené pravdy, spiate v lo
gický řetěz, abychom v jejich světle poznali svůj vnitř
ní stav, vše uspořádali podle vůle Boží a dali svému
životu správný směr.
Obsahem jejich jsou tytéž pravdy, které nám Bůh
zjevil skrze Ježíše Krista a jež hlasu církve dávají pře
svědčující sílu.
Jsou to pravdy, jež vetkány do času, měřeného jednoIvárn è se střída j ícími d ny a roky, Činí z nčho květnou
zahradu církevního roku, vtěleny do kamene, barev
a zvuků vykouzlují basiliky a katedrály s jedinečnou
krásou liturgie, vloženy do veršů tvoří Božskou Dan
tovu komedii a seskupeny v artikuly s námitkami a
odpovědmi stojí jako nerozbořila stavba pravdy, ne
soucí jméno Summa theologica.
Byla-li možná ještě nová forma, byla io forma psy
chologická. A tuto daly pravdám víry exercieie sv.
Ignáce.
Souvislost, účelnost a určitost, jaké nabývají v exerciciích, vybavuje jejich sílu tak, že si podmaňují člo
věka se suverenitou sobě vlastní. Závislost člověka na
Bohu je jejich základní větou. Vyjádřena slovy „člověk
je stvořen“ dává mu existenci tvůrčí moci Boží. Tuto
existenci třeba vyplnili chválou, úctou a službou vůči
svému Tvůrci, k němuž tvor povstalý z ničeho radost
ně zvedá svoji tvář.
Je to ovšem povinností tvora, ale zároveň základ
ním jeho právem, jež má na štěstí, které je ztotožněno

s jeho spásou. Froto mu exercicie předkládají k medi
taci: „aby chválil Boha, Pána našeho, jemu úctu vzdá
val a jemu sloužil, a tím spasil duši svou “ Y témž po
měru, jak řeší člověk vztah k Bohu, řeší i vztah ksobě,
jenž má dvě hlavní možnosti: věcné štěstí nebo věcné
neštěstí. Logika rozumu žádá uspořádání tohoto po
měru ve smyslu kladném, logika srdce žádá vzepětí
všech sil, aby „jediné po tom toužil a to si volil, co ví
ce napomáhá k cíli, pro který je stvořen*6, jenž je vý
sostné pravdivý, dobrý a krásný.
Uvolnění poměru k Bohu až k úplnému odvrácení
se od něho je možno pro člověka jen za cenu štěstí.
V tom případě padá zpět do ničeho, z něhož ho vy
svobodila tvůrci ruka Boží. Je však nesmírný rozdíl
mezi tím dvojím staveni. Začáteční nic je bytost mož
ná, schopná existence a štěstí, kdežto konečné nic je
skutečná bytost, zející prázdnotou,sžíraná touhou ne
splněnou a nesplnitelnou. Jsou to věčné tresty tvora,
jenž dobrovolně vybočil ze závislosti Boží.Takto je po
dán důkaz negativně i positivně dokonalý, ze závislost
na Bohu, dobrovolně projevená chválou, úctou a služ
bou, je jedině pravou dokonalostí a štěstím člověka.
Osobné těmito pravdami zaujatý exercitant rozho
duje se k tomu plným úsilím své vůle a táže se jen,
jak by to mohl provésti.
Tu se objevuje před jeho zraky Kristus Pán, ideál
ní osobnost, jaké dosud neuzřel svět, a volá každého:
„Má vůle je, dobyti si celého světa a všech nepřátel a
tak vejiti do slávy Otce svého; pročež, kdo chce jiti
se mnou, musí se mnou snášeti útrapy, aby následuje
mě v strasti, následoval mě rovněž ve slavě.66
A před zrakem exercitant ovyni střídají se účelně
volené obrazy ze života Krista Pána, by vtiskly do je
ho srdce ducha Kristova, daly jeho vůli pevnost a sílu
a získaly ho Kristovou obětí k velkomyslnému násle
dování v oběti a utrpení. Exercicie vyústí ve velkolepý
obraz Krista vzkříšeného, sedícího na pravici Boží a
očekávající den, kdy bude moci své mystické tèlo, do
sud trpící a pronásledované v církvi, vžiti k sobě do
nebe.

Temilo úvahami rozehřáté struny exercitantova
srdce spojují se v jediný tón naprosté sjednocenosti
s vůlí Boží v dokonalé lásce: „všechno je tvé, nalož
s tím zcela podle své vůle. Dej mi jen lásku k tobě
a milost svou, neb ta mi stačí.16Tohoto účinku nedo
sa h ují exercicie pouze čtené podle úsečné osnovy, dané
sv. Ignácem, ani jen poslouchané, nýbrž exercicie du
chovné okoušené v tichu modlitby, kde může k duši
miuviti Bůh. Exercicie mají své odpůrce. Vytýkají jim
anthropoccntrismus, kdežto duchovní život má byli
theocentrickým. Zapomínají při tom, že exercicie pou
ze vycházejí od člověka, aby jej přivedly k Bohu, po
slednímu jeho cíli a středu veškerenstva. Nelíbí-li se
jim individualismus proti církevnímu společenství,
projev ov anému liturgickou zbožností, přehlížejí, že li
turgická zbožnost ani v největším rozkvětu nerušila in
dividuální zbožnosti a že moderní člověk touto teprve
musí býti k zbožnosti liturgické přiveden. Myslí-li jiní,
že jsou to cvičení pouze prozačátečriíky,pak snad znají
exercicie z doslechu neb z několika meditací, připra
vujících se k roční sv. zpovědi. Ti ovšem přijímají do
svých silogisinů pojem exercicií velmi neúplný.
Cas a zkušenost jsou zkušebnými kameny knih a
děl. Exercicie sc osvědčily a my dnes můžeme mluditi o exercicním hnutí. Celá síť exercičních domů,
rozsetých již po celém světě je vítána jako rašení v no
vém jaře duchovního života.Exercicie jsou moderním
prostředkem, jak probuditi živou, činnou a apoštol
skou víru. Vytrhují člověka ze shonu a chvatu mo
derního života na několik dní, pronikají jej rychle a
účinné svým kvasem a posílají zase zpět do víru ži
vota, posíleného osvěženého s chutí zachránili a po
moci druhým.
Původ exercicií nese na sobě známku svatosti je
jich skladatele. To by je již velmi doporučovalo, ale
čas učinil v tom daleko více. Církev nejen schválila
exercicie. nýbrž přijala je za své, takže hnutí cxerciční je hnutím vpravdě církevním.
Pius XI. mu žehná a přeje si. „aby se exercicie stále
více šířily a exercicní domy, tyto vysoké školy doko-

nalclio křesťanskéko života, aby rostly počtem i vli
vem“. "Tak přestávají exercicie byti výsadou a zvlášt
ností jednoho řádu a nabývají časových i místních
rozměrů, jež mohl jejich zakladatel a spisovatel jen
potud tušit i, pokud v nich videi dílo Boží a ne svoje.
Jos. Lepká T. J.

H r o b y b o l i a t ý r ů v Ří mě.
Hrob svaté Cecilie.
Od kalné Tibery dostanete se labyrintem klikatých,
tmavých a špinavých ulic ke kostelu sv. Cecilie.panny
a mučednice. O jejím svátku hemží se tyto ulice seminaristy, římským lidem, mládeží z různých ústavů
a knezími, kteří spěchají k basilice, uctít naši milou
světici. Kostel stojí na místě, kde prý stával palác ro
diny Cecilů, která patřila v Říme k rodinám nejváženějším a nejbohatším a proslula hodnostmi občan
skými i vojenskými. Rodinná hrobka na Via Áppia,
nazvaná podle Cecilie dcery Metellovy, jeden z n e 
zachovalejších pomníků staré ho Říma, dosud hlásá, jak
bohatí a slavní byli Ceciliové. Ale nejvíce nehynulo,
slávy nejen ve světě římském, ale po světě celém zís
kala jim jejich dceruška Cecilie.
Rodiče byli ještě pohany, kdy Cecilie poznala křes
ťany, jejich vznešené učení, jejich vzájemnou lásku,
jejich nadšení pro čistotu srdce, což se jí tolik líbilo,
že se sama stala křesťankou. Netajila se však se svou
věrou a veřejné pochovávala těla mučedníků. 1 byla
jata, postavena před soud městského prefekta Alma*
chia a odsouzena k smrti. Ježto si však prefekt netrou
fal tak mladičkou —mèla 16 let —a vznešenou dcerku
veřejně popravili, dal ji zavést do jejího otcovského
domu s rozkazem, aby tam byla potají udušena pa
rami v koupelně. Dnes ještě vidět zbytky koupelny' a
římský lid s dojemnou úctou a zbožností klekává na
těchto dlaždicích, rozrytých drobnými kanálky, kte-

rýnu procházely roury s parou. Po dvacíti hodinách
nalezli tam Cecilii v kouři, parách a děsném horku
ještě živou.Poslal tedy Almachius kata.aby ji sfai. Kat,
dojat nevinnou krásou dcerušky, nejistou rukou tři
krále fai, ale hlavy neu fai, a ježto zákon čtvrtou ránu
zakazoval, nechal dívenku v krvi na místě ležet. Ještě
dýchala, když ji křesťanští přátelé nalezli. Ležela na
pravém boku, ruce měla před sebou k tělu přiložené
a natažené, hlavu od trupu jen částečně mečem od
iatoli a tváří k zemi obracenou jakoby krutými bo
lestmi. Ještě v poslední chvíli života vyznávala křes
ťanskou víru majíc prsty rukou do dlaní ztažené a jen
tři prsty pravice: palec, ukazováček a prostředník a
jeden prst levice: ukazováček, nataženy, aby tak, ne
mohouc již mluvit, obrazné vyznala jediného Boha ve
třech osobách. Tak ii nalezli, a teprve v jejich objetí
vypustila nevinnouduši. Byloto kolem roku-230. Vtéto
poloze ji v katakombách svátého Kalixta na Via Appia
pochovali; a tak byla tam nalezena r. 821 a převezena
do nynějšího kostela, který nese její jméno a jest jejím
pomníkem. V oné karakteristické poloze byla znovu
nalezena 20. října 1599, kdy při opravách kostela ra
kev byla z rozkazu papeže Klimenta Vlil. otevřena,
jak vypravují dva očití svědkové Baronius a Bosius.
Přítomen byl také čtyřiadvacetiletý umělec Moder
na, který ji na vlastní oci viděl a ji pak ve stejné po
loze znázornil vytesav z bílého mramoru její sochu,
která jest dodnes nejkrásnější a nejdojemncjŠí ozdo
bou basiliky sv.Cecilie a patří výrazem panenské něhy
a bohatýrské trpělivosti k nejkrásnčjším sochám vů
bec. Jen veliké umění spojené s živou věrou mohlo ji
vytvořit. Leží v konfesi pod hlavním oltářem a jest
předmětem stálého obdivu návštěvníků zvláště v den
sv. Cecilie. Oltář nad sochou jest krásny gotický tabernakul,nesený čtyřmi sloupci z vzácného černobílé
ho mramoru. Za oltářem v apsidě je veliký mosaiko
vý obraz z 9. století: uprostřed stojí žehnající Kristus
Pán, vpravo od něho sv. Pavel, sv. Cecilie a papež
Paschal, jenž dal kostel opravit, vlevo od Krista sv.
Petr, sv. Valerián, ženich Cecil iin od ní na křesťan -

štvi obráceny a rovněž umučený, a sv. Àgata, po obou
stranách pak beránci a palmy.
Vlastní hrob naší světice jest dole v kryptě. Až do
nejnovější doby byl hodně zanedbaný. Teprve kardi
nál Rampolla, milovník umění a veliký ctitel sv. Ce
cilie vybudoval kryptu v nádhernou, mosaikami a
mramorem bohatě vyzdobenou kapli. Hlavní její ol
tář jest zároveň mohylou, ve kterě odpočívá tělo naší
mučednice. Tady pokleknout jest požadavkem srdce
a povznesením duše k nebi. V den sv. Cecilie skuteč
ně je také hrob po celý téměř den obléhán jejími cti
teli, zejména mládeží, která ji zde obdivuje a k ní se
modlí. Po obou stranách oltáře sv. Cecilie jsou krásné
mosaikové obrazy druhů jejích v mučednictví, sv. Va
leriana a Tiburcia, jejichž těla rovněž zde někde odpočívají.Dva boční mosaikové oltáře neobyčejné krásy
jsou věnovány svaté Anežce a svaté Agate, pannám a
mučednicím. Naproti oltáři ve výklenku dolní stěny
stojí v nadživotní velikosti Aureli ho překrásná socha
sv. Cecilie z bílého mramoru s nápisem: „Budou ja 
ko andělé v riebia. Když byla socha hotova, padl prý
její tvůrce, který teprve před několika roky zemřel,
před ní na kolena a se modlil. Tak je krásná, že z ní
nebeská nevinnost jen vyzařuje. Připomíná sochu za
kladatele kartusiánů sv. Brunona od Houdonav San
ta Maria degli Angeli, o němž se praví, že by promlu
vil, kdyby mu to řehole nezakazovala. Svaté Cecilů
Aureliíio nechybí leč řeč. O naší světici platí slova
Moudrosti : „Nesmrtelná jest její památka, protože je
milá Bohu i lidem.a (Moudr. 4 ,1).
P. Hudeček C. SS. li. —Řím.

Ži v o t a s l a d k o s t .
Životem se nazývá Matka Boží hlavně proto,že její
odpověď andělu umožnila vtělení a vykoupení. Dala
život Bohu jako člověku, život tělesný, lidsky.Tím bylo
umožněno dílo vykoupení, kterým život se stal zase

životem. Až do té doby život byl jen stínem, očeká
váním ; byl odtržen od Boha dědičným hříchem a sám
o sobě byl by býval odsouzen k zámku jako všecko,
co jest od Boha odloučeno; tento zánik byl by nastal,
kdvby milosrdenství Boží bylo bývalo přestalo půso
bit. Ale pro naději v Matku Boží bylo poshovéno po
kolení lidskému od vyhnání z ráje až do dne zvěsto
vání. Tolik tisíc let čekal Bůh na splněnísvé naděje,bez
níž bylo by pokolení lidské musilo zmizeti s povrchu
země. A když Spasitel byl počat, byla životu vrácena
jeho cena; život lidský už nemohl býti jen hasnoucí
jiskrou, když Bůh sám se stal člověkem. Tak Matka
Boží pomohla vrátiti život miliardám duší. které by
byly bývaly zašly v úplné nicotě nebo byly zkaženy
věčným zavržením.
ByJa životem Kristovým, poněvadž tělo Kristovo
bylo v těle jejím jako hostie v monstranci již od první
ho okamžiku po zvěstování a byla již předem od věků
vyhlédnuta za Matku Věčného. Církev blahoslaví její
život, který nosil Syna Božího, a její prsy. které jej koJect životem naším, poněvadž zachovala nám život
věčný, bez něhož život časný by neměl žádného opráv
nění a jakožto věc zbytečná a bezúčelná byl by pro
padl zániku či nějaké katastrofální žíněně.
Bůh od ní očekával svůj život tolik tisíc let. A tře
bas tisíciletí jsou před očima Božíma jako okamžiky,
musíme si představit to nesčetné množství duší. které
po celou tu dobu bloudilo po světě, kterých se zželelo
Božímu milosrdenství již od počátku, poněvadž láska
Boží k lidem byla dědičným hříchem jen zatarasena ci
zadržena, ne však zmařena. Bůh poslal k Panně Marii
anděla a Duch svátý ji zastínil. Pro ni bylo a musilo
býti setřeno pokolení lidské, aby nezahynulo. Její před
kové byli mostem nad potopou hříchů a věčné smrti
azrozenímjednohokaždéhoznich kráčela naděje Boží,
naděje celého nebe a naděje nás všech z jednoho těla
do druhého s prípovědí z ráje. Tak byl v ní zachován
život ještě před jejím zrozením.
Jest však pro nás životem nejen podle zákona o vtě

lení Syna Božího, ale i v poměru ke každému z nás
jednotlivě a za všech okolností. Jest pro nás matkou
milosti a duchovního života. Poněvadž duši naši múze
ve skutečnosti trvale ukojiti a při síle udržovali jen
nej vyšší milost a nej vyšší krása, musí duše hledali Pan
nu Marii. Jen to, co z pokolení lidského Bůh sám pře
dem poznal jako jediný svatostánek, jako bytost po
žehnanou mezi ženami, jen to může staciti vyběravé
a nenasytné lidské touze jako vrchol všech nedosa
žitelných radostí a sladkostí. Církev ji velebí každo
denní modlitbou chvály a díku. Nejen se zřetelem na
život posmrtný, ale i se zřetelem na čest a štěstí kaž
dého dne našeho života pozemského jest bytost Matky
Boží pro každého z nás vrcholem sladkostí, před níž
mámezaniepovažovati všecky sladkosti tohoto života
časného. 1 v lásce to platí, poněvadž i láska lidská se
rozevírá jako propast a snaží se letéti až k slunci, tře
bas lidské síly jsou omezeny. 1vláscetotižhledáčlověk
to nejvvšší a nejkrásnější, a nikdy nedojde ukojení, nenajde-li toho; vždy zůstává v srdci osten vědomí, že
i nejvzácnější krása těla i ducha lidského byla a jest
jen jakýmsi podobenstvím čehosi nedosažitelného a
v životě časném neexistujícího. Ale toho, čeho nedo
sáhl člověk, dosáhl Bůh. Matka Boží není jen podo
benstvím nekonečné a věčné sladkosti a krásy, ona je
tou skutečností. A kdo pozná tuto skutečnost, nemů
že pak už nikdy hledati analézati zadostucinení v pou
hém podobenství, i kdyby sebe prudčeji a marnivěji
uchvacovalo smysly lidské.
Proto ji nazýváme sladkostí. Jest zajisté sladkostí
nejvvšší a nejžádoucnější, ale jest hlavně též sladkostí
jedinou a pravou. Sladkost tato jest rozkoší celé by
tosti. V modlitbě sv. Bernarda ji nazýváme sladkostí
naší. Není tedy jen soukromou sladkostí Boha samého,
neboř v řádu Božím jsou tajemstvu', ke kterým nelze
6C přiblížit v životě časném. Jako Bůh nám dal své
vlastní tělo v nejsv. Svátosti, tak i svou Matku učinil
Matkou nás všech. J ato Matka i po zrození Syna Bo
žího zůstala Pannou neporušenou, před níž všecky ků
ry nebeské na ívář padají, a my k ní voláme: Slad

kosti naše! A to není jen titul, jen obřadné zvolání jako
před královnou světskou, to jest výraz skutečnosti, vý
raz zaručené naděje, která se uskutečňuje nejen v ži
votě věčném, ale i ve stavu milosti nadpřirozené.
O této sladkosti vsak mluvili svati jen reci bázlivou
a zaraženou. Jest nevýslovná. Ne každý svátý mohl by
ji vyjádřiti lidskou řečí. 1tvor s dusí nejčislšř mohl by
0 ní mluvili jen maje kamínky řeřavé pod jazykem.
Jaroslav Durych.

Odvaha náboženská.
Část III. Projev teto mužnosti.
A jaká má tato odvaha byti ?Jak má se tento vzestup
duchovní zdatnosti, tyto zmocněné pochody duchov
ního organismu projevil?Snad útoky, napadánímPPak
byl by ideálním typem jejím zuřivý řečník a žurna
lista. My však víme: Byli národové, kteří tak dlouho
dobývali, až svými vítězstvími zahynuli. Pole ležela
ladem, prach vrstvil se v dílnách řemeslníků, kladl
se na svitky učenců, ženy nerodily —nejlepší energe
tické proudy ústily do mrtvých moří bojišť. Jiná jest
odvaha, kterc nám třeba. Odvaha ne k boji, ale k ži
votu, k jeho organickému rozvoji, k jeho úkolům. Osévej svá pole,rolníku,svážej plody a rudy a umné tovary,
obchodníku, hromaďte v sýpkách a skladištích svojieh zásoby, záruku síly a moci, zhotovuj v dílnách
svých mistrovské práce vynalézavosti a vkusu,inžený
re, ře ni es) níku, d ěl ník u: ni od a rod zdatn é syny a dcery,
muži,ženo, nevyčerpatelné to rcservoiry krve a nervo
vé síly potomních veku; brus a ostři v jemnost atprubojnou smělost, umělce, svůj pohled dobývající z věcí no*
vé panenské země krásv,jež by jednou byly zalidněny
tvým národem, obrozenými dušemi tvého lidu*, objev,
badateli na osamělém cikuratu. nove hvězdy pravd;
tuž, mládeži, svaly k práci a k boji a vůli svou k sebezáporu, uč ji, vychovateli, mnohým pohrdat a mno-

hé ctít, uc ji hlazenému a trpkému hrdinství: pronik
ni, plavce, cestovateli, k novým národům, k novým
břehům, snes bohatství jejich do svojí vlasti! To jest
ona udatnost, o níž jde: smělost mládí, vůle statečné,
neúnavné rozvíjet všechny zdravé možnosti v sobe, ne
bát se života, jeho nebezpečné sladké plnosti a moci.
Využiti racionelně pokladů zděděné země nebo znovu
učinili je přístupnými; přisvojit si kulturní prací bo
hatství okolních národů; vrazili mu pecet vlastní po
třeby, vlastního účelu, podrobit je našemu vkusu —
jako dobyté a přetavené zlato vítěz slévá v uměleckou
sochu svého boha, zvyšuje tak cenu zlata, jako cizí
drahokamy klenotník podle vlastního domácího vku
su pojí v korunu Královny nebes.
Hle, kolik to možností duchovního života, duchov
ní krásy, mravní velkosti a šlechtictví, jasného pozná
ní leží v každé duši ! Jen probudit v ní onu roditelskou
touhu a otevřít zem její nebeským semenům radlicí
mužné vůle, tvrdé, hladové, jež - nemilosrdné třeba ji rozorá, tu zrůdu, udupanou zvykem, každodenností,
jíž vede tolik pohodlných stezek, na níž se rozkládá
tak mnohé hřiště. Otevři zem a budeš překvapen její
úrodou a rozkvetlou krásou.
Azajdi v starém paláci své církve z Části v časech ny
nějších zbudované do komnat stavěných a zařízených
ve slohu minulých staletí. Do jizeb prvních decenií
křesťanství,kdena nástěnných priinitivistických mal
bách. dětinne naivních a detinně vroucích paprsky
světla se chvějí pod příchodem Božího tajemství, jdou
cího neslyšným krokem, a barvy a linie věcí šeptají:
„Duch Boží nade mnou.“ Vstup do síní veku sv. Jus
tina: Hle, z kreseb a nápisů čteš zde o vůli, jež ne
spokojila se s primitivismem Otců, ale chtěla ovlád
nout tahy hellenské krásy o vědění antických knižnic
a jimi vyjádřit svátou tvář Krista a nauku jeho. Vejdi
do byzantských síní: Krása a poznání jsou uměleckým
intelektem a vědeckým studiem mnoha staletí vypěs
těny ve velkolepé,ušlechtile nehybné formy věčnosti
a ukázněné liturgické vznešenosti, nesmírně vzdálené
od prudce bouřící, hlučící řeky krve a rudé živelné

vášně,vznešenosti vysoce postavené nad každým vzru
chem, dívající se na nás z nezměrní dálky distance
vnitrní - distance jiného světa. Otevři kovanou por
tu prostoru gotiky. Zda neslyšíš mohutný harditus
barbarsky epických tvarů ?„Péjem o srdnatém bojov
ném věku, jenž žil pod klenutím hrotitých jedlí a hro
tité přílby, uprostřed hrotů oštěpů,mečů.Klenby naše,
tot přílby na hlavách reků, přílby, jež chrání myšlen
ky lidské pod nimi, dole, modlitby,touhy,naděje,moudrost, myšlenky pokorné, zároven statečné, silné. Plány
vítězných výprav, křížových tažení, myšlenky moc
ného. zbožného, založit klášter, středisko kultury —
přepevnou tvrz. Závěry Tomáše, zdvihající se v smělé
nadstavbě, duchovním výboji, do hlubin nebes, (do
hlubin pojmu věcí, jez věčny) a přece - vystavěny
podle zákonů myšlenkové architektury - sencbortící.
Vkroč do místností baroka doby duchovní, intelektuelní pýchy, humanismu, mocenského sebevě
domí, jasných, čistých, prudkou bouří renaissance
omytých (dřív byla okna ta pokryta obrazy gotických
světců) smyslů, jimž se otvírá výhled do versaillských
za tirad krásného, stylově zušlechtcného světa viditel
ných věcí - doby, která též do náboženského života
vnesla vůli k moci, kulturu formy a duchovní grandezzy, překypující bohatství smyslů.
Dej nesmrtelným hodnotám minulosti opět půdu
k životu, půdu v sobě! Obnov ztracenou kontinuitu
svojích vod s pramenem a s řečištěm, jímž po staletí
tekly. Jak v gotických chrámech sochy křesťanských
světců stojí na ramenou starých patriarchů, tak ty
Costav se na duchovní ramena minulosti svého náoženského rodu. Tak přiblížíš se k oněm nej vyšším
haluzím rajského stromu, církve, na nichž slunce po
ledne a chladný éter hvězd a rosu jitra vpijí a v slad
kost a sílu mění zlaté plody, slastného zažití Boha a
světa (seligen Gott - und Welterlebens). Jinak musíš
se spokojili 3 tím, co s nižších větví pozdních dob, za
stíněných, od Slunce světa, zemského zjevení se Kris
ta vzdálenějších, náhodou spadne, nedozrálé, červivé,
do bláta tvé cesty. Neboj se historického prachu ve-

ků, kterým líce blednou tomu, kdo chce zpod něho
vyzdvihnout hodnoty dávné'! .Neboj se mrtvolných
jedu zaniklých časů. Nedej se odpudit dětinným žvat
láním linií, barev prvního křesťanství! Krásné jest
někdy zahledět v dětské oko. Videi první zrcadlení
věří v užaslých dětských zracích. Hle, nesěetné po
hledy naše po dvacet věku jak louče bez počtu sví
tily na svět - a z loučí těch klesal a padal na věci
popel. Hluboko pod ním leží dnes nádhera věcí. Ne
lekej se nehybnosti, chladu a bledosti byzantských
maleb, stařecké racionelnosti a únavy jejich, výtvorů
spíš chladného intelektu, zatíženého poznáním mno
hých věků, příliš mnohých veku, po vlastním zániku
v omamné vůni mystéria toužícího, než plodů intuice,
zkušenosti plnokrevného nitra. Vlej do forem těch
to, velkých a přísných, syčící žhavý kov svojí duše,
i když forma zdá se ti umrlčí maskou - umrlčí mas
kou zesnulé antiky. Blahoslavený, jenž svčží a zdatný
roste a tvoří a přece spočinul velikým pokojem spase
ných mrtvých ! Neprchej před barbarstvím nehoráz
ného mládí, divoké, temné, nevykoupené síly, na než
tu a tam narazíš jako na tura neb medvěda v tmavých
lesních slujích gotiky, slujích, jež zdvihly se do výše
pod výbuchem přírodních hlubinných mocí. Zdatné
mu lovci vítán je takový dravec! Dobrý a zdravý jest
boj. Lázní v takové krvi omládne duch. Neděs se bí
lých, svítivých démonů, již jakoby z kouzelných zrca
del se dívají na tebe z barokních rámů. Kdo ví, zdali
zdémonů nemohou stáli se andělé nej krásnější ? Dé
mon: značívá mocnou sílu. Bez síly není nic - tím méně
svatost. Neboř svatost je síla. síla života, sepjatá kázní,
vyšší. A energie lze transformovat. Oheň zemského
nitra může zaplanouti na oltáři. A vyšší předpokládá
nižší. —Přemáhej, vol. třib !
A hlavně: V rekonvalescentu, s obnovujícím se
zdravím, stoupáním vitálnosti, se probouzí hlad, jež
nezná obav, že by potrava mohla škodit. Jistota vnitr
ní jej vede. Strom v růstu haluze svoje vysílá do sou
sedních zahrad, dosud nepřístupných, boří kmenem
svým zed.To budiž projevem tvc ocí váhy. tvého upev-

ntijícího se náboženského zdraví, že vyjdeš - po oes
te sv. Justina, sv. Augustina —z úzkostné střežených
hradeb svého duševního mèsta, z klausury svého ideo
vého kláštera, jehož fortnu střeží fráter Simplicius
Bázlivý, že do dneška vyjdeš. Deo adiuvante! Poznej
nebezpečí oceánů a rek a hor a pouští, nebezpečí od
vážného cestovatele. Krásné jest nebezpečí a dává
životu ccnul Probadej žhavé, danteovsky gigantní
peklo výroby, továren a strojů a rozbouřených, po
chlebu a spravedlnosti hladovějících zástupů ; šílené,
trestivé a přece velkolepé organisované hemžení ba
zaru mezinárodního trhu, obchodu, kapitálu, kde
kupci všech zemí se scházejí; mohutné organisace,
[*ež žádají celou vůli a celého ducha jedince co obét
[olektivu : všechno to hrdinství, vypíjející krev a ner
vovou svěžest. Poznej studený úsměv a tajný smutek
chladných a neplodných duchů negace a tragickou
touhu hledačů Boha, již po stezce Kantově neb Jamesově, bludné v mlhy ponořené,kderok myšlenky sotva
se zachytí, se pokoušejí vystoupiti k Němu, Pamíru,
Střeše Světa. Strese nad Světovým Prostorem, Střeše
nad Světovým Časem, a hynou v ledových oblastech,
pod věcnými hvězdami, stejně dalekými jako v údolí.
Vstup do svátého vavřínového háje Absolutní Krásy,
kde, hypnotisovaná jejím zlatým pohledem, modlí se
duše vyznavačů, umělců,vypíjené a zéterisované,k vý
ším vytržené tím okem jako voda srpnovým sluncem
a přece zas srážející se v chladných, zředěných vzduš
ných vrstvách vyčerpání, klesající těžce do smutných
bažinných nížin vulgárnosti a zhnusení. Vyhledej vy
znavače nového náboženství.které oděli rouchem,str
ženým Bohu, hořké a slastné tajemství bytí. Pronikni
do podzemní svatyně, jeskyně, kde knežka národního
ducha,národní kultury pijez tajemných vřídel plemenné krve a mluví pak mocná slova, v nichž leží naděje
rasy a budoucí její osud. [Navštiv rozsáhlou knihov
nu moderního vzdělání, plnou knih sepsaných duchy,
kteří, píšíce, stránky své zamořili, ale též plnou děl
nesmrtelné síly a krásy, vzepětí po hodnotách nejvyšších. Poznej všechno to velkolepé nebezpečné hle

dáni, tápání slepého giganta věku. Postav sc na křižo
vatku všech drali současné kultury a všechno cenné
získej, organicky je vpoj do svého duševního statku,
všemu dej místo, odpovídající poměrům tvého stat
ku. Včleň vše zdravé v sebe: neporušuje při tom svou
rasovou čistotu, jako masem neporušuje svou raso
vou čistotu strávník. Neboť co plátno by bylo člově
ku. kdyby celý svět získal, ale na duši své škodu utr
pěl ? Nikd o nemůže poloziti jiný základ než ten : Krista
Ježíše. ín mundo, non ex mundo! —Tak teprve do
stanou pro nás, katolíky dvacátého století, smysl slova
Pavlova: „Co společného mezi světlem a tmou
Jdi vpřed! Přicházíš sice do země nepřátelské, kde
tyčí se hrozivě cimbuří tvrzí. Ale i zde jest říše Boží,
jest činný Justinův Logos Sperma úkos. I zde vlaje Je
ho dech, dech májové počínající noci i těžký, horký
dech noci srpnové, zrající, rodící. Nekonečný jest Bůh,
princip života, ve svém působení. Pokud život sahá,
sahá působení Boží! Vše, nač sáhneš, co si osvojíš, jest
Boží, jc tvoje. I vplanutí výhní, v nichž kují se zbra
ně nepřátel, plane výheň továrny Boží. À dokonce na
bývalých mrchovištích daří se úrodě polní. „Nenazý
vej nečistým, co já jsem posvětil.“
Jdi vpřed! Nenamlouvej si, ze mužnost jest v ghet
tu, v abstinenci: „Kam nezvou mne, tam nejdu.“ Ne
jednej jak povýšený domestik, cítící, že v dohrou spo
lečnost nepatří! Uvědom si, žes rovnocenný, více, žes
potomek těch, jimž patřil kdys celý ten kraj, do něhož
ty, bedny vnuk, vstoupiti bázlivě váháš, který musíš
opětnabýti,ne útokem,způsobem vnějším,ale vnitrně,
to jest osvojením si jeho hohatství, splývaje s jeho
metodou, duchem, a přec stoje nad ním.
Jdi vpřed! Nccbceš-li umřít. Neboť dnes žiješ snad
již jen v chladném světelném odrazu minulých,zapad
lých sluncí. Svítí ti paprsky ještě, poněvadž nervům
tvým zrakovým třeba je sta a sta let, než jimi pronik
ne světlo: svití ti paprsky mrtvých, vyhaslých hvězd.
Pronášíš namnoze slova, jimž rozumíš již jenom ze
zvyku, jejichž obsah ti unikl, jež kolují ve věcném kru
hu - nikdo nemůže říci proč, snad, že tak otcové a

ucitelé,kncží již činili —od uri k ústům, láhve prázdné,
z nichž uprchla už i ta víme. neh láhve, jež již nikdo
nedovede otevřít a jež nikomu ani nevnuknou myš
lenku,že by tak bylo možno a třeba. Az takových lahví
tv pijes, vykonáváš na nich aspoň obřad pití. Žádné
obnovené zdraví náboženské ti nepomůže, budeš-li
ho takto napájet. Člověk, který ze strachu před otrá
vením nechce se zastavit v hostincích, spokojme se se
svou starou zásobou v ranci, zemře jednoho dne vy
sílením. nezhyne-li otravou z potravin shnilých.
Duší jest pravda Boží! Duši, ale jest nezbytné tèlo,
aby vznikl clovèk! Tela časného. Věčné je telo jen
co mumie. Má-Ii pravda Boží stvořit skutečného člo
věka, ne smutný přízrak, jest jí třeba těla umírajícího
a těla vznikajícího.Dokud náboženství má ještěscliopnost telo staré bourat, nové si vybudovat, dotud cho
vá ještě v sobě mízu. Toto tèlo jest duch prosáklý po
třebou a touhou, nadějí a vědomím doby, vyjadřující
její řečí neměnné hodnoty katolicismu, duch těhot
ný dneškem, rodící zítřek. —
laková jest odvaha víry: vnitrní, velká, důvěřující
bytí ušlechtilým hnutím srdce, jsouc přesvědčena, že
Ono není nezdařilým dílem Božím, plná důvěry v Bo
ha v sobě, mluvícího k ní silou, ženoucí vpřed a do
výše, a v Folio, jenž řekl: „Mějte odvahu! Já přemohl
jsem svět.“ Odvaha, která každé moderní negaci do
vede pevně, krotitelsky se podívat do dravých, zlých,
závratí přitahujících očí: aby tia ní, zkrotlé, ujížděla
vstříc Věčnému Městu, aby ji, jak sv. Prokop ďábly,
zapřáhla v pluh k orbě na roli Boží, na roli žití.
Budeš-li miti tuto srdnatost vnitřní, nebude ti tře
ba ani oné hrubější a méně heroické formy její: muž
nosti vnější.
Nebudeš pociťován jako obtížný vetřelec vsalonech
soudobé vzdělanosti,zpola absolutistické strašidlo mi
nulosti, zpola venkovský „Pantáta Bezoužek“, ale ja
ko ten, který přivádí nové, zdatné, spojenecké sbory,
hlavní voj, na kolbiště, kde bojuje dnešní lidstvo —
dělník Boží, aniž to ví - boj s barbarstvím: nevědo
mostí, nevyebovaností srdce, chudobou a smutkem.

chorobou a hladem. Všude, kam kultura sahá, bude
tvoje místo. —Vždy klaní se svět myšlenky a práce
bohatému a schopnému, vždy podrobují se srdce stat
nému a krásnému krásou zdraví. Tvá duševní vitálnost a plodnost, tva9chopno9t a pracovitost bude tvým
vítězstvím.
.,Crux et aratrum (Kříž a pluh)“ byl smysl listu
Pia XL, vydaného k 1400. výročí Monte Cassi na.
li. Beer.
Oprava.
V minulém čísle opravte si v tomto článku chyby
Strana 169, řádek první: ... zlatotepce Guyaua - ..
Strana 169, odstavec druhý: ... šířky duse národa ..

Svěcení kněžstva.
Eucharistie je obětí a pokrmem. Aby se mohl obetovati a dávati za pokrm,ustanovil Kristus na různých
stupních svého obětního oltáře sedm různých řádů
oltarních služebníků, kteří různým způsobem mají po
díl a účast na jeho kněžství. U sumého oltáře stojí kněz,
jenž má jediný právo a cest přinášeti obet. Na dru
hém stupni je jáhen, pověřený úkolem rozdávati Eu
charistii věřícím a přisluhovali knězi při oběti. Na
třetím stupni stojí podjáhen, jehož hlavním úkonem
je přinášeti obětní dary a sloužiti knězi i jáhnovi. To
jsou tři vyšší či posvátná svěcení, poněvadž dávají
bezprostřední nebo skoro bezprostřední moc nad svá
tými věcmi, poněvadž zavazují k větší svatosti život
ní a dnes v západní církvi k dokonalé zdrželivosti.
Ostatní čtyři svěcení se nazývají nižší, poněvadž jsou
9Íce nižší k poměru k svěcením vyšším, ale nikoli u po
rovnání s jakoukoli hodností ve světě.
Prvním z nižších svěcení je ostiariát. Velmi záhy bylo
třeba sveřovati dozor nad vstupem do shromáždění vě
řících —aťto byly soukromé domy,basiliky nebo kata
komby —spolehlivým lidem, ba klerikům. Máme do-

klad o nižších svěceních z poloviny třetího století.
Avšeobecnýcírkevnísněnichalcedonskýr.451 podává
nám formuli, užívanou dodnes biskupem při svěcení
ostière. V té době byl ostiár údem církevní hierarchie.
Yr obřadu svěcení na ostiáře jako vůbec při udělo
vání všech nižších svěcení rozeznáváme výklad o po
vinnostech svěcencových, udělení moci podáním ná
strojů a po výzvě k modlitbě modlitbu samu za milost
k dokonalému plnění přijatého úřadu. Biskup pouču
je nastávajícího ostiáře, že jeho povinností bude volat i
věřící zvonem do kostela, otvírat i chrám a otvírati kni
hu tomu, kdo káže. Dává mu několik praktických po
kynu, aby byl bdělý a přesný a nevpouštel do shro
máždění nevěřící, což zase poukazuje na vysoké stáří
tohoto svěcení.
Lidská povaha nedovede vyjádřiti něco neviditel
ného jinak než prostřednictvím nějakého znamení, jež
možno postřehnou ti smysly. Na tom se zakládá litur
gický 8ymbolism. A tak přechází pontifikál od funkcí
ostiářových k jeho duchovní úloze. Duše jsou chrámy
Boží. Ostiár má tedy otvírati srdce věřících Bohu a zavírati je dáblu —svými slovy a zvláště svými příklady.
Jenom tak podrží Boží slovo ve svém srdci a budou
je uskutečňovati ve svém živote. Je třeba, aby usta
vičně a starostlivě vodil věřící k církvi, ke knězi, otci
duší, k Bohu, k němuž voláme „Otče náš“. Kéž tak uči
nil lospodin.skrze svoje milosrdenství! Od Božíhomilosrdenství máme všechno, jeho milosrdenství je vždyc
ky základem a kořenem jeho spravedlnosti. Povolání
k životu a ke stavu kněžskému pochází z Božího mi
losrdenství. Kéž také dokončí, co započalo!
Nato podává biskup svěcenci klíče, jichž se nový
ostiář dotýká a hned vykonává svůj úřad, otvíraje a
zavíraje chrámové či sakristijní dveře a zvoně. Při po
dávání klíčů upozorňuje biskup svěeence na odpověd
nost, jakou bude miti za chrám a za všecky věci chrá
mové. Kéž by si byl jenom každý kněz živé vědom této
odpovědnosti za Stánek Boží, již převzal při svém prv
ním svěcení!
A poněvadž nám Bůh dává to, co od nás vyžaduje,

jestliže ho za to prosíme, vyzývá biskup věřící lid, aby
se s ním modlil za ty, jež si Pán vyvolil ke své službě.
Biskup odkládá mitru a vyzývá k pokleknutí, aby na
značil, jak třeba pokorné prosit i, a potom stoje obrácen
k ostiárůrn modlí se či svolává na ne Boží požehnání,
aby svou ochotnou službou chrámovou si zasloužili
podílu na věčné odplatě. Kéž jí dojdou skrze Ježíše,
jenž o sobé kdysi prohlásil: -Já jsem brána".
Kdežto ostiář svolává věřící zvonem k životu křes
ťanskému a je tak jakýmsi vnějším hlasem Božím, je
lektor hlasem vnitřnějším, hlasem Písma svátého,jímž
k nám mluví Biih sám. V tom smyslu také poučuje
biskup kleriky, kteří mají přijmouti lektorát. Je třeba,
ahv poznali a plnili svědomité svůj úřad. Jejich úko
lem bude čisti to. co káží, zpívat i lekce a žehnati chléb
a nové plody. Mají se vynasnažiti, aby slovo Boží či
posv átná čtení jasně a zřetelně předčítali bez jakékoli
nesprávnosti k poučení posluchačů, aby jejich nedba
lostí nebyla porušena pravda. Co ústy vyslovují, mají
srdcem věřit a skutkem provádět a učiti tak poslu
chače slovem i příkladem. Proto když předčítají, mají
stati na vyvýšeném místě, aby je posluchači viděli i sly
šeli, naznačujíce tím symbolicky, že mají také stati na
vysokém stupni ctností a podávali svým poslucha
čům obraz života nebeského.
Po tomto poučení dává biskup každému svěcenci
dotknouti se knihy svátých Písem nebo misálu, jenž
obsahuje jejich část. Praví při tom : „Přijměte tu kni
hu a budte předčitateli Božího slova, a jestliže splní
te svůj úřad věrné a s užitkem pro duše, budete miti
podíl na odplatě těch, kteří dobře hlásali slovo Boží
od prvopočátku“
Vyzývaje věřící k modlitbě a konaje s nimi tuto
modlitbu vrací se biskup k úřadu lektorskému a k po
vinnosti přizpůsobili život důstojnosti, jíž se novému
lektorovi dostalo. Je snadno přečisti knihu dobře tiš
těnou, ale koirati to, co vyžaduje kniha Ježíše Krista,
vtisknouti si do srdce všecky její předpisy a rady, jež
se tak příčí tělesným tužbám našeho srdce, je nesnad
no a pouze požehnání Ježíše Krista může tu nesnáz

překonat!. Biskup prosí za toto požehnání, prosme za
ne i my, vzpomínajíce casto krásných okamžiku svého
vlastního svícení.
P. Tomáš M. Ditti O. P.

J á j s e m ]) u s t v ř d o b r ý .
Bude však zase lépe: Pán Bůh (Is 40, 11):
„jak pastýř stádo své pase,
ramenem beránky sbírá,
do klína je zdvíhá,
kojící sám nosí.a
v

Spatní pastýři rozptýlili stádo Hospodinovo. Pán
však slavné prohlásil ústy Micheášovými (4, 6 —9 :
V ten den, praví Hospodin,
shromáždím to, co kulhalo,
a to, co jsem byl vyvrhl, seberu;
také to, co jsem byl trápil.
Z toho, co kulhalo, učiním zbytek
a z toho, co trpělo, národ silný,
i bude kralovat Hospodin nad nimi na
hoře Siónu
od toho času az na veky.
A ty, věze stáda,
tvrzi dcery Siónské,
k tobě přijde, přijde bývalá vláda,
království dcery Jcrusalemské.
Ten „zbytek“ národa israelského, o němž se tu Micheáš zmiňuje, podle Sofonjáše (3, 13):
pást i se bude a odpočívat,
aniž bude, kdo by jej přestrašil.

S Micheášem souhlasí Jerernjás, jenž takto tlumočí
úradky Hospodinovy (23, 3):
Aj, já shromáždím zbytky stáda svého
ze všech zemí, kamz vyvrhnu je;
přivedu je nazpět na jejich tuhy
a budou rásti a rozmnoží se.
Jako nám Ezechiel —viz výše —vykreslil lidské pas
týře špatné, tak vymaloval podrobné také Hospodina,
pastýře dobrého (34, 11 nn).
„Neboť toto praví Pán Bůh :
Aj, já sám vyhledám své ovce a ujmu se jich.
Jako se ujímá pastýř stáda svého,
když jest uprostřed ovcí svých rozptýlených,
tak ujmu se svých ovec a vysvobodím je se všech míst,
kam v den oblaku a mrákoty' rozptýleny byly.
Vyvedu je z národu,
shromáždím je ze zemí,
a uvedu je do země jejich;
a pasti je budu na horách hradových,
při potocích i na všech obyvatelných místech země.
Na pastvách nejlepších pasti je budu;
na vysokých horách Israelových budou pastvy jejich;
tam odpočívali budou na bylinách zelených;
na pastvinách tučných pásli se budou na horách
Já sám pasti budu své ovce,
Israelových.
a já dám jim odpočívali, praví Pán Bůh.
Co se bylo poztrácelo, shledám,
co bylo rozptýleno, zase přivedu,
co polámáno, obváži,
co mdlého, posilním,
a co silného a tučného, opatrovati budu;
budu je pásti, jak se sluší a patří . . .
A ustanovím nad nimi pastýře jednoho,
jenž je bude pasti,

služebníka svého Davida;
ten je bude pósti, ten bude pastýřem jejich.
S jakým úspěchem asi potká sc tento David, t. j.
Mesiáš? O tom se dočítáme u Zachnrjášc, jenž v 9,
1—11,17 mluví o dobrem paslvři a ve hlavách 12-14
popisuje osudy stádce Hospodinova. Prorok dostává
od I lospodiria rozkaz, aby v náznacném vidění (vnitr
ním) představoval nej vysát ho pastýře (11,4—11. Viz
mou Bibli českou lil., Praha 1925, str. K il n.). Když
byl znázornil dvěma pastýřskými holemi nevýslovnou
péci Hospod ina-pastýře o národ israelský, mají se zá
stupcové jeho vysloviti, jak vysoko cení, jak si váží
pastýřské péče Hospodinovy a Mesiášovy. Zacharjás,
představující Hospodina-Mesiáše jim řekl (verš 12)t
„Uznáváte-li to za dobrédejte mi mzdu mou; ne-li,
nechte toho“ 1 odvážili mu za mzdu třicet stříbrných.
Tu Hospodin řekl Zacharjášovi: „Vrz to hrnčířovi,
krásnou mzdu, kterou jsem cenén od nich.<( Israel ité,
ocenivše pastýřskou práci Hospodinovu, ano později
také Mesiáše za cenu otroka (30 stříbrných) dali na
jevo, že si té pastýřské práce Boží neváží, že jí pohr
dají . . . Viz Mt 27, 3 nn.
Vlil
Jahve,dobrý pastýř Israelův,sklidil sice mnoho ne
vděku a urážek od svého stáda, přece však vyskytly
se také ovce uznalé, věrné,svému Pastýři oddané,lnou
cí k němu s důvěrou pevnou jako skála. iSmýšlení a
cítění takové ovečky tlumočí nám známy žalm 22, jejž
možno právem nazvati: „Hospodin —dobrý pastýř*.
Obsah jeho zaujal našeho mistra tonů Dvořáka, že
z něho vytvořil jednu ze svých krásných „biblických
písní“. —
V prvé sloze (v. 2. 3a) básník-ovecka vděčně uzná
vá,že jeho Pastýř stará se mu o dobrou pastvu a vodu:
„Jahve jest můj pastýř, netrpím nedostatku;
kde pastvy hojnost, tam lehat smím.

K voděy kde možno si odpočinout, mě vodí;
duši mou občerstvuje “
V krabatinách judských i jinde v horách dlužno
znáti pastýři pravě stezky, vedoucí na pastvy i k vodě;
Í>ravy pastýř o nich ví. ovce mohou se na něho spoehnouti; ovce ponechané samy sobě by zbloudily a
rozprchly by se, ježto by se snadno daly na cesty ne
pravě. Také autora Z. 22. vodí Bůh po pravých, správ
ných cestách, aby mu dokázal, že právem bývá mu
dáváno jméno „pastýř“. Tomuto pastýřskému vedení
je věnována druhá sloha Z. 22:
Provádí mne po stezkách spolehlivých,
k vůli svému jménu.
I když mi projít jest údolím stínu smrti,
nebojím se zlého.
Neboť ty jsi se mnou ; kyj tvůj a hul /od —
ty jsou potěchou mou.“
K vedení pastýřovu, jež znázorňuje hůl, druží se
i ochrana jeho, jejímž odznakem jest „kyj“, t. j. pastý
řův palcát, jejž nosí zavciený na páse. Když byl básník-ovce vděčně uznal, kterak ho Pastýř v životě do
sud vedl a proti nepřátelům hájil, vrací se k obsahu
slohy prvé ve sloze třetí:
„ Vystrojujes hostinu před mou tváří,
navzdor mým nepřátelům.
Pomazivái olejem mou hlavu,
plná má číše jak vzácná jest!6<
Básník druží ke své uznalé vděčnosti také důvěru.
Jako mu byl Jahve pastýřem pečlivým dosud, tak bu
de i dále —až do žalmistovy smrti (sloka čtvrtá):
„Milostivost tvá jen bude mne provázet
po všechny dny mého života;
vždyť budu přebývat v Hospodinově domě
časy veledlouhé

Kdo přehlédne stručné vše, co bylo o pastýřích ře
čeno v písemnictvíslarovýchodním i biblickém, z ně
hož jsme tu ncjdúlezitejsí místa uvedli, ten uzná, že
Spasitel mel již dostatečné připravenou pudu pro své
překrásné podobenství (Jan 10, 11 —16).
vJá jsem pastýř dobrý.
Dobrý pastýř dává život za své ovce.
Námezdník však, totiž ten, kdo není pastýř,
jehož nejsou ovce vlastní,
vida vlka, an jde,
opouští ovce a utíká;
a vlk lapá a rozhání ovce.
Námezdník pak utíká,
poněvadž jest námezdník
a nezáleží mu na ovcích.“
„Já jsem pastýř dobrý
a znám své
a znají mě moje,
jako mě zná Otec
a já znám Otce;
a život svůj dávám za své ovce.
Mám ještě jiné ovce,
které nejsou z tohoto ovčince;
i ty musím při vésti,
a hlas můj slyšet i budou,
a bude jeden ovčinec a jeden pastýř
Kdo maje na zřeteli tohoto dobrého Pastýře vrátí
se k Z. 22., promyslí a procítí jej ve smyslu křesťan
ském, prozáří jej světlem evangelia, prodchne jej du
chem Kristovým, naplní jej zákonem novým — ten
teprve pozná dokonale všecku nádheru tohoto starovčkého náboženského lyrického kvetu.Na jaké pastvy
vodí duse naše Mesiáš dnes! K jakým vodám milOBtí
Božích! Co jest Kristova krev, co svaté svátosti, co

Eucharistie? Který pastýř napojuje své ovce vlastní
krví? Můžeme ei stěžovati, že strádáme? Jak sladký
odpočinek skýtá našim dusím Pán ... Co říci o Jeho
bezpečném vedení, ochraně proti nepřátelům spásy?
Jakou obětní hostinu nám strojí na oltáři před našimi
zraky, jak plná jest naše cíše duchovních rozkoší! Jak
pevně jest nám douťati, že nás Pastýř povede i dále,
ze bude vždy, na věky pomazávati olejem radosti na
še skráně! - la k pecovati o své ovce dokáže jen
„velikýpastýř* (Žid 13,2ij)rnarcipastýru( 1 Petr 5, -i),
„pastýř a biskup dušíu našich (taniže 2,25).
Když si uvědomíme, že podle mluvy starého Vý
chodu „pastýř“ = král a „pásli“ = kralovati, pano
vali, chápeme katolický výklad výroků Kristových
(Jan 21, 15n. 17) ke sv. Petrovi: „Pasiz beránky mé“,
„Pašiz beránky mé“, „Pasiz ovce mé“.
Dr. Jan Hejčl.

Jak m oz noza n e k o h o d o k o n a l e
přijímali.
„Obětuji za vás sv.přijímání; budu přijímati na váš
úmysl, budu ho pamétliv při svém přijímání. . .; to
jsou obvyklé výrazy mezi křesťany a jsou to upřímné
projevy skutečné lásky. Mnoho se jich nad užívá a pro
to se opotřebují, jako se opotřebovaly projevy zdvo
řilosti. Tak snadno a lehce slibujeme přátelům a zná
mým, že za ně budeme přijímali, až tomu konečně
nikdo nevěří.Tak se sv. přijímání stává součástí křes
ťanské zdvořilosti, asi jako pozdravujeme „dobrý den“.
Bude tedy dobře zde varovat i před tímto nadužíváním
a upozorniti i poučiti čtenáře, aby přijímání za druhé
mohli vrátili dokonalý a živý způsob. Cílem článku
není potlačiti správný zvyk přijatý v církvi; naopak,
má jej posílili tím, že jej vysvobodí z denní všednosti a

vrátí mu plnou hodnotu skutečnosti a účinnosti osob
ní i společenské.
Bude vhodno napřed zasadili úkon přijímání do Sa
mého rámce euchariatické oběti,sniž tvoří duchovní
jednotu. Potom je můžeme správněji posouditi v po
měru k osobě, která přijímá, i k osobám, za než se přijímá .Jinými slovy, po poznání sv. přijímání sa ma osobě
snadněji pochopíme, co z nebo můžeme miti pro sebe
i pro druhé.
/. Sv. přijímání samo o sobe.
Prvním křesťanům nikdy nepřišlo na mysl, že mohli
by přijímali mimo liturgic ky ram euchariatické oběti.
Živé viděli obraz příkladu Páně při poslední večeři; a
měli také živý obraz křesťanského společenství a pout,
která je spojovala s Kristem i mezi sebou v Kristu.
V jejich sluchu zněl stále příkaz Páně: „To cinte na
mou památku!“ Pamatovat na Ježíše, připomínat si
večeři, to znamenalo, aby se všichni shromáždili oko
lo Kristova představitele na témž místě a u téhož stolu,
u jediného oltáře jako rodina před zraky téhož Otce
a za vznešeným dílem Vykupitelovým. Činit, co Kris
tus činil, a opakovat večeři, znamenalo mezi jiným
také přijímali při oběti posvěcený chléb, tělo Páně,
z rukou představitele Kristova.
To jistě nebylo přijít bázlivě v osamocenosti skry
tého sobectví a po pohovění v posteli a tak mátožné
projeviti jakousi zbožnost s úmysly čistě osobními.
Nikoliv, pro první křesťany bylo sv. přijímání úkonem
hlavně obětním a společenským.
Nosívala se sice Eucharistie těm,kteří pro vyšší moc
nemohli přijití na společné shromáždění. Tehdy byl
z křesťanu někdo vybrán, obyčejné dítě pro jeho čis
totu, jakoTarsicius, a tomu bylo svěřeno vznesené po
selství Eucharistie. Ale i to se dálo v přímém spojení
se slavením Tajemství.
Jak došlo později k osobnější nraksi ? Jak se aspoň
vpraksi sv. přijímání oddělilo od oběti mešní? Nemůže
me zabíhati do podrobností. Začátkem, který přivodil

vše ostatní, byla nutnost uchovávat pro dobro dusí zá
sobu Eucharistie na sv. přijímání nemocných v nebez
pečí smrti na způsob posily na věčnost (via tik um). Té to
zásoby se potom užívalo pro ty, kteří pro práci, vzdále
nost nebo i nemoc nemohli přijití včas obcti. Výjimek
bylo mnoho a tak se pomalu úkon sv. přijímaní od
loučil od původního prostředí - od přinášení oběti.
S tímto znetvořením eucharistického smyslu sou
časně vystupuje příliš silné rozdíl mezi zbožnou úctou
ke skutečné přítomnosti Páně v Eucharistii a její pod
statná obětní povaha. Zapomnělo se, že Eucharistie
je svátostí utrpení Páně, prodloužení vykupitelského
díla Kristova až do našich dnů. Přijímalo se, aby se
přijímalo a ne pro osobní a činnou účast na svaté oběti.
Přijímání a účast na mši se staly dvěma oddělenými
věcmi, které možno spojit nebo od loučit. Tož se nediv
me,že sv. přijímání odtržené od svého životního středu
pozbylo plný smysl své skutečné hodnoty a upadlo na
milost a nemilost mlhavého citlivůstkářství a zbož
ností u „dušiček“. Jenom zdravé učení může křesťan
ské zbožnosti vrátit krásnou a silnou podobu.
Skutečně lze přijímání dobře pochopit jen v oběti.
Toto není jen katolické, ale všeobecné a tkví tento zjev
v povaze oběti. „Přijímání“ patří k oběti. V dávných
dobách obětovali lidé prvotiny polí a stád. Po oběti
zasedli k posvátné hostině jako íiosté Boha, který oběť
přijal a věřícím strojil hostinu na projev obnoveného
a posíleného přátelství.
Oběť je projevem úcty člověkovy kBohu;obětíclice
člověk získali nebo udržeti Boží přízeň. A končila hos
tinou, kterou Bůh dával na oplátku člověku jako ujiš
tění o své ochraně. Obětí se člověk cele dávávesmlouvu s Bohem, již On přijímá posvěcením oběti. Ale jako
člověk se dává Bohu s tělem i duší smysly postřeh
nu lehlým a vnějším koněm, tak Bůh projevuje du
chovní přijetí oběti způsobem viditelným v obřadu
přijímání.
Přijímání je Boží odpovědí na lidskou oběť.Chcemeli vsak pochopiti odpověď, nesmíme spouštěli se zře
tele prosbu, ha naopak, je třeba stále je udržovat ve

¡spojitosti, nehoř jinak bychom mohli vůbec nechá
pali ci spatné chápan slova i znamení při oběti uží
vaná.
Připomeňme si krátce smysl oběti ve všeobecném
významu a bez vztahování na Eucharistii.
Člověk je tvor Bozi, a proto je Božím majetkem jako
všechno stvoření; když pak Buh dává člověku svobo
du jednání, tu je spravedlivou povinností člověkovou,
aby to uznal a výslovně se Bohu cely dal, pokud jen
dovede. To je dílo lidského života. Toto dílo, cíl ži
votní je z mnoha skutku a z mnoha povinností, ale
je jeden úkon, který zvlášť má projeviti odvislost člo
věkovu na Stvořiteli a vyjadřuje jeho dlužnictví: tímto
zvláštním, výslovným úkonem poddanosti, dokona
lým uznáním jc oběť.
Obětí se člověk dává bez výhrady s tělem i duší Bo
hu, ji ztělesňuje vnitřní oddaní ve vnějším činu a ve
viditelné nabídce. Tento úkon oběti má vvstilinouti
to, co naznačuje. Clice-ii jím člověk říci, ze cele patří
Bohu a žádá Boha, aby si jej vzal pro sebe, tu je žádoucno, aby svůj úmysl vyznačil tím,že vyjmezesvého vlastnictví a z vlastního užívání věc obětovanou
Bohu jako záruku a znamení svého osobního poddan
ství.
Jestli se člověk při oběti podrobuje Božím přikázá
ním, je jisto, že Bůh ji přijme. Člověk však je z těla a
duse a tak by nestačilo, aby Bůh oběť přijal jen du
chovně a neviditelné, nýbrž odpověd Boha na smysl
nou otázku člověkovu musí býti také postřehnu teina
smysly přiměřené lidské přirozenosti.
Jak Bůh projeví přijetí člověkovy oběti! Jak nás po
dle naší přirozenosti ujistí, že nás vyslyšel? Zcela pros
tě: dary, které jsme mu obětovali a jež On přijal, nám
zase rozdělí, ale ne jako náš majetek, nýbrž jako své
vlastnictví. Dává nám je tím, že nás zve ksvé hostině,
jako přítel sezvává své přátele. Ta je znamením utvr
zeného přátelství, zárukou přijetí oběti a vnějším roz
dělením bohaté přízné, kterou Bůh zahrnul zasvěcení
oběti. Člověk ztělesnil oběf, Buh pak ztělesňuje přijetí
oběti. Jako se lidé spojili s knězem, aby se dali Bohu

v oběti, tak Bůh je na konci oběti zase spojuje, aby
jim ukázal sv ou blahovůli a odpověděl na jejich posvát
nou prosbu, jíž je obřadní oběť.
Přijímání je Boží a viditelnou odpovědí na lidskou
viditelnou oběť. Děje se na Boží pozvání a dovršuje
oběť. Bez něho by oběť byla prosbou bez odpovědi,
a odloučeno, od oběti, je odpovědí, jejíž smysl se ztrácí,
neboť nemá spojení s prosbou.
Co platí o každé oběti,to platí tím více o Eucharistii,
která je nejdokonalejší obětí lidstva obnoveného Kris
tem a také jedinou obětí milou Bollii, neboť staví před
naše zraky jedinou oběť. jíž Bůh 91 žádal pro spásu světa
totiž oběti kříže. Dalo by se o tomto mnoho říci, avšak
zůstaňme jen při mši sv.
Kněz obětuje chléb a víno na znamení naší oběti
osobní: činí to jménem církve, jménem každého z nás
členů církve. Má-li tato oběť byti pravou, celou a mi
lou Bohu, tu má tvořiti jedno 8obětí Kristovou na kříži,
neb ta jedině je Bohu milá.Tato jednota oběti členů cír
kve a oběti kříže se uskutečňuje v proměňování,středu
mše,jejím podstatném úkonu.Naše oběťmáplnýsmysl
jen v oběti Krista ukřižovaného a zároveň ji přijímá
Bůh. jenž na kříži potvrdil,co Kristus jednou provždy
vykonal jménem církve. Všechno vrcholí v proměňo
vání. oběť mešní je v podstatě vykonána. Ale jako obe
lo vání, totiž část před proměňováním, ztělesňovalo
naši oběť, lak přijímání, část mše od proměňování,ztě
lesní Boží přijetí oběti a umožnínám účast,stělemi du
ší, na tomto přijetí oběti. Bůh nás nejen přijal, nýbrž
nám loto přijetí i ukáže a dá nám ho prožiti u svého
stolu. To je přijímání.
Jak daleko je od tohoto nejedna zbožná duše . . .
Tak se přijímání siane hlubokým úkonem plným lid
ského a božského smyslu. Tak bude jasným a výslov
ným pozváním, abychom přišli a vzali si v něm,oč jsme
celou vroucností oběti prosili. Nebyla-li naše oběť po
kryteckou, i odpovčd Boží hluboká a uchvacující.
„Vezmi si mne, Pane, tobě patřím,- - toť smysl za
světil«* oběti; „Pojď k mému stolu a žij z hlubokosti,
v níž jsem tě přijal při posvěcení,“ —toť smysl prijí-

inaili.Přijímání-potvrzení nejvnitfiícjsiho přijeti,jímž
je proměňování. Tak nás přijímá, ze tvoříme jedno
s Mm. Říká nám to, prozíváme to. „Kdo jí mé tèlo a
pije mou krev, zůstává ve mnè a Já v není!“ pravil
Ježíš.
//. Co můžeme pro sebe očekávati z p říjím
Již chápeme, s jakou vroucností musíme přijímali
a svítá vědomí, čeho můžeme dosáhnouti z takového
jednání Boha vůči nám a z našeho vůči Pohu. Avšak ne
zapomínejme, že je to odpověd na prosbu, odpověď
přiměřená prosbě. Bůh bere jen,co mu svobodně dá va
ine. Jaký jc dar sobe sama Bohu, taková je odpověď Bo
ží: čím více se duše Bohu dává v oběti.tím více ji Bůh při
jímá, tím více do ní Bůh proniká. Sám účinek přijímání
je větší nebo menší jak živě a osobně jsme na mši účast
ni. Eucharistie jc sice svá tosti, kIeráje s tosa ma působí ti
a její vnitřní hodnota nezávisí na našich disposicích.
Ale darmo byste krmili nejvýživnější stravou mrtvé
ho a darmo by do jeho žil vlévali hrdinnou krev. Ne
stačí, aby Eucharistie byla potravou, je rovněž třeba,
aby naše duše byla životné spojena s Kristem, aby do
ní vešel život. Cím více bude spojena s Kristem, tím
silnější bude její život a tím větší užitek bude miti zvýživnosti Eucharistie. Tak účinnost přijímání závisí na
našem spojení s Kristem jako zdravý, lépe vyuzije i)ožité potravy než nemocný. Eucharistie je svátosti živých. Je-li duše mrtva, má jiti se vzkřísit pokáním nežli
zasedne k posvátné hostině.
Po tomto pochopíme, že první účinek Eucharistie
se týká především toho, kdo přijímá. Přijímali je úkon
víry, naděje a lásky v jednotící lásce Boží; jest úkon
zbožnosti poručený nadpřirozeným přátelstvím; jest
úkonem výjimečné ceny záslužné neboť je přímo spo
jeno s pramenem veškeré zásluhy —s obětí kříže a vy
konáno vc jménu přátelství s ukřižovaným Kristem.
Je-li pravdou, že zásluha se měří láskou, jakou cenu
tedy nude miti dobrý úkon účasti na Eucharistii, která
je svátostí lásky? Tato zásluha spojená snáším úko-

nein tkví v naší duši na veky a nemůžeme sejí zbavit,
jako nemůžeme zastavili proud života, jenž vyšel z Bo
ha a má se k Němu vrátili.
Je tedy v každém přijímání prvek, který není mož
no dati, osobní nezcizitelná zásluha, jež je věcným zna
kem, který Bůh ráčil dati našim časným úkonům, kte
ré jsme vykonali z lásky k Němu.
Aleje vněm ještě něco. Eucharistické přijímání dobře vykonané, t. j. přijaté jako výsledek oběti, je v pod
statě přátelským pozváním Božím za naši prosebnou
oběť. Ve skutečnosti nás více přitahuje Bůh svým po
zváním, aby se dal nám; přicházíme jen na zavolání
Boží vysloveně Kristem: „Vezměte a jezte ... Vezmě
te a pijte .. !*‘ Přijímáním nám chce Kristus něco dati
a to především tomu. kdo přijde. Dává své tělo jako
záruku a účinnou obnovu svého přátelství. Přijímání
v nás rozvíjí milost ve zvláštní podobě přátelského
spojenís ukřižovaným Kristem —Vykupitelem.Jednota přátelství ne 9Kristem pomyslným ani primos Kris
tem v oslavené podobě, jak ho v nebi vyvolení požívají
bez svátostného závoje, nýbrž s Kristem ukřižovaným,
s Kristem ve vykupitelskénidíle.Je tedy vlastním účin
kem přijímání, jak napovídá náznak potravy, připo
dobnění ukřižovanému Kristu, milost úzkého spojení
s Kristem ve výkonu jeho poslání. Přijímání dává při
jímající duši proniknouti do hloubky tajemství spásy
světa, dává více milosti osobního vykoupení a zároveň
více síly, abychom uskutečnili své křesťanské poslání,
jímž jest pro každého pracovat i podle sil v církvi a
v jednotě s bratřími na spáse lidstva, mezi nímž žije
me. Toto jest onen vznešený účinek přijímání, který
nemožno nepřijati, když otevřeme celou duši eucharistické účasti spojené s obětí.
Stáváme se horlivějšími, hlubšími křesťany, věrněj
šími církvi, důvěrnějšími přáteli Ježíše Krista, a tak
je oběť dnes slavená zároveň činnou přípravou na zí
třejší obět; vyznačuje každodenní úseky naší cesty
k nebi.
Tak je přijímání opravdu naším chlebem ve Vy
hnanství na zemi, potravou, jež přišla s nebe a má nás

tam dovesti; je vpravdě „viaticum“, pokrm na cestu,
jako jím byl prorokovi chleb, který andel položil k je
ho hlavě ¿navené únavou a bázní před pouští, který
jej dovedl až ria vrchol hory zjevení Božího. Ano, v při
jímání Kristus přichází, aby nás podchytil v hloubi
duše a stal se naším věrným průvodcem na cestě, aby
nás na ní rozehrál jako učedníky na cestě do Emauz;
přichází k tornu, kdo jej přijímá, kdo odpov ídá na jeho
pozvání a dává se věsti Jím, jenž dav za nás vlastní
život plně zasluhuje názvu „Přítel“. Je přece největ
ším důkazem lásky dáti život za přítele! A s druhého
stanoviska: přijímání nás spodobňuje 9 naším příte
lem, má nás k tomu, bychom i svůj život dali za Kris
ta v úzké spolupráci na jeho poslání. Když jsme plně
přijímali z tajemství Eucharistického, tu máme Kristu
opakovali jeho slova: „I Ile. mé tělo (můj život) vyda
né pro spásu světa!“ Až sem má jiti přijímání a tento
účinek jest ryze osobním a patří jen tomu, kdo přijí
má.
III. Jak užiti přijímání pro druhé?
Nezapadejme v přijímáních, která končí mlhavými
dojmy a slepým citíivůstkářstvím,netonme v nich pod
záminkou vzpomínky všech přátel a známých.
Hekněme si, jak dalece jest oprávněno přijímání za
bližní, ba jak by se přijímání zúžené na úmysly cistě
osobní dokonce znetvořilo.
Vzpomeňme na zákiadnízásadu,že přijímání ječástí
oběti na Boží pozvání; že je viditelnou Boží odpovědí
na naši obět; že je rozšířením toho, co v Eucharistii
bylo duchovné a svátostné soustředěno ve chvíli pro
menování. Přijímání odpovídá naší oběti. Eucharistická oběť je především společenská: děje se z nařízení
církve a jménem všech Kristových věrných. Každá
mše je v podstatě úkonem, na němž má zájem celá
církev. Pročtěte si jen mešní modlitby ; vše je v množ
ném čísle, a ani když kněz slouží sám, jich nemění a
modlí se především jménem celé církve o všech vě
řících. Kněz obětuje i svým, ale nemůže se rozdvojili

a proto má byti v milosti posvátné; ale ve svém jmé
nu obětuje jen jako clen církve a zahrnuje se <lo oběti,
kterou přináší mocí kněžského úřadu. Stejně i účast
níci mají v jistém smyslu také dvojí poslání; krtem
mají jisté společenské poslání v jednotě s duchoven
stvem; křtem dostáváme právo a povinnost účasti na
poslání církve. Tím je především pokračovali po věky
ve vykupitelské oběti a přivlastnili její zásluhy lidstvu
všech věků. A tak žádný křesťan, zvláště jedná-li spo
lečně s duchovenstvem, nemá práva nestarat se o ve
liké zájmy lidstva: bucf se vyhýbá zákonům ze křtu po
cházejícím, nebo není plně na svém místě; je jenom
povrchním křesťanem.
Je-li který úkon, při němž se má křesťan rozpome
nout na své společenské poslání, na svůj křest a na
křesťanskou odpovědnost, pak je to především při Eucharistické oběti. Nežli je na mši pro sebe sama, má na
ní býti pro celý svět v jednotě církve. O mši řekl Kris
tus apoštolům: „To cinte na mou památku.“ Kdo při
stupuje k Eucharistii, má miti v srdci to, co měl Kris
tus, totiž celý svět, který je třeba spasit, v němž blíže
jsou nám naši drazí, jak přirozeno podle zákona lásky.
Tak na úmyslu církve teprve vyrůstají osobní úmysíy
každého z nás. l ento rád vysvětluje obě vzpomínky
—mementa —jimiž církev doporoučí vzpomenout na
ty, kteří si přáli mše svaté, a to nám rovněž ukazuje,
jak sc při přijímání máme modlili za bližní a jak je
obětování přijímání čímsi vznešeným a krásným. Při
jímat za bližního je vydati se za něho, jako se Kristus
vydal za nás a to vydali se v touž chvíli, kdy se Kris
tus dává nám. To je vrcholný čin lásky a nebylo by
dobře, kdybychom jej zevšedňovali. Když slíbíme, dostojnie věrné slibu a nemějme strachu, neboť Bůh mi
luje lásku, která neplatí slovy ... je to láska téhož dru
hu jako láska Ježíše pnícího za nás na Kalvárii.
Eucharistie,svátost lásky Boží dovršené Ježíšem na
kříži, je rovněž velikou svátostí lásky křesťanů vůči
Bohu skrze Ježíše a vůči bratřím v Ježíši. Je tedy chva
litebnou zasluhuje doporučení, ha někdy povinno, je-li
láska přikázáním, přijímali za bližního. Podle uvede

ných zásad můžeme říci ¡ více: kdo chce plné a oprav
dové přijímali, nesmí zapomínali na svc bližní. Coz
nás Kristus nenuloval v jednotě své lásky vykupitelské a neobětoval nás tak Otci? Od onoho dne se ne
můžeme sami ocitnouli před Bohem.
JV. Duchovní přijímání.
Nebudou po poznání pravého smyslu přijímání a
jeho spojení se mží, rozlítostnčni někteří čtenáři, kteří
by rádi byli každého dne na mši a u sv. přijímání a
nemohou pro své povolání? Druzí nemohou pro ne
moc; nebude jich to tím více bolet? Jiní zase by se
mohli domnívat, že odsuzujeme církví přijatý zvyk při
jímali i mimo mši svátou? Uveďme všechno toto 1 1 a
pravou míru.
Pamatujme, že každá mše se týká celé církve. Jako
je pravdou, že farní mše je více určena pro farníky a
ti takc mají povinnost podle možnosti na ní byti jmé
nem církve a jakoby stati v tu chvíli na stráži pro spásu
ceIéhosvěťa,lak musíme pamatovali, že v každou den
ní hodinu podle otáčení země kol slunce se ve světě
přináší oběť a stoupá k nebi jako veliký dar lidstva
podávaný Bohu církví. Při této oběti jsme zastoupeni
všichni, kdož jsme údy Kristovými pro křest. Všichni
z ní máme prospěch podle osobní účasti věrou a láskou
a toto duchovní spojení můžeme učinit tím účinněj
ším. když se přijímáním přímo spojíme se Svátostí oltářní. A tak se přece i v přijímání mimo mši můžeme
skutečné spojili se mší církve související s utrpením;
ano, se mší církve, kterou slouží právě ve chvíli na
šeho přijímání, ve spojení s všeobecnou a neustálou
obětí církve a jako ve skutečném prodloužení utrpení
na zemi. Přijímajíce mimo mši sv.. nikdy nemáme při
jímali bez spojení s obětí kříže, která mezi námi stále
trvá. Eucharistii nikdy nemáme chápali ani přijímali
rozplizlým a neurčitým způsobem, má přece přesný
smysl a k tomuto vnitřnímu hlubokému smyslu —ke
skutečné přítomnosti Krista ukřižovaného —má nésti
se naše duše celou hloubkou a upřímností.

Jc-Ii přijímání tak dúležito, je svátostí samé lásky
Boží vůči nám a rovněž i naší vzájemné lásky, je-li
v podstatě svátostí katolictví, tu je jistě třeba přijímati
každého dne? Nebojíme se to potvrdí ti aje to zahr
nuto v důvodů, jejž koncil tridentský uvádí pro usta
novení Eucharistie: je třeba přijímati denně, neboť
každého dne potřebujeme milosti Kalvárie, každého
dne máme vykupovati svět spolu s církví Ježíše, na
šeho Pána a Spasitele. Každého potřebuje svět a my
v něm, církev a my v ní, život a spásu.
Litiijeme-li,že toho nemůžeme čmiti. když nám ne
lze denně na mši sv., pak je nutno, abychom věděli,že
můžeme Eucharistii přijímati a s eucharistickou obětí
ee spojití dvojím způsobem : bud přijímáním svátosti
lásky při skutečné a vnitřní účasti na mši svátostným
přijímáním, bud že se s ní spojíme vzbuzením víry a
lásky, když nám více není možno. K tomu postačí,aby
chom se upřímně v hloubi srdce položili ke stupňům
oltáře —třeba při ranní modlitbě —a tak v duchu pře
neseni se spojme s Kristem přítomným naší víře a lás
ce. Potom jen zbývá obětovatise spolu s ukřižovaným
Ježíšem podle pravdy a v plnosti osobních povinností
a odpovědnosti společenské i křesťanské. V usebranosti při této oběti prosme Boha, aby nás přijal, spasil,
f iosílil, aby spasil celý svět skrze Syna a jeho církev.
*ři tom nechrne lásku zaplnit naši duši po celou dobu,
kterou máme rozumné volno a v níž se nám Bůh dává.
Takové přijímání je skutečným přijímáním: dává
nám skutečné užitky mše, kterou církev stále obětuje
za nás.Toto přijímání může a má hýli obětováno jako
svátostné přijímání, jesti vlastně jeho duší. A můžeme
je opětovali, kolikrát za den můžeme. Žádný křesťan,
který může jiti do kostela na mši sv., nemá promeškati hodinu své „stráže“ křesťanské, má přijití na své
místo za sebe i za ty, které povinnost odvádí od každo
denní Kalvárie. Neboť kdyby mohl přijíti a nepřišel
z lenosti, z pohodlnosti nebo dokoncez nevážnosti vůči
velikým zájmům vlastní duše a celého 6věta, tu by
chom byli nuceni vènti, že jeho přijímání v pozdější
hodinu mimo mši sv. je ztěží hluboké a prospěšné.

Ať každv dělá, kolik míiže podle svých jpovirinosiř,
a přemáhá své libůstky; af nikdo nezávidí tomu, kdo
múze denně na mši sv", a všichni dobrosrdeční se za
sebe modleme, ať přijímají jedni za druhé jako Kris
tus nás spojil sc sebou samýin v hodinu veliké oběti
a velikéhosvědectví lásky.Tehdy půjde všechno dobře.
P. Amiable O. P., Řím.

8 v. A u g u s t i I I .
(V, knihy: Giovanni Papini, Sant' Agostino.)

„Dokonalým člověkem. píše Renan, by byl ten, kdo
by byl zároveň básníkem, filosofem, učencem, člově
kem ctnostným a to nikoliv postupné a v různých oka
mžicích, nýbrž hlubokým proniknutím všech okamži
ků života . . . v němž by se jedním slovem spojily
všechny elementy člověčenstva jako v saméin lidství.'"
Jedním z těchto celých, dokonalých, vzácných lidí
byl Augustin. A v jistém smyslu byl ještě více, proto
že ke všem nejvyšším vlastnostem lidským připojil
nadpřirozenou pečeť svatosti. Oslavujeme mnoho
stranné lidi renesance, žasneme nad Leonardem. jenž
byl vědcem a malířem, inženýrem a básníkem, stavi
telem a sochařem. Obdivujeme se mu a přece mu
chybí meťafysická kontemplace, mravní dokonalost,
mystický smysl a heroický příklad života.
V Augustinovi je však všechno toto. Je člověkem
celým, člověkem všestranným. Je víc než člověk, nad
člověk, ale ne ve smyslu Nitzscheho, nýbrž ve smyslu
Bv. Řehoře Velikého, totiž jedním z tèdi lidí „quia qui
di vina sapiuntvidelicetsuprahoniinessunt“, kteří zna
jí, chutnají věci božské. A nejen proto, že je básníkem,
řečníkem,psychologem,filosofem, theologem a mysti
kem, nýbrž proto, že spojuje v sobě, v harmonické synthesi, všechny tyto kontrasty, jež u většiny, jsouce
osamoceny, vyvolávají krise, bludy, konflikty, kdežto
v něm rodí vyšší pravdu.
Nejdřív byl hříšníkem a pak světcem,nejdříve pro-

íesorem, pak pastýřem, ale zároveň cenobitou a vla
dařem (jakožto biskupi, básníkem a intelektuálem,
dialektikem a romantikem, ochráncem tradic a za
stáncem novot, výmluvným rotorem a lidovým řeč
níkem. Hned se ti zdá být Sokratem, zabývajícím se
stálým dělením a rozlisováním různých smyslů slov,
jindy zas Pindarem, jenž pěje s pohnu tlivými přecho
dy o vítězstvích nebe v duši. I íned napadá bohatství a
vlastnictví jako anarchista a pak radí křesťanům po
slouchali každé vlády, i nejhorsí. Hledá vnitrní osví
cení ve vzestupu duše k Bohu, ale zdůrazňuje moc a
nutnost církve tak, že dospívá k výroku, že věříme
evangeliu,protože to poroučí církev, a ne církvi, proto
že o ní svědčí evangelium. Zdá se pesimistou, jako by
viděl v lidském pokolení „massa darnnationis“ nebo
„massap e rd itio n isa je takovým optimistou, že pro
hlašuje nejvyšší blaženost jako pravý cíl člověka a má
jej za dosažitelný, pokud ztotožňuje bJaženostsBohcm.
Zdůrazňuje nutnost rozumu, abychom dospěli k po
znání článků víry, ale zároveň doznává, žc pouze víra
pomáhá chápati. lntellige, ut credas, verbum meum;
credo, ut inlelligas, verbum Dei. Autor knihy „De
sancì a virginitate“, jenž bájil vždy zdrželiv ost, připoušlí nutnost prostituce: Aufer meretrices de rebus liumanis, turbaveris omnia libidinosia. Ten, jenž s tako
vou hloubkou objasnil svobodu člověka, pohoršoval
mnohé svými teoriemi o předurčení a milosti.
Hozprá ví a dokazuje jako ad vokát a vznáší se v ex tasi
jako mystik. Přimlouvá se za nepřítele a žádá odsou
zení bludařů. Lyrická abstrakce,logikaaláskase v něm
sbližují neodporujíce si, nýbrž vzájemné se doplňujíce.
Uskutečnil v sobě toto splynutí prvků zdánlivě sobe
odporujících, jež jsou však stejné žádoucí k dosažení
dokonalého vyrovnání zkušenosti se světem, myšlen
ky s vesmírem, jednotlivces lidstvem člověka - pokud
je inu to dáno —s Bohem. Duchové jednostranní jsou
vystaveni bludu nebo jalovosti. Kdo je pouhým inte
lektuálem a holým logikem, je zajatcem formulí, sy
logismů, abstraktní terminologie a neobjímá skuteč
nost, jež se nedá zcela uvésti v pojmy. Je-li rozum

osamocen, není schopen ani rozumeti. \ kom vládne
jen spilce, ztrácí se ve všeobecných výlevech, kdo je
pouze intuitivní a nádiv lny k výbuchu, múze mít po
divuhodná osvícení, ale konci v nejasnostech, něho
pýchou v bludu. Kdo pohlíží jen na vnějšek, formu,
kázeň a předepsanou pobožnost, upadá v nebezpečí
suiti se farizejem a pobožnůstkářem. Kdo spoléhá jen
na své já a na vlastní zkušenost, dospěje k iuteránství,
kdo se oddává jen mechanickým cvičením, stane se.
tibetským mnichem. Extrémy jsou vždy nebezpečné,
jestliže převládají osamoceny v jednom duchu; stá
vají sc plodnými vzájemnou součinností.
Tentodivseuskutečnil vÁugustinovi.Protivy v nèrn,
třebaže jsou vystupňovány až k extrémům, neničí sc
a neničí, nýbrž plodí a tvoří. Strom by nežil bez kůry;
ale kdyby byl celý z kúry, zahynul by...
Vjeho duši nedávají protivy vznik neplodnému boji
navzájem ani se nesmiřují pouze na venek a nestojí
jen vedle sebe, nýbrž z jejich určitého soubytí. z jejich
seskupení v plodný celek, vyrůstá pravda, jedno z ta
jemství Augustinova gema je v této jeho povaze, jež
soustředí extrémy ; neoddává sc pouze jednomu, nýbrž
hledí, aby spolupůsobily vzájemně na výsledku, jenž
je přesahuje.
Augustin je proti každému jednostrannému vyboče
ní. Proti Origenovi, jenž chce všechny spasit i ďábly,
hájí nauku o předurčení málo vyvolených. Proti Pelagiovi, jenž se spoléhá téměř jen na lidskou vůli, staví
důležitost milosti. Proti Joviniánovi, jenž myslí více
než jedenáct století před Luterem na víru beze skutků,
hájí nutnost účinné lásky. Proti manicheovcům, kteří
viděli zlo jako nepřemožitelné, tvrdí, že svět vyšel
dobrý z rukou Božích; proti donatistum, kteří se vy
chvalovali, že mají monopol na svatost, ukazuje, ze
lidské pokolení je rozděleno na dvě města —spraved
livých a nespravedlivých, jež budou žít spolu až do
konce světa. Vždy je pro celou pravdu; nikdy pro upřílišňování, ještě méně pro kompromis...
Tajemství jeho velikosti jako spisovatele i jako mys
litele spočívá v tom, že žije to, o čem medituje, a lilu-

boce cítí to, co praví. Pro něho není Qúh pojmem, jejž
poznáváme, nýbrž živou skutečností, z níž se raduje.
Pravda není čímsi, co proste chápeme, nýbrž dobrem,
jež si chce osvojit, částí jeho každodenní stravy* Křes
ťanství není souhrn nauk, nýbrž život, jejž dlužno cele
žít. Vztahoval nejpřesažnější problémy na vlastní já,
zvnitrnil theologii, zpracoval čisté myšlení v dílně
srdce, vzlétl do oblak ideologie, ale na křídlech ohni
vých . ..
Byl velkým myslitelem a theologem,ale nade všecko
zdůrazňoval, milovat Boha a pracovat, aby byl milo
ván. V nejspletitějších otázkách polemiky, jakmile mu
vyvstane v srdci myšlenka na Boha, ruka se mu chvěje
a chvěje se celý neudržitelnou touhou a něžností.
A Věcného, jehož si nedovedl odít fantastickými
ozdúbkami prostých lidí, nýbrž vždy mu zůstával Ta
jemstvím - protože velikost ducha dovedla prohléd
nout nekonečnost nepopsatelnou —miloval každým
okamžikem s nejvyšší něhou. Jiní potřebují obrazu,
podrobného znázornění, líčení. On nikoliv. Nikdy neupadá do prázdné abstrakce, do zředěného vzduchu
prostého sběratele pojmů ...
Pouze veky utvořily okolo Augustina věnec, jehož
zasluhoval. A teprve po jeho smrti až do dneska je
uznána jeho velikost, pochopena, osvětlena a téměř
v každé své části zářící. Jeho druhý život v křesťan
ských duších a v církvi není dosud skončen a ne
skončí.
Duch Augustinův působí v nás div, jenž byl snem
básníka Francise Thompsona: „Světe neviditelný, na
tě pohlížíme, světe nedotknutelný, tě se dotýkáme nepoznatelný, tebe poznáváme —neuchopitelný, my
tě uchvacujeme.“ Orel a potápěč nás unáší mezi sou
hvězdí a uvádí do propastných hloubek. Jeho rozum
je nám průvodcem do nitra nejméně dosažitelných
tajemství a jeho srdce plné žhavé lásky ještě po tolika
věcích nalézá cesty našeho srdce a dává mu biti tepem
svých úderů. A zapomeňme na okamžik na Učitele
milosti, abychom v něm viděli Učitele lásky; abychom
poznali v nein nejen stavitele theologie a velikána

filosofie, nýbrž bratra, který plakal a hřešil jako my,
světce, jenž odešel, aby vystoupil do mesta věčno
radosti a spočinul u nohou Božích, osvobozen navždy.
Přel. Reg. Dacík O. P.

Pracovna.
0 důvěře v Boha.
Není to ještě dokonalá důvěra v Boha, jež očekává,
že to nakonec přece jen dobře dopadne. Pravá důvěra
má tak znáti Boha, že jest přesvědčena, že všechno
v našem životě nemůže nakonec jinak dopadnout! než
dobře. protože všechno v životě spočívá v rukou Bo
žích, jenž jest dobrem samým a jenž neopouští těch,
kteří jej milují. V ieho rukou jsem bezpečněji, dale
ko jistější než v rukou svých vlastních, protože podle
8v. Tomáše jest nám Bůh bližší, než my sami sobě.
Pravá důvěra žije z myšlenky, že to Bůh s námi jen
a jen dobře myslí, že to s námi jinak rnysliti nemů
že, pro lože by nebyl jinak dobrem nej vyšším. Doko
nalá důvěra jest přesvědčena, že ta cesta, kterou Bůh
si vede člověka, jest nejlepší, že by člověk sám lepší
cesty nenašel.
Ctnost naděje jest nám vlita s milostí posvěcující
a životem se pak stává zkušenostmi. Kdo nemá za
vřeně oci a srovnává celý svůj život, jak On všechno
vedl a pořádal k dobrému, že nakonec on nás zc vše
ho přece jen vysvobodil, začíná duchovné zíti velkou
důvěrou k Bohu. Nic jej nepřekvapí, nic jej nepřive
de zcela z míry, protože ví, ze on tak chce, že on tak
dopustil a že nevíme-h smyslu toho, ví jej Bůh.
Lidé plní důvěry v Boha jsou velkými apoštoly,
1 kdyby ani slova nepromluvili neb nenapsali. Jejich
klid a jistota v Bohu a u Boha, u něhož se nebojí ani
o své. zásluhy ani o svou spásu ani o budoucnost, pře
lévá se jako útechyplná vlna na všechny, kteří právě
klopýtají, kteří právě nerozumějí Bohu, kteří jsou po
koušeni, aby se rouhali Prozřetelnosti, kteří chtějí si

zoufali, kteří malomyslní. Lidé plní důvěry jsou živým
dokladem sílv, velikosti a krásy víry, která hory pře
náší, která ničím se nedá zlomili, ničím zaleknouti,
ničím zdeplati.
A tak důvěřující lide podpírají všechny ty, kteří
jdou podle nich, třebaže si ani pro podporu k nim
nejdou. Zachycují, zahřívají a živí své bližní, kteří
zmírají hladem a zimou, protože daleko se vzdálili od
života a tepla. Jistota v ži\ otě lidí důvěřujících doko
nale Bohu zpívá krásu a sílu a moc jistoty víry. Toť
apoštolát, na který se také zapomíná, apoštolát svět
ců, apoštolát skrvtých hrdinu a hrdinek. Neb síla a
statečnost se rozlévá a strhuje vše, co jim stojí nablíz
ku. Jen lidé dokonale důvěřující Bohu pro Boha zase
získají svět. Jen oni zvítězí! Andělky z Durvchova
Bloudění!
P. Silvestr Af.
Každému bytí patří světlo a ne tma! Kdo opouští
Boha, od něhož 6tvořcn byl, a tíhne k tomu, z čehož
byl stvořen, to jest k nicotě, ten v tomto hříchu jest
zachvácen temnotami.
Sv. Augustin In Joannem VIL
K obětování.
Protože všechny nás nesl Kristus, jenž hříchy nesl
naše, rozumíme, že voda značí lid, ve vine pak že se
ukazuje Krev Kristova. Když pak se mísí voda s ví
nem v kalichu, s Kristem spojuje se lid. lid, který v ně
ho uvěřil, s ním se pojí a spojuje. Toto spojení a slou
čení vody a vína tak sc mísí v kalichu Páně, že není
možno vzájemně oddéliti toto sloučení.
A proto též nic nebude moci odloučiti od Krista
církev, to jest lid v církvi pevně a věrně obcující a
trvající v tom, v co uvěřil, dokud bude trvati a zůstávati láska nerozdílná.
Proto když se zasvěcuje kalich Pánu, nemožno vo
du samu ani víno samo obětovati. Neboť, kdyby se
jen víno obětovalo, začíná být i krev Kristova bez
nás, kdyby však jen voda, nastavá lid bez Krista. Když
však obojí se spojuje a slučuje, tehdy se naplňuje ne
beské a duchovní tajemství.

Tak kalich Pane není jen vodou aru pouze vínem,
jako ani Telo Páně nemůže býti jen moukou, neh jen
vodou, bez pevného utvrzeni obojího ve chlebe.
To značí lid nás shromážděný, abychom věděli, ze
jsme jedno tělo, s nímž jest nás počet spojen a slou
čen, tak, jako mnohá obilní zrna v jedno složena, semleta a sloučena jeden chléb tvoři.
Se. Cyprian Mučedník.
List 63. (P. L. t. ¡V. col 333-4.)
Rozbor pojmu.
Jednoho dne ke mně přistoupil jeden mladík a vy
kládal mi o svých životních zklamáních a nakonec mi
řekl, že život je zlá věc. Poněvadž mluvil tak tuze fi
losoficky* neodolal jsem a počal jsem mu pro potěšení
analyso vati pojmy život a zklamání.
Život, tak jsem pravil, je vlastně jen pomocné slovo,
kterého potřebujeme, abychom mohli mluviti o sobě.
Zcela určité je vymyslili lidé, kteří chtěli mermomo
cí, aby někdo poslouchal jejich příběhy, ať veselé ci
smutné.
V^e skutečnosti život není nic právě tak, jako nic
není čas. Co je život? Hada změn? Chcete říci, že se
něco menilo a že cítíte souvislost těch změn a že si
je všecky pamatujete? Nebo chcete říci, že se všecko
nezměn ilo a že něco zbvlo jako ohryzané kosti po jídle ?
Co je život? To, co bylo? Již minulo a není. Co bu
de? Ještě nepřišlo a není. Co jest? M^slím-li si který
koliv okamžik přítomnosti, i nejkratši, jest i ten krátký
okamžik bud cosi minulého, nebo budoucího. Není
přítomnosti. I kdybych na tisíc dílu rozdělil vteřinu,
přece ani jediný bych nemohl nazvati přítomným : ně
které by byly minulé, jiné budoucí.
iMladíkovi se zdálo, že 6Í z něho dělám dobrý den,
ale já jsem dále mluvil o zklamání. Lidé říkají, že se
zklamali, když se nestalo, co očekávali. Jak to, ze něco
očekávali? Co nebylo v minulosti, kladli v budoucnost.
Budoucnost však je klamná. Mnozí ei nejsou vědomi,
že budoucnost je vlastně sbor představ vytvořený mi
nulostí. Tyto představy jsou vlastně vysloužilci, kteří

k ničemu již nebyli a musili jiti na odpočinek. Mys
líme si pořád, že se nèco mèlo stati, a poněvadž se to
nestalo, zdá se nám, že se to stane. Je to nèco podob
ného, jako když staneme před zrcadlem. První dojem
jest, že v určité vzdálenosti stoji někdo cizí před námi.
Pohlédneme-li bedlivěji, poznáváme, že jsme to niv
sami. Nase budoucnost není nic jiného než zrcadlení
minulosti. Zeptá me-li se lidí, nač se teší, zvíme, co pro
žili. Hekni mi, čím chceš byti, a já ti řeknu, čím jsi bvl.
Tvrdí-li někdo, že se zklamal, znamená to prosté, že
nepřestal ještě doufati.
Po tomto pohnutlivérn rozboru odstoupil ode mne
mladík a již nikdy ke nine nepřistoupil. Patrné proto,
že byl zarytý pesimista.
Dominik Pecka.
Povoláni:
Není malých, nepatrných povolání. Své povolání
snižujeme sami,když se vněm spokojujemesjeho bez
prostředním cílem, když ten cíl snad ješte snižujeme.
Povolání znamená úkol. Prozřetelnost úkoly rozdá
vá a proto nemohou zůstatijen v úzkém kruhu bez
prostředního, časného cíle. Oas nám nestačí, protože
jsme povoláni k věcnosti. Již samu přirozenost Bůh tak
zařídil, že nic časného ji dostatečné nevyplní. A proto
ani bezprostřední smysl úkolu, tedy našeho povolání
nám nestačí.
Tehdy povolání stává se krásným, tehdy dá celou
útěchu a sílu, když je chápeme jako úkol od Boha, ja
ko úkol nám osobně svěřený, jímž máme vyplniti v so
bě a v jiných vůli Boží, když je vědomě zasadíme do
harmonie věčnosti.
Povoláním bylo nám uloženo všechny své síly, dary,
schopnosti, mohutnosti tak vybiti, tak oži vi ti stykem
se Zdrojem života, aby každý čin a krok a myšlenka
byly upevněním Boha v nás. aby každý čin z milosti
tryskající milost rozmnožil af již přímo či v přípravě,
kdy síly duše k dobru v Boha a pro Boha rostou a nalé
vají schopnosti naše jak pupence mízou k rozpuknutí
v danou chvíli.
Tak není povolání nízkého, protože v každém i zdán-

live nepatrném dobrém ein« a drobné nevzhledné prá
ci. možno Boha milovali, jemu stále svou věrnost a od
danou lásku prokazovat!. A milovati Boha není nikdy
nepatrnou věcí.
Povolání naše jest jedním z akordů velehného sou
zvuku Božího plánu. Bud tónem jakýmkoliv, jen zněj,
zněj klidně, poctivě a vytrvale. Nebo se ti to zdá málo
být tónem v Boží harmonii ? Věz, že nemůže býti větší
velikosti než býti dobrým zvukem Božím, dobrým ka
menem v jeho stavbě. Zaniká u lidí zvuk tvého tónu,
zachází v zdánlivé šedi tvorů plocha tvého kamene,
ale Bůh vidí jinak. Jsi Boží, jsi velký, krásný, užitečný.
A nevymkne-li se plánu Božímu a musí-li mu i proti
své vůli sloužili i peklo a zatracen ci, lidé zlí a rouha
jící se, zvěstuje-li i věcné zatracení slávu Boží v jeho
spravedlnosti, oč vznešenější jest povolání tvé, úkol
tvůj. aby se v tobě naplnila sláva Jeho milosrdenství,
{eho dobroty a lásky, jež chce tebe tebou spasiti, v to
te, v rozvinutí milosti, života nadpřirozeného a v něm
všech tvých schopností a sil a darů vžiti si slávu svou,
slávu Dárce a Tvůrce.
P. Silvestr \í.
Laický apoštolát o Praze.
Dívky i vdovy do 25 let, které touží po apoštolském
a obětavém životě u nemocných,chudých a dětí v Be
sídkách a útulcích, i ve službě duchovních správ a
charitativních podniků a při tom chtějí žiti společ
ným klášterním životem modlitby a oběti, nechť se
hlásí v Laickém apoštoláte lil. řádu .sv. Františka v Pra
ze II. 753, o bližší podmínky. Vřele doporučuji všem
našim přátelům toto dílo k jakékoliv podpore. A ko
ho by Bůh volal k onomu společnému životu laiků,
nechť uposlechne Božího hlasu !
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Zen.
Z duchovního života.
Největší novinkou v duchovní literatuře jest vydání přednášek
a studií odborníka P. J. DE GUIBERTA S. J. : Études de Theologie
my’stique. (Toulouse: Apostolat de la Prière, str. 320, cena 15 frs.)
Autor zastává názory poněkud odchylná v metodě od nás, ale,
musíme říci, že tyto svá názory dohře funduje. Přesná citáty,
znalost mystiku a učitelů duchovního života P. De Guiberta vo
lají po nové diskusi, kterou lze jen vítali, zvi. když je záruka
osobou autorovou, že bude vedena taktně, či lepe receno v duchu
lásky a pravdy. Autor definuje znovu Ískanc nazírání, obhajuje
a dokazuje jeho existenci. V loňském kursu naznačil jsem. jak
je shoda možná v tomto bode. Neméně časová jest studie povo
lání k vyššímu duchovnímu životu. Základní stanovisko autorovo
pak se jeví i v jeho studii o darech Ducha sv. Kniha opravdu
razící směry, kniha poctivá, jež znamená skutečný přínos do
theologie. Blíže se hudu knihou zabývati v připravené studie
o přebývání nejsv. Trojice v duších spravedlivých.
jinak čekáme netrpěljvě na vydání Knihy P. GARRÍGOU LAGRANGE o problému Čisté lásky k Bohu. Dílo bude dvoudílné
a již předem na nej odborníky upozorňuji.
Praktickou knihou pro duchovní život jest nové a krásné vy
dání starého mystiku :JOANNES DE CAULIBUS, menšího bratra.
Dílo sluje: Betrachtungen vorn Leben Jesu Christi. Vydal je „Au
gustinus-Verlag“ v Berlíně. Kniha se representuje skvělým tis
kem knihy o 300 str. velkého formátu. Celá kniha jest vyzdobena
atarými dřevoryty a klasickými reprodukcemi mistrů, kteří byli
současníky De Caulibusovymi. Cena 20 Mk. Na takovou úpravu
a vnitrní hodnotu jest těch 160 Kč nepatrnou cenou. Rozjímání
jsou prostinká a proto se zarývají do srdce. V nich mluví co nej
méně člověk. Více z nich slyšíme hlas Ducha sv. Duše se otřásá
bolestí, láskou hoří a dychtí touhou. Jak staří milovali Ježíše!
Nemožno knihu dočisti a nestati se lepším. Tak dovede paliti
v duši svými slovy. Krok za krokem provází Krista podle evan
gelií a ze všeho dovede duši obohatili.
O potřebě, dnešní potřebě lidských duší mluví rovněž, třebaže
moderní řečí nová, ale dobrá kniha: BEEKING: Glaubensfreude.
(Herder, Freiburg 1930, str. 84, cena 1*70 Mk.) Autor dobře po
znal, že tolik lidí dnešních žije v temnotách, protože si nevážili
víry, neznajíce jí, neznajíce Ježíše, daleko žijíce od Boha. Proto
učí znáti viru, milovati ji a vážiti si jí. Ne náboženská nálada,
nýbrž pevné uchopení pravd životem podle nich dá náboženské
štěstí. Dnešní člověk marné hledá štěstí mimo sebe. Najde je, až
najde sebe v Bohu a Boha ve své duši.
V oboru životopisů,upozorňujeme na život sv. Olafa, krále
Norů a mučedníka: CEL. RIESTERER: St. Olaf. (Au banči Pére,
Avignon, 1930, str. 224, cena 12 frs.) Hnutí konvertitů, katol.
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misie v Norsku řízené dominikány, obracejí zájem k léto zemi,
jel se otvírá katolicismu. Autor iést misionářem v Norsku a tak
jest povolán k napsání života krále-mučedníka za tu víru, kterou
hlásá. Kniha je dobře psaná i po stránce historické plně vyhovuje.
Vane z ní zvláštní kouzlo severských krajů. Dílo jest dokonce
i velmi poutavé, ba napínavé, protože sv. Olaf, snažící se pokrosfaniti Norsko, musil bojovati se zlobou, intrikami i s mečem.
Devítisté výročí smrti sv. Olafa, které letos připadá, dává knize
zvláštní cenu.
P. Silvestr.

Z různých polí.
: In der Schule der hl. Theresia vom Kinde Jesu. (Schul
brüder, Kirnach-Villingen) 193C, stran 61. Čítanka duchovního
života v duchu Květinky z Lisieux. Slova světice jsou tak blízká
a milá ztýraným duším 20. století; tato knížka jim bude stejné
vzácnou jako celý její život.
: Der Apostel von Molokai. (Schulbrüder, Kirnach-Villingen) 1930, 9tran 127. Život velikána člověčenstva a katolictví,
misionáře P. Damiana, oběti ve službě malomocným. Kniha je
velmi pěkně sepsána, vystihuje vše důležité a oceňuje obet i vy
konané dílo. Čtete a rozjímejte.
J, F. P.
A os jeunes. (Blond et Gay, Paris) 1930, stran 646, cena
30 frs. Sbírka příruček katolíka činem má cenný přírůstek: pří
ručku o spolkové práci mezi mládeží. Odborníci-spolupracovníci zachytili všechny spolky katol. mládeže, od nejnábozenštějších po ty ncjsvětštéjší. Jak, v čem a kde pracovat». Nelze zabíhati do jednotlivostí, ale jistě, že i v našcch poměrech přinesla
by tato kniha mnoho velmi prospěšného. Hodna důkladného po
všimnutí spolkaři.
jfp.
BUTTLER WILLIAM: Red chůd. (Spes, Paris) 1930, str. 228,
cena 11 frs. „Fieurs et des fruits“ dává frane, mládeži slavný
román zážitků ze života v prérii průkopníků skautingu gen.
Buttlera. Dobrodružný doj a přece bez obligátních řeží upoutává
prostotou vyprávění.
—e —
SEYGIE: Jeux et divertissements. (Spes, Paris) 1930, str. 250,
cena 13*20 frs. Sbírka nejrůznějších her, zábav a poučných roz
ptýlení pro mládež v rodinách i ve spolcích. Přijde vhod pra
covníkům mezi mládeží.
—e LANGBEHN JLL1US; Der Geist des Ganzen. (Herder, Frei
burg) 1930, stran IV f242 a 12 uměl. příloh, cena 4*20 (5 50)
Mk. Hembrandtdeutsche—slovo, které mluví za mnoho vět; vý
stup k plnosti víry a potom 9e rozhlíží po Božích pláních. Stránky
svědectví živé víry a kouzla umělecké osoby Langbebnovy, jenž
zemřel dávno a přece mluví dnešku dnešní řečí. To jej Bůh od
měnil za jeho těžkou ccatu? Neradi se 8 ním rozloučíte a zase
se k němu vrátíte.
jp.
LORTZ - SEPPELT - KOCH: Geschichte der Kirche. I. Teil.
(Aschendorff, Münster) 1930, stran 83, cena 1*50 Mk. Příručka
církevních dějin pro vyšší školy. Dobrou učehnici pro studenty

obtížno sepsal. Amorům se. dílo velmi zdařilo; vybrali důležité
a významné a pověděli stručným, přístupným způsobem. 1 tis
kařsky patří mezi velnu dobře vypravené učebnice. Probraná
látka sana do IV. století. Velmi vhodné pro katechety a pro stu
dent v.
Ha RTEL ALFONS MARIA; Triebfeuer des Lebens. (Kòsel &
Pustel, München) 1929, 194 stran, cena váz. 5 Mk. Milá a vzácná
kniha každému vychovateli a mladé duši toužící poznali duši
lidskou v jejím počínání. Není to příručka psychologie, ale hlu
boké, vědecky založené a přece všem přístupné pojednáni o pu
dech, o duševním životě, o výchove pudů pro katolíka. Velmi
důležité pro výchovu.
—a —
BURCřCHAŘDT : Kulturgeschichtliche Vorträge. (Kroner, Leip
zig) 1930, stran 431, cena 3 75 Mk. Vybrané kulturně-historické
stati známého historika a v jistém smyslu i kritika. Bystrc po
střehy dějinných osob a kulturních projevů dovedou zaujmouti
každého čtenáře, i kdyby snad vždy nesouhlasil s autorovým
názorem. Dvacet reprodukcí Rembranda a Van Dycka vhodně
přiléhá ke statím o umění.
—a —
K HUTTEN : Die Bhakti-Religion in Indien und der christ
liche Glaube im Neuen Testament. (Verlag von W. Kohlhamnicr,
Stuttgart.) Str. 140, cena 7*50 RM. — Důkladná studie o indic
kém směru v titulu jmenovaném, zajímavá v mnohém směru.
Předně se tu shledáváme s reminiscencemi jednobožskými i o osobním Božství. Autor se snaží vylíčili zásadní myšlenkovou sou
hlasnost B. u křesťanství. Se stanoviska theologie protestantismu,
jak ji bére H. za vyraz křesťanství, to ovšem prokázal. Ale ka
tolický theolog vidí na této práci opět, jak íduhoký je rozdíl
i v theologické terminologii, můžeme říci, že i v samé náboženské
terminologii inezi katolíkem a protestantem. Katolický theolog
nenalezne myšlenkové obdobnosti mezi křest, a B. Mimo to ne
smíme pustili se zřetele, ze naprostá neodvislost zdánlivě nejslaršíoh náboženských spisů indických není tak jistá, jak se mnohdy
předpokládá. Aplikace textu Nového zákona není vždy bezvadná,
protože se texty ze svého úzkého smyslu rozšiřují, aby se obje
vila shoda s B.
—es —
KLEINE RICH.: Erlösung. (Kósel-Pustet, München, str. 190,
cena 4 Mk.) Vítězná kniha proti pantheismu, ienž stále i dnes
straší a otravuje hlavně mladá srdce. Postup cele práce jest velmi
originelní. Ukazuje neplodnost pantheistického přítmí, jeho
mravní i intelektuální nebezpečí. Vůdcové mladých srdcí nalez
nou zde osvětlení problému, jež jim ztroskotává a zoufalá srdce
předloží. Proti bludnému kruhu pantheismu ukazuje na život
nost, sílu a věčné mládí katolicismu. Tento hymnus na katoli
cismus jest věru jedinečné krásy a průkaznosti.
S. ß.
LIPANSKY J.: Plujeme k zemi svých snu. (Edice Izmael, Čepí,
str. 81.) Do země ticha, domů, k míru stále se probíjí Lipanský.
Každá jeho črta přináší nám nazpět všechny naše touhy po spo
činutí ve světle, ale touhy již vykoupané, tušící vítězství a tnír.
Kdyby sc takhle těžilo z cest!
5. B.

GENGLER: Heilige Saat. (Rüstet, Regensburg, li. díl, st r. 270.)
Jak jsem přišel k těmto skizám kázání, nevím. Musím ale refe
rovat! a jsem rád, že mohu referovat! kladné. Tahle sbírka jest
dobra. Kázání tu zůstává slovem Božím. Myšlenky jsou jen na
hozeny, takže to není podporování pohodlnosti. A jsou to myš
lenky dobré. Na každou neděli v roce jest několik skiz.
S.B .
LORTZING: Wie ist die abendländische Kirchenspaltung ent
standen ''(¿chöningh-Paderborn, str. 236.) Autor jest bývalý prut.
pastor. Vydavatelem jest katolík Schöningh. Biskupský Ordinariat
ale dal prohlášení, že kniha neobsahuje ničeho proti víre a proti
mravům. Zvláštní kniha. Pastor píše dějiny západního rozkolu.
A jde tak poctivě, tak spravedlivě a objektivně, že knihu mohou
klidně i katolíci čisti. Kdo sc chce klidně poučili o příčinách, ná
sledcích rozpoltění, nechť jen sáhne po této knize. Dílo nikoho ne
uráží a prece mužně a nebojácné říká celou pravdu. Nc, pravdy
se nebojíme, jen frází se děsíme, nc pro sebe, nýbrž pro duše,
protože není zhoubnějšího jedu pro ně než fráze a tèmi právě
nevěra nejraději pracuje.
S. B.
HROMÁDKA : Masaryk. (YMCA, Praha, 1930.) Kladu úmyslně
Hromédkovu knihu po knize Lortzingově. Vím, že Hromádka
jest nás vzdálenější více, než si snad většina katolíků myslí, ale
v jednom jest mi velmi sympatický. Poctivě se snaží protivníka
poznati. Jen několikráte jsem byl snad jaksi dotčen tvrdším slo
vem H. Jinak se úzkostlivé snaží o objektivitu. V této objekti
vitě posuzuje Lež i dílo Masarykovo. Analjsujc jeho filosofii. Za
tu knihu jsem H. vděčný. Byla mi zádostuciněním proto, že jsem
viděl, jak jsme správně pochopili příčinu našich porážek u nás.
Masaryk měl příliš velký vliv na českou inteligenci, než abychom
se byli mohli spokojit« s několika M. filosofa odbývajícími bro
žurami. Proti M. názoru na náboženství, katolické specielně,
měl se postaviti katolicismus ve své plné živosti a kráse, neměly
se nechali piatiti, ani u nás ne, naprosto nc hluboké názory na
vztah náboženství ke kultuře, civilisaci a hospodářství. H. knilia
jest pro nás katolíky zpovědním zrcadlem, co jsme vše opome
nuli vykonati v době, kdy inteligence dnes vedoucí se rodila. Ac
M. není orthodoxním protestantem, přece jen více se k němu
kloní. H. rozebírá i jeno náboženské názory. Klidně a věcné.
Kniha není z těch sta knih, jež nutí k ošklivosti patolízalským
bvzantinismem, nýbrž je to dílo muže vážného a čestného, sna
žícího se, vše spravedlivě ocenili.
- S, B. —
RESTLE, O. S. B. : Durch Kampf sum Sieg. (M. 1*30, 8«, 64
Seiten. Rottenburg a. N. Badensche Verlagsbuchhandlung.) Zná
mý německý postní kazatel probírá v této knížce bolestný růže
nec, jako vhodné postní promluvy. Aplikuje úvahv vhodné i na
dnešní dobu! Takřka živé lícení utrpení, jakož i důkladná zna
lost slabin dnešní doby prozrazuje jak osvědčeného kazatele, tak
i zkušeného pastýře dusí
.
„
—F. D.
H YNEK DR. R. W. : Obrození Římem. II. díl. (Č. A. T., Praha 11)
30,str. 165-399, cena 24 Kč. Druhá část již drive recensovane

knihy Hynkovy. Obroda Římem —katolictvím, dlouhá očista duše
a její přerod ožívají konvertitovi před jeho zraky za zevnějškem
věěnéno mèsta Říma. Byla to těžká a dlouhá cesta k Bohu, proto
je. kniha tím bližší každému čtenáři bez rozdílu. Čtěte, dejte
čisti.
S. 0.
DE PUNIET DOM PIERRE: Le pontifical romain. (Deselce de
Brouwer et Cie, Paris) 1930, stran 300. Liturgické hnutí nutně
souvisí s dějinami liturgie a liturg. knih. A pravě ve světle dějin
a Starých různých textů vidíme lu krásu a hloubku našich ob
řadů. Pontifikál, kniha biskupských obřadů, je stejné bohatou,
nc-li bohatší pokladnicí. I. svážet probírá svatosti biřmování a
svěcení kněžstva, v druhém budou žehnání a svěcení. Výborné
pro duchovní a vzdělané laiky.
-<z —
HENRI MARTIN, P. S. S. : La Paternità Spirituelle du Přetře.
(Avignon Aubanel Fils Ainé, 1930.) Účelem tohoto díla je, shrnouti
obřady, modlitby a nauku o svátosti svěcení kněžstva kolem myš
lenky života. Je to studie o kněžství samém; římský pontifikál
načrtává tu poznenáhlu ideální obraz pravého kněze před našimi
zraky. Jednoduchým a jasným způsobeni ukazuje spisovatel, jak
církev katolická pečuje o ncjmenlí podrobnosti kněžského života,
je pořádá a oživuje ve světle víry a silou lásky.
LEDIEU ; Le demièret annéesde fíossuet. (Descléede Brouwer,
Paris) 1929, 2 sv. 424-f-512, cena 30 frs. oba sv. - Ledieu, osobní
sekretář slavného Bossueta, zachycuje své denní zážitky z po
sledních dob jeho života; poznámky soukromé a proto Um cen
nější. Kolik je zde pěkných statí o náboženském a společenském
živote zc začátků XVI1Í. století ve Francii! Kniha se zalíbí kaž
dému ctiteli velikého biskupa meauxského.
—a -

O sy n o v s k o u 1á sk u k]Holi u.
( Kurs o darech Ducha se.)

Myslíval jsem původně,žc náš katechismus nepřes
ně překládá dar, latinsky zvaný „pietas", slovem „da
rem nábožnosti1. Myslil jsem původně, že by se mèlo
říkali spise dar synovské lásky.
Dar synovské lásky. Jest podkladem tohoto daru,
ale směřuje dále a jde hlouběji.
Bůh povolal nás v krvi svého Syna za děti své. Je
ho krví dostalo se nám podílu a účastenství na bož
ské přirozenosti. Ze synů lidských stávají se z nás sy
nové Boží.
Neplatí pro nás jen řád přirozený, nýbrž především
rád nadpřirozený. Proto k tomuto rádu musíme do
růst», musíme tudíž dorůsti též k dětství Božímu, mu
síme dorůsti k jasnému a správnému chápání Boha
a svého poměru k němu.
Nechtěl bytí jen Bůh naším Stvořitelem,nechtěl nás
nechati jen v řádě přízemním, nýbrž zvedl nás a chce
nám bytí více, chce býti naším otcem. Náš život pak
má býti životem snahy o milování tohoto Otce ne
beského a zařízení celého života podle tohoto pomě
ru dítěte k Otci.
A věřte, nemůže duchovní život nikoho se rozrůsti,
nemůže u nikoho stoupati, dokud se v něm nerozvi
ne tento krásný poměr člověka k Bobu jako dítěte,
dítěte upřímné milujícího svého Otce. Nesmí nás tu
díž vésti strach před Bohem. Láska a nesmírná odda
nost k Otci nebeskému jest naší hvězdou vůdci v du
chovním životě. Do našich žil musí se přeliti vědomí,
že on jest Otec, který to tak dobře myslí se svými
dětmi, jenž stále na ně myslí, jenž všechno tak zaří
dil, aby ti, kteří jsou jeho, přišli k němu. Podle křes
ťanské naděje jsme všichni povinni býti přesvědčeni,
že on nás chce miti mezi svými. Protože k tomu jest
třeba jen opravdu pevné, přesvědčené vůle býti Bo
ží, jen opravdu miti dobrou vůli, nevymykati se sám
z ruky Boží a Bůh nikoho neopouští, protože jaký zá-

jetn l>y na tom mèl Bůh, aby mé zbytečné, bezdů
vodné ze své náruče poustel, když mne stvořil a když
krví svého Syna mne vykoupil ?
Nás poměr k Bohu se vychovávej podle této směr
nice, podle směrnice velké svaté Terezie, která zno
vu světu připomněla, proč vlastně Ježíš přišel na svět,
aby nám totiž sdělil blahé poselství, že Otec v nebe
sích nás miluje, že on se o nás stará, že na nás myslí
a že nám nedá zahynout), že on nás neopustí, když
my prve se ho nespustíme. Vždyť to je smysl slov
Kristových o nepečování, o tom, abychom pohlédli
na lilie polní a ptactvo nebeské. Upíná a slepá, řekl
bych, tedy synovská oddanost k O tei, jemuž jsme pře
ce více než vrabec, než tráva polní, která dnes jest a
zítra na oběh uvržena bývá. A tèlo jest více než oděv
a duše pak jest více než tělo. Když tak se stará Otec
v nebesích o věci časné, jak teprve jest laskavý a dob
rotivý ohledně naší duše.
Duše nutné potřebuje tohoto přesvědčení, že on jc
Otec, aby se mohla duchovné rozletěti. Chce-li du
še bez bázně jiti v duchovním ohledu, potřebuje toho
to přesvědčení. A bez bázněmtisíme jiti,musíme odioziti otrocký stradi před Bohem.
Bez jeho působení nic nejsme. To on v nás působí,
to on nás vede, to on dává dobré myšléní a sílu k či
nům. A když se oddáme tomuto Božímu vedení, když
se přitulíme kBohu jako kOtci a necháme se jakomalé
dítky jím vésti a nésti, působí Bůh v nás. Strach však
nás od Boha odráží, strach nám zabraňuje, abyc hom
se neoddali Bohuš veškerou šlechetností. Strach otroc
ký jest jedem duchovního života, otravuje nadšení,
otravuje šlechetnost a duši otvírá všem pokušením,
duši oslabuje a naklání svodům a nášeptům zlého du
cha. On rád loví v kalných vodách. Když duše ne
věří Bohu, když mu není dětsky oddána, dlouho ne
vydrží této trýzně,odvrhuje zvolna zbožnost a všechno,
co ji k Bohu pojilo.
Klidu a otcovského náručí žádá si jaro našeho du
chovního života, slunečka Božího. Slunka jarého, čis
tého názoru na Boha. A nejčistší názor na Boha jest.

¿i* on jest naším Oleem, že od něho všechno máme a
ze od něho léž všechno dostaneme, že nemusíme se
obávali, že by nás někdy opustil, že by nás někdy za
nechal odkázaná sobě.
Ale, jdeme ještě dále, abychom viděli celé opráv
nění českého překladu katechismového, slov a,,pietas“.
Teprve po tolikátem ctění sv. Tomáše k tomuto
místu jsem dnes porozuměl a porozuměl zároveň též
českému slovu dar nábožnosti. Ctnost zbožnosti ur
čuje náš poměr k Rohu Stvořiteli, tedy, vzdává mu
povinnou úctu za to, co vše Búh nám prokázal, za
to, že je Stvořitelem především, za všechny jeho dary.
Dar rady však jde hlouběji a jde dále. Dar rady
proniká nás celé Bohem, celé nás ozařuje láskou kBo
nu, a abych tak řekl, naši lásku povznáší ještě výše než
ctnost, třebaže vlitá, zbožnosti, ještě více nás osvobo
zuje od nás samých, dává nám zapomenouti. pokud
jen to je možno, na nás samé.
Proto jest dar rady východiskem vyššího, dokona
lejšího křesťanského života.
Abychom již nemysleli, pokud jen to je člověku
možné,na sebe,abychom šli k Rohu čistěji, více mys
líce na něho, více jej majíce ve všem na zřeteli. Ťoť
úkol duchovního života, aby nás co nejvíce naplnil
Rohem,aby nasco nejvíce osvobodil od nás,abychom
co nejvíce na sebe zapomněli, aby Bůh vládl v našem
nitru, aby on ovládl naše snažení. Ovšem nikdy ne
dojdeme kvietistického blouznění, jež by ve svých dů
sledcích vedlo k pantheismu, nikdy nemůžeme zcela
se tak ztratiti v Rohu, abychom již na sebe vůbec ne
myslili, abychom pro sehe nikdy ničeho nechtěli. Mu
síme rozuměli takovým a podobným rčením u svá
tých. Naše vědomí o sobě nikdy nemůžeme ztratiti,
naše já nikdy se neztotožní s Bohem.
Ale jedno je možno,aby to naše já nepřekáželo v nás
slávě Boží, aby to naše já nepřekáželo v nás dokona
lému oddání se Pánu. K tomu nás právě vede dar ná
božnosti. Dor nábožnosti učí nás býti malými, dětmi
[ired Pánem. Ničeho sobě nepřisvojovati, ničeho so
ie nepřipisovati, nechtít i cely duchovní život jen ko-

lein sebe storiti. Dite Bozi proto žije duchovně, aby
žilo životem Otce svého v nebesích, aby jej oslavilo,
aby jej milovalo, protože on jediný jest nej vyšší lás
ky hoden, protože všechna ostatní dobra, nás v to čí
taje, jen jeho otcovskou dobrotou jsou a existují.
Dar rady nám dává konečné zapomínati i na dary
Boží, na všechno a učí nás vrhati se proste na Otce
v nebesích, jemu se zcela odevzdati. jen na něho mysliti, jen jím zíti. Tof další onen krok v duchovním ži
votě, kdy duše odráží se již od darů Božích a snaží se
dostihnouti Daru nejvyšsího, totiž Boha samého. Od
obrazů, od stínů přijití ke světlu, přijíti ke zřídlu a
k Pánu. Svět a dary již nám v tomto stadiu mnoho
nepraví. Hořkne nám všechno, co není Ježíš, co není
Bůh.
Nemůžeme zůstati v duchovním životě na zemi,
nemůžeme zůstati při darech stvořených. Jsme povo
láni k tomu, abychom objali Donům increatum, dar
nestvořený, Boha samého. Proto pomáhá nám dar ná
božnosti vrhnouti se zcela na Boha, zvolna se učiti jen
jím žiti, jen po něm toužili a vše ostatní přijímá ti jen
jako cestu, nikdy se nezastaviti ani v ncjvysších da
rech Božích, chtíti vytrvale a pevně jen jeho, jeho co
nej dokonaleji.
Dar nábožnosti vidí všechno v Otci, na všechno
se dívá jen jeho zorným úhlem. Tak nás učí dar ná
božnosti vážiti si Písma sv., jeho nikdy nezneužívali,
proti němu se neboul ili, nýbrž bráti je jako list, jejž
Otec napsal a poslal dítkám svým. Daru nábožnosti
potřebujeme, abychom ve zbožné, hluboké úctě při
jímali slova Písma sv., s nimi neknpčili, je nezkrucovali tam, kde se nám zdají byti příliš požadující a pří
liš absolutní. Pak zmizí ono kleté „vykládání“ Písma
sv.,jež vlastně ochuzuje, oklesťuje Písmo, jež mu ubí
rá na jeho naprostých požadavcích. Dar nábožnosti
vidí též ve všech našich spolubližních bratry. Protože
On je Otec, všichni ti, kteří jsou jeho, jsou našimi
bratry. Dar nábožnosti vysvětluje tu velkou horoucí
lásku svátých k chudým, o jaké se dnešním katolí
kům ani nezdá. Ve všem viděli svati dítky Boží. Dnes,

jen je-li slušné oblečen, jen jestliže jest člověkem i podle
tohoto světa. Nežijeme podle daru nábožnosti. Nejsme
proniknuti Bohem, protože pak bychom musili cititi
takřka bratry v posledních z lidí, musili bychom vše
pro ně uéiniti, co jen jest v našich možnostech. Tak
to chápeme pak onu lásku až k šílenství svátých k chu
dým. Viděli v nich dítky Boží a dítky trpící, proto mi
lujíce Boha vrhali se jim k nohám, jim sloužili. Smutno
je při myšlence na to, co se dnes dejes tím jměním,
jež bylo nashromážděno a dáno. abychom sloužili jím
dítkám Božím, bratřím našim.
Drazí, snažme se vžiti do myšlenky dětství Boží
ho, do přesvědčení, že on je Otec, podle teto myšlen
ky celý váš život zařídili. Bude pak zase svátých, bu
de více svátých a i světu bude lépe.
P. Silvestr Maria O. P.

Svaté Dětství.
L) sv. Matouše praví Spasitel: „Kdo se tedy poníží
jako dítko toto, ren jest větší v království nebeském45
(18, 4). To byl vlastní základní kámen svaté Terezii
Ježíškově pro budovu svátého Dětství. Království ne
beské se utváří podle království Božího v duši na zemi.
Proto ve svatem Dětství na zemi se musí jevili svým
způsobem vedle malosti též velikost, a to velikost v or
ganické souvislosti s malostí. Tak máme další krok na
cestě svátého Dětství;
VI. Velkorysost malých.
Víme, že svata Terezie Ježíškova nemluvila napla
no, že skutečnost byla v její duši při nejmensím ta
ková, jak ji označovala její slova. Velkorysost své duše
prozrazuje slovy : „Můj Miláčku, odpust mi, jestliže má
přání, takřka nekonečná, jsou blouzněním. Cílím od
vahu křižáků, chtěla bych um ira ti na bojišti na ochra
nu církve. —S jakou láskou bych tě, 6 Ježíši, nosila na

rukou, kdyby tč niá slova přivedla na zemi. s jakou
láskou bych té dávala dusím (kdybych byla knězem)!
—Chtěla bych učiti duse ...Chtěla bych choditi po ce
lém světě, hlásati jméno tvé a v nevěřících krajích sta
větí tvůj slavný kříž...Chtěla bych byti misionářem...
Ach, nad to vše bych chtěla byti umučena ! To je sen
mého dětství, jenž rostl jako já v tiché cele Karmelu.“
Pro naduté moudrostí světa je křesťanství bláznov
stvím —bláznovstvím oběti, bláznovstvím ve svých
apoštolských myšlenkách, v lásce a touhách. Nevidí
se, žc právě to je velkorysost pravých a celých křes
ťanů, naplněných věcností. Božstvím, vidících pres
hranice času a prostoru. Kdo utkví v čase a lidskosti,
nutně utkví v omezenosti a na malých výsledcích, no
li na omezenosti. Protože duše svaté Terezie Ježíškovy
se zcela ztratila v Božství, nabyla její duše velkorysosti,
která se nespokojila žádným omezením. Chtěla hlá
sati svého Boha všemu světu, snažila se o to všemi
prostředky, jež měla v moci. Chtéla býti mučednicí pro
zájmy svého Boha a své lásky, proto nechtěla zná ti
ani nejmenšího kroku zpět před jakoukoli bolestí po
celý svůj život. Její velkorysost nebyla jen v myšlen
kách, nebyla jen planým vzdycháním, věčnost a bož
skost svých tužeb se snažila uskutečni ti důsledně a
soustavně krok za krokem. Nedostačil jí malý výsle
dek nebo úspěch okamžiku, vědomě usilovala o 1 0
nej vyšší.
Tajemství tohoto smýšlení i jeho účinků je prozra
zeno jejími slovy:
„Nemohu se udělat i větší, nežli jsem, musím se snášeti ve svých nesčetných nedokonalostech, ale musím
nalézti cestu. Jsme ve století vynálezů a dnes se již
nemusíme na má ha ti vystupováním po schodech, bo
hatí mají místo toho svou zdviž. A já bych chtéla zdviž,
která mne vynese až k Ježíši. Hledala jsem ve svátých
knihách předmět své touhy a četla jsem slova věčné
Moudrosti: Kdo jsi maličký,pojdke mně... Ach,nikdy
má duše nevnímala slov něžnějších a lahodnějších.
Zdviž, která mne pozdvihne až do nebe. jsou tvé ruce,
o Ježíši !t; Svatým Dětstvím se vložila zcela do rukou

Ježíšových, zcela se ponořila do Bozích myšlenek, tu
žeb a zasad, chtěla konati to, co Bůh chce na zemi miti
vykonáno. A to nejsou maličkosti, neboť Bozi plány
jsou velkorysost sama. Jejím povoláním byla láska a
chtěla dosáhnou ti nejzazších hranic lásky, chtěla vy
konat i největší dílo, jehož je schopna laska k Bohu.
Sv. Tomás Akvinsky, mluve o božské ctnosti naděje,
pronesl slovo užasne hloubky : „Od Boha nemá sedoufati menšího nic, nežli jest on sám.“ To platí též o obou
ostatních božských ctnostech, o víre i lásce. Víra se ne
může spokojiti malým, láska již nejméně se může spokojiti malým dílem. Protože tedy svaté Dětství je vý
razem největší lásky, vede samo sebou k největším
dílům. Ne však na základech lidské ješitné velikosti
cíli na pojmech takových o velikosti, nýbrž na základe
malosti, pokory. Neboť je psáno :Povýšil pokorné. Atak
je velkorysost i cesta k ni vyznačena zase třemi slovy:
láska, pokora, síla. Láska ohnivá, Boha hodná, pokora
dětinne svata, Boha jedině důstojná, jsou přípravou,
které se dostává daru síly od Ducha svátého.
Po šesté musíme říci: V tom je svata Terezie Ježíš
kova dána teto době jako nejmodernější světice. Doba,
která neusiluje ze všech sil o výboje, která si zakládá
na tom, že zachraňuje a udržuje, co se udržeti dá, je
doba bez lásky, protože božská láska, totiž opravdu
svátá láska k Bollii, je bezohledně výbojná. Svatá Te
rezie Ježíškova promluvila kdysi slovo sem náležející:
„Každý musíme jednati tak, jako by dokonalost rádu
závisela jedině na našem jednání.“ Ta velkorysost jest
její duch iza hranicemi zájmů Karmelu, takže velkory
sost. malých v bojích doby o křesťan skosí světa zname
ná :Každý ni usi jednati tak, jako by od jeho činnosti zá
viselo vítězství víry nad sveteni. Jaké cíle se rýsují na
takovém obzoru, jaká odvaha, jaká nesmlouvavá výboinost !
Dnešek však se zdá ovládán dušemi velmi opatr
nými, protožemalomyslnými a chudými na nadšenou
velkorysost svaté lásky. Úzkostlivě se přihlíží k okol
nostem, vzdychá se na zlé časy a že se „nedá nic dělati“,
že za jiných časů, v jiných okolnostech, na jiných mís-

tedi,v jiném sdružení lidí mohlo by sevykonati mnoho,
ale v této době, proti těmto nepřátelům, za takových
okolností? . . . A zapomíná se, že jedině bezohledné
výhojnosti, nadšené svátou láskou a naprostým spo
léháním na silo Boží, jíž jsou vlastní divý, je dáno ví.
tězství —a koneckonců, že musí bytí okolnosti a ne
přátelé stále horší a smělejší proti nám, když vidí naši
opatrnost, čili náš nedostatek svaté lásky k vlastní věci.
Svatý farář arsský svou výbojnou velkorysostí lásky
proměnil nejenom svoufarnost.nýbržicelé okolí. A co
vykonala velkorysost mladické Terezie Ježíškovy v ce
lém 8větě?
„Pán mi dal milost nebáti se boje, vykonám svou
povinnost za každou cenu.“ Ten krásný a všem sroz
umitelný výraz velkorysosti svaté Terezie Ježíškovy
je heslem jejích Malých. Úkoly naše nejsou dnes malé
ani prostřední ani obyčejné. Kéž by nebylo více vel
korysosti ti našich nepřátel nežli u nás!
P. Em. Soukup, O. P.

N a d ě j e naše.
Matka Boží se sdílí se svým Synem o Jeho dílo vykupitelské,o Jeho milosrdenství k lidem, o Jeho lásku
k lidem, poněvadž jako Matka Nej vyššího přijala od
Něho i všecky Jeho ctnosti v tom stupni, jaký jí pří
sluší. Ale ani pro tyto ctnosti její netroufali bychom
si k ní volati, neboť jsme všichni spoluvinníky a účast
níky tupení, mučení a ukřižování jejího Syna a kdyby
její ctnosti přijaté sebe více se blížily hodnotě ctností
Boha samého, netroufali bychom sí s plnou důvěrou
obraceli sese svými prosbami k Matce, jížjsme usmrtili
Syna; spíše bychom se jejího pohledu báli a ani napo
menutí božské by nám nestačilo, abychom tuto svou
házen přemohli.
Naše naděje v Matku Boží má však svůj základ v na
ději a víře všeho křesťanstva,že Kristus vstal z mrtvých.
Na Bílou sobotu, když kněz přijde před nejsvétějšíSvá-

tost, napřed zapéje: Regina cadi laetare; neobrací se
tedy prvním slovem ke Kristu ve Svátosti,nýbrž kJeho
matce. Vidíme z toho, že radost Matky Boží nad vzkří
šením byla tak mocná, takřka nekonečná, že její vzpo
mínky na strašné přestálé utrpení staly se nyní sou
částí této nesmírné blaženosti a že v této blaženosti
nemůže na nás shlížeti scity jinými než jejíž mrtvých
vstalý Syn, který pro nás dobrovolné podstoupil po
tupu, muka a smrt. aby nás vykoupil a pro své nebe
získal. Mv, kteří jsme jejího Syna vedli na smrt, přichá
zíme k ní a oznamujeme jí, že její Syn vstal z mrtvých,
jakož byl řekl. Pro tuto radostnou novinu očekáváme
8 jistotou, že Královna nebes již nevzpomene na naše
provinění, které v slzách její radosti se rozplývá před
jasem Boha-člóveka z mrtvých vstalého.
Nazývá rne-li tedy Matku Boží svou nadějí, připo
mínáme tím svou víru v to,že Kristus vstal z mrtvých,
a připomínáme tím Matce Boží největší radost z jejího
života. S touto připomínkou ji pozdravujeme, poně
vadž slovo pozdravu: bud zdráva! patří v řadě názvů,
které jí dáváme, až za ten název nej vyšší: Naděje naše!
Tímto názvem jí projevujeme svou úctu nej vyšší, ne
boť tím, že jako spoíuvimuci smrti jejího Syna ji na
zýváme svou nadějí, oslavujeme její podíl na díle vykupitelskeni a její podíl na slávě vzkříšení Kristova,
které ji učinilo Královnou nebe. Tímto názvem sejí
co nejvíce koříme a je to poučením, že Boha ctíme
prosbou a skládáním naděje v Něho ci v Jeho Matku
na Jeho místě. Sami o sobě nemůžeme Boha ničím
uctít, ničím přispeti k Jeho radosti či slávě,a chcemc-li
tak učiniti, můžeme tak učiniti jen tím, že Ho o něco
prosíme: jen vědomím své závislosti na Bohu uctíváme
Bolla a sloužíme Mu.
Toto naše poddanství daroval Kristus své Matce
tím, že vstal z mrtvých a učinil ji Královnou nebe.
Od té chvíle se sdílí Matka Boží se svým Synem o Jeho
moc, o Jeho slávu a nabyla práv protektorátu, jakých
nemají ani všechny stvořené bytosti nebeské vespo
lek. Pozdravujíce ji tedy jako svou nadějí, pozdravu
jeme tím zároveň jejího Syna, Jeho zmrtvýchvstání

a povýšení Matky Boží na Královnu nebe. na Králov
nu celého světa. Ale tuto poctu jí neprokazujeme tím,
že jí slovy rozvádíme celou tuto její slávu, že rozva
žujeme o této slávě a žasneme nad ní, nýbrž tím, že
si uvědomujeme jen to, že se k ní utíkáme v bídě, ža
losti a nemohoucnosti jako slepí, kteří nemohou sami
ze sebe na její vznešenost zírat a jejichž myšlení a
uzpůsobení nestačí na to, aby mohlo pojmouti i jen
omezenou část významu její hodnosti, moci a slávy.
Můžeme ji poctili jenom vědomím své bezmocnosti
a potřebnosti, jen vědomím toho, že místo plesu a
díků můžeme před ni předstoupiti jen s prosbou o po
moc, jako tvorové nehodní a bezmocní. Ale toto vě
domí naší vlastní nehodnosti a bezmocnosti nás nezklicuje, jakmile před ni předstoupíme. Není Matka
Boží jen bytostí mocnou a vznešenou, již Bůh učinil
prostřednicí mezi námi a scbou. Vědomí naší bez
mocnosti a bídy nás naplňuje zoufalstvím. Naopak,
cítíme, jak nesmírná je láska Boží a jak šťastni jsme
ve své bezmocnosti a bídě, položil-Ji Bůh naši naději
do své Matky a jsou-li i naše potřeby, naše slzy a naše
bolesti uznány za důstojný,abychom jimi uctili Matku
Boží a v ní jejího S^na. Šťastné to poddanství a bla
ženi jsme, ze nemůžeme Matku Boží uctíti a dosti jí
učinili jinak než tím, když ji o něco prosíme v potře
bách tohoto života!
Jaroslav Durych.

S v è c e n í kněžstva.
Třetím nižším svěcením je exorcistát. Je to už ja
kýsi úvod, jakási předzvěst veliké moci klíčů, jíž se
klerikovi dostane svěcením kněžským. Zatím se mu
dostává moci nad tělem, jež si cíábel podrobil, poz
ději bude zbavovat jeho vlády nesmrtelné duše. Bis
kup ho poučuje jako při předcházejících svěceních
o jeho nastávajících povinnostech. Jeho úkolem bu
de vymítali Jáhly, upozorňovati ty, kdož nemají se

účastnili bohoslužby, aby se včas vzdálili, přinášeli
vodu k posvěcení,abv byla po ruce při obřadech, kde
je jí třeba. Tato jeho /unkce souvisí s úkolem vymítali
zle duchy, druhou funkci pak vykonávali kdysi exorcisté vůči krtěncíim a některým veřejným kajícníkúm,
kteří při obětování opouštěli chrám.
Aby mohl přemoci démona, jenž ovládl a poskvr
ňuje lidské tèlo, nesmí mu exorcista dopřát ncjmenší vlády nad sehou samým. Biskup to svéceneúm při
pomíná: Ze své mysli i z tela mají vyhostili všechnu
nečistotu a zlobu, aby nepodlehli tém. jež svojí služ
bou od jiných zahánějí; nad neřestí mají vládnouti,
aby v jejich mravech nemohl si nepřítel osobovali
něco, co by mu právem náleželo. Neboť jenom teh
dy budou ovládali démony v jiných, jestliže nejprve
v sobé překonají jejich mnohotvárnou zlobu.
Potom biskup po prvé dává svěcencům moc sklá
dat! ruce na posedlé —znamení vlády a moci nad zlými duchy. V našich krajinách, kde přebývá Kristus
v Eucharistii, bývá posedlost ve vlastním slova smys
lu velmi řídkým zjevem. A poněvadž vykonávání slav
ného cxorcismu je úloha choulostivá a vážná, mohou
ji dnes vykonávati jenom ti, kteří k tomu byli bisku
pem v jeho diecési zmocněni. Vždyť je to rozhodný
boj 8 tfáblein a vážnost takového okamžiku zřejmé
naznačuje velebné a dramatické střídání vroucích
modliteb k Bohu a slavnostního zaklínání démona.
Biskup potom vybízí věřící k modlitbéza nové exorcistv. Aby je Bůh požehnal v novém úřade. Aby byli
duchovními vládci —spirituales imperatores —nad
zlými duchy, aby byli lékaři církve Boží, kteří zba
vují vlivu ďábelského tèlo a kteří později obdrží moc
uzdravovali i lidskou duši svátostným rozhřešením.
Posledním nižším svěcením, totiž na akolytu, bli/í
se klerik už zřetelně k oltáři. Pontifikál sám nazna
čuje větší důležitost tohoto svěcení proti svěcením
předchozím. Delší promluva hiskupova, dvojí ode
vzdání moci a tři závěrečné modlitby tvoří obsah to
hoto svěcení. V krásné promluvě, plné symbolismu
a hluboké nauky theologické, ascetické a mystické

mluví biskup k nastávajícím akolytúm : „Mujícc při
jmout!, nejmilejší synové, brad akolvtú, uvažujte, co
prijímnte.Nebořakolyta má nosili svíce, rozžíhat chrá
mová světla a přisluhovali vínem a vodou při eucharistické oběti. Snažte se tedy přijatou službu důstojné
plni ti, nebof nebudete moci 9e libiti Bohu, jestliže,
nosíce v rukou před Bohem světlo,budetesloužitiskuu
kům temnosti a tím poskytovati jiným příklad věrolom no9ti. Avšak jak praví pravda: Sviť světlo vaše před
lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a oslavovali Otce
vašeho, jenž jest v nebesích. A jako praví apoštol Pa
vel: Lprostřed pokolení nešlechetného a převrácené
ho sviťte jako světla na světě, chovajíce slovo života.
Bucftež tedy bedra vaše přepásána a bořte svíce v ru
kou vašich, abyste byli synové světla. Odložte skut
ky temnosti a oblecte se v odění světla. Byliť jste ně
kdy tmou, nyní však jste světlem v Pánu. Jako synové
světla žijte. Jaké pak je to světlo, jež tak velice zdů
razňuje apoštol, ukazuje sám, dodávaje: Nebof ovo
ce světla záleží ve všeliké dobrotě a spravedlnosti a
pravdě. Bučíte tudíž pečlivi ve všeliké spravedlnosti,
dobrotě a pravdě, abyste i sebe i jiné i církev Boží
osvěcovali. Nebof tenkráte budete při božské oběti
důstojně podávali víno a vodu, jestliže sami napřed
budete podáni za obět čistým životem a dobrými mra
vy. Kéž vám to Hospodin propůjčí skrze svoje milo
srdenství.'1Světlo a život znamenají v Pišme svatem
i v Pontifikálu totéž. Světlo je nevyhnutelnou potře
bou našeho života. Abychom se stali světlem, je tře
ba, abychom byli Bohu obětováni, zasvěceni čistým
životem a dobrými skutky a tak zduchovněni, aby se
v nás Kristus viditelně projevoval. To se uskuteční,
budeme-li s Kristem umírali (2. Tím. 2, 11) na kříži,
kterážto obět pokračuje na oltáři při mši svaté. Po
tom budeme také zíti jeho životem. Věru, hluboká
pravda, jíž by si mèli býti ustavičně vědomi ti, kdož
přijímají svěcení na akolytu.
Podávaje každému ze 9věccnců svícen se svíčkou
říká biskup: „Přijmi svícen se svící a věz, že jsi pově
řen rozzi haním chrámových světel ve jménu Páně.“

Nato jim podává konvičky sc slovy: Přijměte kon
vičky k podávání vína a vody pro eucharistii krve
Kristovy ve jménu Páně.“ Na každou z těchto formulí
odpovídají svěcenci slovem Amen. prohlašujíce tak.
že souhlasí s tím, co od nich biskup žádá. Čím více
se blíží k oltáři, aby se stali obětovanými, tím jasněji
si musí uvědomovat! svoje závazky, tím usilovněji a
opravdověji projevová ti ochotu spolupůsobili 8 mi
lostí. již přijali.
A jako při každém svěcení, tak i zde vyzývá bis
kup věřící k modlitbě za nové akolyty. Modlí se dé
le než obvykle. Třikráte začíná tytéž prosby a svolá
vá s nebe totéž požehnání. Slyšíme myšlenky a skoro
též výrazy, jimiž biskup před chvílí svěcence poučo
val. V poslední,třetí modlitbě po prvé užívá Pontifikál
slova Consecrarnos . . jež jako by už připravovalo
přechod k slavnostnějším vyšším svěcením, biskup se
modlí, aby Bůh akolyty „i světlem vědomosti osvítil
i rosou své zbožnosti svlažil“. Je v těch slovech pro
gram celého kněžského života. Vědomost je světlo a
zbožnost je rosa, vědomost vede, rosa ztírodňuje čin
nost, bez světla člověk bloudí, bez zbožnosti nepři
náší ovoce. Jak vděčný to předmět každodenního roz
jímání nového akolvty. jenž snaže se stati hodným
milosti, již přijal, s důvěrou upírá zraky do budouc
na, k svátému kněžství!
P. Tomás M. Dial O. P.
v

l i r o l>y 1) o li a t ý r ů v Rí m ě.
Hrob svátého Pavla.
„Hlasatel pravdy a učitel národů“, neúnavný šiřitel
evangelia Kristova po Asii, Bečku, Itálii a Španělsku,
zasloužil si pomníku v hlavním městě veleříše, kde pět
let s Petrem pracoval a za svou víru život položil.
Na cestě do Ostie, půl hodiny za hradbami císaře
Aureliána, v tiché a zelené rovině, na levém břehu

Tibery stojí jeho basilika s jeho hrobem. Svatý Jan
Zlatoústý toužil spatriti svate toto místo: „O, kdo mi
poskytne příležitost uctít ostatky Pavlovy. doteknout
se Jeho hrobu, líbat prach tohoto velikána* —Štěstí,
kterého se nedostalo slavnému kazateli cařihradské
mu, dostalo se mně nepatrnému a nehodnému. Ne
jednou,ale stokráte jsem již klečel před hrobem Pav
lovým. Naposledy to bylo o svátku jeho obrácení
25. ledna.
Bylo jasné římské odpoledne, když jsem s vyvýše
ných břehu Tibery pozoroval basiliku. Zevnějšek je
jednoduchý, skoro neiíhledný; jen čtyřhranný dvůr
před chrámem, utvořený portikem korintských žulo
vých sloupu a nádherná mosaika na průčelí basiliky
dávají vám insiti bohatou velebu vnitřku. Mosaika je
právě ozářená odpoledním slunkem a leskne se ra
dostně. Ze zlatého pozadí vystupuje sedící postava
Kristova se svatýin Petrem a Pavlem po bocích, pod
nimi je rozkošná krajina, ve které roztomilí beránci
pijí vodu několika potůčky tekoucí s vyvýšené skály,
na které leží beránek, studnice vody živé; v rozích
krajiny je Betlem a Jerusalem, kde se Beránek Boží
narodil a vykrvácel; pod krajinou jsou na zlatém poli
proroci Isaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel, kteří do
podrobna předpovídali život a smrt Beránkovu. Nad
tuto mosaiku není prý na světě krásnější.
Prohlédnuv si mosaiku vkročil jsem do basiliky.
Panovalo tam mystické pološero, protože nová ala
bastrová okna jen slabě propouštějí žlutavé světlo slu
neční. Les žulových sloupů byl v polotmc a nerušil.
První pohled letěl k abside jasně osvětlené skrytými
žárovkami. Veliká postava Kristova, mající po stra
nách svátého Petra a Pavla, Ondřeje a Lukáše, vážně
a majestátně patřila ze zlatého pozadí do basiliky.
Benediktini zpívali nešpory. Žalmy nesly se velebné
prostorami chrámu a přítomný lid se modlil a po
slouchal.
Probrav se z prvního dojmu šel jsem ke konf^ssi a
k hrobu našeho bohatýra, který přišel r. 62 do Rima,
za Nerona byl jat, v císařském paláci vězněn a roku

67 sfai na misté, kde dnes stojí klášter trapistú Tře
Fontane asi púl hodiny odsud.
Klekám před konfessí. Na mramorové obrubě hoří
a modlí se ve dne v noci třicet lamp. A pod papež
ským oltářem, tam kde za mřížkou bliká červené svě
télko, leží setlelé zbytky světcovy. Jeho prach nalézá
se v sarkofágu z velkých mramorových desek, na kte
rých je prostý nápis: Paulo Apostolo Mart. — Nad
hrobem stojí gotický baldachýn na červených portý
rových sloupech. Pod hrobem Pavlovým je hrob jeho
žáka Timothea. Konfesse kolem je vyložena červeným
a zeleným mramorem z Peloponésu.
Před konfessí, obráceny do basiliky, stojí obrovské
a krásné sochy sv. Petra a Pavla. Pavel, energický a
výbojný, drží v pravici meč a v levici list k Římanům,
jako by jim chtěl stále připomínat vznesené pravdy,
které jim zaživa slovem i písmem hlásal a které obrá
tily římské impérium. Petr, dobrý a pokorný pastýř,
pravicí žehná a v levici drží klíče. Tyto sochy patří
k nejkrásnějším, které jsem kdy viděl. Ani socha sv.
Pavla v portiku ani jeho socha v Lateráne nevyrovná
se této soše apoštolově.
Z mramorové jako zrcadlo hladké podlahy vyrůstá
les žulových sloupů s korintskými hlavicemi a lahodí
tak oku, že se tento velechrám více líbí než sám San
Pietro. Harmonie a nádhera stavby nikde tak nevy
niká, jako tady. Není druhé basiliky, která by jednotu
a bohatost církve tak makavě znázorňovala jako San
Paolo.
Nad sloupořadím hlavní lodi a na stěnách lodí kří
žových kol ao kola leskne se mosaiková galerie papežů
od Petra až po Pia XI. Jaká dynastie! Její panovníci
nepocházejí z jedné rodiny ale z rodů přerůzných,
prostých i šlechtických. Církev katolická nedívá se na
erby a zámky, odkud by vybírala svoje vladaře, ale
na ctnost a zdatnost. Na papežský trůn se nevystu
puje posloupností a pragmatickými sankcemi, ale vol
bou, kterou se i nejchudší může dostati na nejvyšší
úřad světa. Z posledních papežů byli dva, Pius X. a
Pius XI. z rodu chudého, dva, Lev XIII. a Benedikt XV.

z krve siecht ¡ricé. A tak se Proletariat od věku bratří
s burzoasií a šlechtictvím. Pres to není na světě dy
nastie a vlády pevnější a trvalejší, než je pestrá dy
nastii* papežská. Jiné trůny padají a se řítí. trůn papežů
stojí. — A ještě něco. Jiní panovníci zastupuji zájmy
svého rodu a svého území; papežové chrání zájmy
všech národů a států podpírajíce jejich trůny zásadami
spravedlnosti a mravnosti a hlásajíce vznešenost stat
ků kulturních a věčných a stojíce nad národy a státy.
Papež nemá mimo těch 44 hektarů Vatikánského
Města nic a prcce poroučí 34C milionům. A kdyby mu
zabrali i onen nepatrný majetek, nevzali by mu vlastně
nic, protože nepatří jeho osobě ani jeho rodině. Od
tud tryskne onen klid, ona vznešenost, 0 1 1 a jistota va
tikánské politiky, světskými diplomaty obdivované.
Heci Mussoliniho jsou vášnivé a nervosní, promluvy
Pia XI. klidné a vznešené. To proto, že jeho králov
ství není z tohoto světa.
Jako Slovana velice mne dojaly oba oltáře křížové
lodi. Jeden znázorňuje obrácení Pavlovo na cestě do
Damašku, kam vyjel zajat a do Jerusalema v okovech
přivést křesťany, muže i ženy. Na jednou byl oslněn
§větleni s nebe a padnuv na zem uslyšel hlas: „Šavle,
Šavle, proč mne pronásleduješ?“ 1řekl:,,Rdo jsi,pane?“
A hlas: „Jsem Ježíš, kterého pronásleduješ.“ A chvěje
se pravil Savel: „Pane, co chceš, abych učinil?“ (Sk.
apošt. 9.) Tento výjev, nejdůležitější v životě Pavlově,
znamenitě je znázorněn na oltářním obraze. —Druhý
oltář ukazuje Nanebevzetí Panny Marie. Oba oltáře
jsou provedeny mistrnou mosaikou, takže je ztěží ro
zeznáte od maleb na plátně. Dojaly mne tyto oltáře,
protože jejich nejcennejší výzdoba zeleným malachitem jest původu ruského a byla darována carem Mi
kulášem. Který Slpvan by si tu nepřál, aby národ
ruský jako druhý Savel ustal od pronásledování Je
žíše Krista a k němu se kajícně vrátil. Potom by se
jistě stal původcem obratu světových dějin jako Pavel.
Jsem přesvědčen, že tomu tak jednou bude, protože
Rus miluje Matku Boží, jak dosvědčuje velkolepý malacliit oltáře mariánského.

Těmito myšlenkami a tužbami zaujat opouštím
hrob svátého Pavla. Veliký apoštole národů, přived
k Beránkovi národ ruský! P. Jan Hudeček, ním.

O pokušení.
Kamkoli sledujeme svého Spasitele, všude ho na
cházíme na cestách lásky. 1když se dává vésti na poušť,
jde ze soucitu s námi. Nedá mu to srdce, aby nás po
nechal v nějaké situaci životní, kde bychom byli bez
jeho příkladu. Z lásky k nám sestoupil až do zákopů,
v nichž denně stojíme, a to do nejpřednéjší bitevní
linie.; a v této chvíli stal sc našemu srdci tak blízkým,
jako nikdy jindy. O vánocích stáváme před jeslemi
blahem zaliti, avšak s posvátnou úctou v duši. O Vel
kém pálku drtí nás odpovědnost pod křížem. Na hoře
Tábor musíme si doznali: Nic pro nás. Na hoře po
kušení volá však naše srdce: J Ile, Spása hříšníku, uči
něn jako jeden z nás. Vydejme se v duchu za ním na
poušť, abychom byli svědky jeho pokušení a vítězství.
Ďábel stojí u Krista v poušti, přišel, aby pokoušel
Toho, kterým mu hrozil Bůh již v ráji. Tea tu stojí
proti sobě: nebe a peklo, Bůh a ďábel,zářivé oko Boží
a pichlavé, záští planoucí oko satanovo: drama, otřá
sající nebem a zemí.
Ďábel zahajuje své pokušení ve trojí stupňované
lsti. Napřed to zkouší vně, s tělem. Pán nejedl 40 dní
a nocí, přirozeně, že zlačněl. Tu přistupuje pokušitel
a dí: ..Jsi-li Syn Boží, rei, ať kamení toto chlebové
jsou.“ Na nízkou poživacnost se ohrací dábel se svým
návrhem. Jak prohnaně. Ovšem, když tělo lidské, prach
a popel, volá po stravě, prachu a popeli, pojidle, pití,
po tělesných rozkoších, tu soudí ďábel, že nadešla
slabá chvíle pro člověka, velmi vhodná pro pokušení.
Než u Ježíše nepochodil. To by Spasitel nesměl býti
Bohočlověkem, jenž odhodlal se vžiti kříž vykoupení
svého na se. Nepřišel, aby přinesl potravu tělu, nýbrž
duši: ten pokrm jediný, kterým je pravda. Až jeho

bratři, vzdáleni domů, nebudou miti dosti chleba, roz
dělí těch několik chlebů po ruce, a všichni budou na
syceni a zbudou plné kose. Ale kde není nezbytí, ne
bude rozdélovati chleba, který ze žerné přichází a do
země se vrací. Kdyby proměňoval v chleby kamení
na silnici, každý by ho následoval z lásky k vlastní
mu tèlu a stavěl by se, jako by mu věřil vše. co říká:
i psi by přišli k jeho hostině. To však nechce. Kdo
v něj věří, má věřili v jeho slovo, nedbaje hladu, bo
lestí, bídy. A kdo ho bude chtíti následovali, tomu
bude zanèchati polí a peněz, a zíti jako ptáci nebeš
tí, vyliipovati klasy na polích a prositi o almužnu
u vchodů domů. Bez chleba pozemského možno se
spíše obejiti než bez chleba nebeského u těch, kdož
nechtějí zemříti navždy jako ti, kteří ho nikdy neoku
sili. Ne samým chlebem živ jest člověk, nýbrž láskou,
nadšením, jež visí celým životem na svém poslání,
jako na něm visel jediný a pravý Spasitel světa, je
hož heslem bylo : „Mým pokrmem je ěiniti vůli Toho,
který mne poslal“ (Jan 4, 34) (Sr. Papini.)
Ďábel útočí po druhé. Tentokráte navlekl své po
kušení opatrněji, zkoušeje to u ducha, jeho pýchy a
marnivosti. I pojal ho dábel do svátého města a po
stavil jej na vrchol chrámu a řekl jemu: „Jsi-li Syn
Boží, spusť se dolů, neboť psáno jest: „Andělům svým
přikázal o tobě, a na ruce uchopí tebe, abys snad ne
urazil o kámen nohy své.“ Co myslil, nedopověděl.
Jakoby chtěl říci: Skoč dolů, a omráěíš lidi úžasem
a strachem, vyvázneš-li bez úrazu. Lidé milují div.
Div vnější, fysickou nemožnost, která byla učiněna
možnou v jejich očích. Ti hladoví slaboši světa jsou
hotovi padnouti na zemi před divotvorcem, třeba
i cernokněžiiíkem nebo šarlatánem. Spasitel však ne
přišel na svět, aby dával lidu představení. On donutí
svět k víře v Něho nc ve chvíli světské slávy, nýbrž
nejhlubšího ponížení. Světa nespasíš velkorysými ná
měty, nýbrž tou drobnou prací na spáse duší lidských.
Srdce chce mluviti k srdcím, láska chce v ostatních
vznítili lásku; veliká duše chce učiniti velikými malé
duše opuštěné. Místo aby se vrhl jako všední čaroděj

do propasti pod chrámem, vystoupí z chrámu na horu,
aby s výše vypravoval o blaženostech království ne
beského. (Papini.)
Potřetí doráží ďábel, bera vše útokem. Vyvádí Pána
na velikou horu a ukázav inu všechna království světa
i slávu jejich, dí: „Toto vše tobě dám, jestliže padtta,
budeš se mi klaněti“ Smělost pekelná! A prcce není
jen frází, jestliže ďábel reklamuje s hory království
světa pro sebe. Což nedobyl vítězným pochodem ce
lého světa a nepodrobil si všechna království v něm?
Ne nadarmo nazývá Spasitel ďábla „knížetem toho
světa“. Ano, svět náleží jemu; kolik říší světských
spravuje se zákony Božími? Jsou založena na moci a
udržují se klamem. Satan spí každé noci na podušce
mocných: klanějí se mu činem a platí mu denně po
platek myšlenek a skutků. Jak otevřeně zní touha
jednoho z nich: (Machar, Výlet na Krym : „O, kdyby
tady Satan stál —a dél, to vše bych tobě dal, jestliže
ty jen budeš chtít, —přede mnou čelem o zem bít,—
6 dobrodince Satane,—já neřekl bych jistě ne.“ Ne
snesl té nabídky Pán, nýbrž vztyčiv se, poručil celým
majestátem : „Odejdi, satane, neboť psáno jest: Pánu
Bohu svému budeš se klaněti a jemu jedinému bož
skou poctu vzdávali “Nabídka království pozemských
nezbytně ho naplňuje odporem a ještě více cena, kte
rou satan žádá. Jak za tu cenu může tak mnohý moc
ný toho světa jen jediný den v nezkaleném štěstí ztrávit, je nepochopítelno, to ať si namluví komu chce.
Kristu a jeho vyznavačům nejde o vládu a ještě méně
o slávu. Království, které připravují, nemá nic s krá
lovstvím pozemským, ba ono je určeno, aby zahla
dilo království pozemská. Království Boží je v nás;
třeba ho důsledně rozšiřovati. Až každý bude dobrý
a spravedlivý, až všichni se budou in dovati láskou
bratrskou, a nikdo nebude pomýšleli na to, aby hro
madil poklady, jež rez kazí a moli žerou; nač bude
třeba vojska, když nikdo nebude chtít zvětšovat své
území na úkor druhého ? Nač budou soudcové a bi
řici, když zločin bude neznám lidu proměněnému ?
Nač budou králové, až každý bude miti zákon svůj ve

svědomí? Království nebeské, které je jediné, zabere
místo království pozemských, jichž je mnoho. Lidé
nebudou rozděleni v pány a otroky, svobodné a věz
né, občané království budou jedinou rodinou otců a
bratří, a brány ráje otevrou se synům Adamovým,
zpodobneným Bobu. (Papini.)
Těžké bylo pokušení Ježíšovo; když je byl přemohl
v sobě, vysel z pouště, aby ďábla přemohl mezi lidmi.
Snad napadla vám během čtení myšlenka, proč Nej
čistší dovolil, aby se mu zlý duch na blížil, ho pokou
šel. Na to nám odpovídá sv. Pavel v listě k Židům
(4; 15,2; 18): „Máme velekněze, jenž ze soucitu k nám
chtěl byti zkušen ve všem, vyjma hříchu . . . A pro
tože sám trpěl, byv zkušen, může pomoci těm, kdož
bývají pokoušeni.“
Kristus dal se pokoušeti nám pro útěchu. Když vi
díme, jak satan odvážil se na Nejsvětějšího, nesmí nás
lekati. když my máme co ciniti s pokušením. Záhy učil
ses modliti se: „Neuvoď nás v pokušení“. Byli jsme
tehdy útlými dětmi, když jsme ta slova lapali se rtů
matčiných. Byť jsme dlouho nevěděli, co provina a
pokání, modlili jsme se je. sbírajíce předem sílu, mi
lost k onomu dni, kdy mělo vzejiti nám poznání dobra
a zla. Kdo dovede vylíčiti všechny ty boje, soužení,
jimiž trpíme dosud od oné chvíle neblahé, kdy taju
plná trhlina se v duši otevřela a dále rostla. Postavili
jsme se zmužile na odpor, abychom zvládli temné
mocnosti a nabyli nad svým nitrem zase vrchu, pro
tože jsme věřili a dodnes věříme v dobro a jeho sílu.
Čím výše však spěla naše duše, tím hlouběji nás to
táhlo k zemi.
Ted jsme již věděli, co znamená „Neuvoď nás v po
kušení“, led jsme se prosbu tu modlili z vědoucího
srdce, zkrušeného, tlukoucího úzkostí. Jedno se nám
při tom ujasnilo a bylo útěchou, že není stavu, věku,
života bez pokušení. Na všechny si troufá ďábel a
zkouší jejich sklony. Mládí rád zaplétá do žádostí těla.
Kolika mladým srdcím zasadil ránu smrtelnou; nej
lépe svědčí o tom kult nahoty a vzrůstající s ním
úměrně procento nakažlivé nemocných. Kolik jich

nad to chřadne duševně, jsouc neschopno a otráveno
po cely život. Když nadejdou roky vystřízlivění, nají
má dábel pýchu života, pokušení mužovo. Od té doby,
co sám pýchou nebe ztratil, zavedl tisíce na tu samou
cestu. Co jiného se skrývá za vším rozumářstvím,zleh
čováním a podceňováním ne-li cíáblův hřích. Kdo
šťastně překonal i tyto nástrahy, af se nedomnívá, že
má již vyhráno a dábel mu dá pokoj; to nezná tvrdo
šíjnost jeho. Ještě jeden bod mu zbývá k útoku, hlad
po zlatě, pokušení stáří. Co jiného jsou ty různé zpro
nevěry, přesedlání, honby za lepším bydlem, postupy
v úřadech a organisacích, závislé mnohdy na ztrátě
cti, na zradě víry, národa. Za trochu peněz zaprodali
mnozí iiž za časů Jidášových Spasitele, svědomí, duši
a víru dětí svých. Tož, zahled se kamkoli chceš, všude
narazíš náčernou vypálenou stopu dáblovu, odevšad
šklebí sc na tě jeho maska. Prochází se pyšně po korsu
a večer vysedává po nočních kavárnách. Je stálým
předplatitelem moderních divadel, kin a varietních
představení. Je umělcem,řečníkem,spisovatelem z po
volání. Ba nevyline ani světci. Až do svatyně se plíží
a obchází kol zpovědnic své oběti. Žádná poušf mu
není dosti odlehlá, žádná samota dosti hluchá, aby
tam nezašel, hěží-li o to, pokoušeti člověka.
Aty jsidoufal.ze nezkříži tvých cest? Klesat vsak na
mysli? Dokud jen bojuješ, nejsi ještě poražen. A kdy
bys poklesl nastokrát,povstaň tcž tolikrát, jen jednoho
nikdy neučiň; abys nikdy neuzavřel s hříchem trvalý
mír. Koho má dábel jistého, toho již nepokouší, po kom
liaze stále svým i sítěmi, toho ještě nemá. Kéž si to všt ípí
úzkostlivé duše, jež probraly se z mrákot hříchu k no
vému, duchovnímu životu, avšak již na saméni za
čátku ochabují a kolísají, řkouce sobě:,Jak jen mohu
býti lákán tak ohyzdnými věcmi, vidím jasně, co ve
mně je, a kdybych sto let se pokoušel o ctnost, nedo
sáhnu jí; nač tedy sc zbytečně namáhat, jsem stejně
ztracen.“ Dokud jsi nesvolil, nejsi ztracen. Pokušení
Ježíšovo jasně ukazuje, že pokušen inerii ještě hříchem,
tím méně známkou zavržení. (Dokončení.)
Vincenc KramoliŠ.

M e t a f o r y o dusi.
Staří Hekovési představovali duši jako motýla. Vpo
jetí starých národů indogermánských má duše podo
bu ptačí. V umění starých Egyptanu podobu ptáka
s lidskou hlavou, mouchy nebo netopýra. Svědci tak
nejstarší památky literární a umělecké. Staré hroby
attické bývaly zdobeny postavami sirén, bytostí ma
jících tělo ptaČi,hlavu dívčí. Siřeny znázorňovaly du
se zemřelých.
I v umění starokřesťanskcm se vyskytuje ptačí po
doba duše. Duše má podobu holubice a odchází z těla
ústy.Tato představa uuše byla asi velmi oblíbena, ne
boť se stala motivem legendárním. Vknize svých Roz
mluv vypravuje svaty Řehoř, že svátý Benedikt viděl,
kterak duše svaté Scholastiky vzlétla k nebi v podobě
holubice. (Lib. 2. cap. 34) Podobnou zprávu nalézáme
i v biografiích jiných světců. V katakombách často se
duše zobrazuje beránkem. Nejčastěji představují duše
zemřelých oranty, ženské postavy modlící se s roz
pjatýma rukama : bud děkují Bohu za vykoupení, bud
se přimlouvají za své přátele.
Ve středním věku zobrazovali duši jako dítko, jez
vychází z těla ústy: odnášejí ji bud andělé nebo cfábli.
Katedrála strasburská je ozdobena reliéfem předsta
vujícím zesnutí Panny Marie.Tělo Matky Boží leží mrt
vo na loži. Kolem stojí zarmoucení apoštolově. Upro
střed nich Kristus pohlížející s láskou na tělo zesnulé:
v levé ruce drží miniaturní sochu Matky své —symbol
její duše.
Bylo by poučno pátrati, jaký vliv měly tyto sym
boly na vývoj představ o poměru duše a těla. Je-li du
še symboíisována ptákem, není daleko myšlenka, že
tělo je klec, která toho ptáka vězní. Je-li symbolisová^
na ovečkou, kterou odnáší dobrý pastýř na ramenou,
vnucuje se představa, že život v těle byl pustinou
nebo trnovým houštím. Děkují-H oranty Bohu, jistě
mu děkují za vysvobození ze žaláře těla. Sinrt v do
bách pronásledování skutečně byla vysvobozením.
Jak výmluvný je prostý nápis na hrobě mučedníka:

IN PACE! Zde muky, žalář, tam vysvobození, pokoj.
Představa, že duse je vezen a tělo žalář, jistě se ho
dila duším toužícím po věčnosti. Svatý Augustin prosí
Boha, aby vysvobodil duši jeho ze žaláře těla. Svatý
František umíraje zpívá žalm 141, končící se veršem:
Vyved ze žaláře duši mou!
Věci duchovní jsou tajemné. Těžko je nám mluvili
o nich jinak než v podobenstvích. Právě podoben
stvím, příměrem, metaforou, přirovnáním dosahuje
me jasného osvětlení, přímého pohledu, ostré zkrat
ky. V podobenstvích se modlíme, v podobenstvích
kážeme, v podobenstvích učíme.
Poučuji třebas o nadvládě rozumu v člověku ¡Plu
je člun širým mořem. Rozbouřené vlny jej zmítají,
rozpoutané větry jej ženou na skaliska. Běda plavci,
ochabne-li! Běsnící živly zvítězí: lodka se převrhne
nebo se o skálu roztříští. Plavba —lidský život. Příboj
a vítr - pokušení a mravní nebezpečenství. Plavec duše.
Podobné užívám přirovnání: jezdec - kun. A vy
kládám : Makedonský král Filip měl ve svých stájích
koně jménem Bukefala. Žádný jezdec se nedovedl na
něm udržeti. Tak byl nezkrotný a bujný. A co niko
mu se nepodařilo, dokázal kralevic Alexander. Vsedl
na Bukefala a jezdil na něm tak dlouho, až se kůň
unavil a poslouchal. Když to viděl král, řekl: Synu,
hledej si jiné království, Makedonie jest pro tebe malá!
—Každý člověk iná v sobě Bukefala i Alexandra. Bukefalos —toť nižší stránka naší přirozenosti, která se
jeví živelnými, slepými takřka a ne ukrocený mi silami
—tělo. Alexander - toť stránka vyšší, rozum a vůle
—duše. Nižší má podřízeno byti vyššímu. Jezdec má
ovládati koně a ne naopak.
Vysvětluji, proč svátý František nazýval tělo brat
rem oslem. Duše —pán, tělo —osel. Osel má sloužiti
a pracovati. Chybou jest, hubí-li ho pán hladem —
neunese pak svého břemene. Chybou jest, překrmuje-li ho —zbujní a neposlechne. Sluha, ne pán. Hýčkali
tělo znamená hýčkati otroka. Je-li hýčkán, vzbouří se.
Osel je tělo. ale bratr osel. Slovem tím zmírnil svátý

František tvrdost své metafory : že by jinak tvrdá byla,
pochopí nejlépe, kdo ví, jak necitelné se na jihu za
chází s oslem. Tedy správně: bratr osel, sice jinak by
měla metafora smysl nekřesťanský a podporovala by
domněnku, že tělo není částí lidské osobnosti.
Takové, pojetí je v budhismu. Budila praví:
- Kdyby nějaký muž odnesl všecku trávu, chrastí,
haluzí a listí z tohoto háje Jeta, nebo je spálil či jinak
sním naložil,zdali byste si řekli: Nás odnáší ten muž,
nás spaluje, nebo s námi podle libosti nakládá?
- Vpravdě ne, pane!
- Proč?
- Vpravdě, pane, to nejsme my, aniž nám to náleží!
- Stejné, učedníci,nenáleží vám tělo: odřekněte se ho,
Odřeknutí těla přinese vám spásu a štěstí. (G. Grimm,
Die Lehre des Buddha. München 1922, Piper & Go.
S. 162-3.)
Všechny zmíněné příměry: vězeň —žalář,plavec —
člun. jezdec - kůň, pán - osel a jiné podobné, i když
jsou básnicky mohutné,mravné a psychologicky účin
né, mají nesprávný základ myšlenkový, jsou příznivý
mínění, že duše a tělo jsou si cizí, že jsou to dvě pod
staty úplné nepojící se v podstatu jednu a ne dvě pod
staty neúplné pojící se v jednu podstatu, a že jejich
vztah jest jen vnější, náhodný, dočasný, případný a ne
niterný, podstatný, životní a ústrojný.
Na sněmu veViennel311prohlásil KlemensV.: Kaž
dou nauku pošetile tvrdící, že podstata rozumné duše
není vpravdě sama sebou formou lidského těla, zavr
hujeme za úchvaly posvátného sněmu jakožto blud
nou a katolické pravdě odporující, a aby všem byla
známa pravda ryzí víry a zamezen přístup všem blu
dům, prohlašujeme, že, kdokoliv by se příště osmělil
tvrdošíjně tvrditi, hájit i a uciti, že duše rozumná není
sama sebou a bytně formou těla, má byti za kacíře
pokládán. (Denzinger, Enchiridion symbol, et definit.,
p. 484.)
Duše jest podstatnou formou těla, praví sněm. Jak
tomu rozuměti?
Scholastičtí filosofové učili, že hmota se skládá ze

dvou prvku: Látky (materia) a tvaru (forma). Látku,
jež jest obecným podkladem hmoty, nazývali látkou
Ervou, hmotu pak složenou z prvé látky a tvaru lat
ou druhou. Každá bytost hmotná, ať živá či neživá,
skládá se ze dvou podstatných částí: z formy a látky.
Jak forma tak i látka o sobe jsou podstaty neúplné:
teprve jich spojením vzniká podstata úplná.
Máme tu pšeničné zrno. Přijde chemik, rozebíraje,
zjišťuje, které prvky jsou v něm obsaženy, v jakém
množství a poměru. Zjistiv, vyrobí na vlas stejné zrno
se všemi látkami zrna přirozeného stejné uspořádaný
mi. Zasadíme přirozené zrnko: vzklíčí a vyroste. Zasa
díme umělé: shnije. Abvlo naprosto shodné se zrnkem
přirozeným. Něco mu chybělo. To něco se nazývá for
mou. Forma bytostí živých je principem života.
V tom smyslu se praví: duše je formou těla. Bez ní
se tělo stává mrtvolou s novou formou, která na místě
duše vzniká z hmoty jeho.
Duše je podstatnou formou těla. Formou podstat
nou se nazývá ve dvojím smyslu. Předně proto, že sa
ma o sobě jest podstatou, má život rozumový sama
o sobě, vlastní jsoucno a tudíž i schopnost zíti mimo
tělo a bez těla. A potom proto, že není čirým duchem,
jak Plato se domníval, neboř kromě mohutností čiře
duchových, rozumu a ville, má též mohutnosti ústrojné a jest již podstatou svojí určena, aby se spojovala
s tělem. Kdyby nebyla takto uzpůsobena, mela by ji
nou přirozenost, čili byla by andělem.
Spojujíc se s tělem tvoří duše novou přirozenost,
jež není ani duch ani tělo, nýbrž člověk. Bez těla není
duše tím, čím podle bytnosti své býti má. Duše svou
přirozeností lne k tělu. Tím jedině se vysvětluje děs
člověka před smrtí. Smrt je násilné roztržení přiroze
né jednoty. Duše mimo tělo má přirozenou touhu opět
se spojiti s tělem. V této touze jest hledá ti přirozený
důvod vzkříšení těl.
Duše a tělo se spojují niterně,neprostředně a ústrojně. Spojení jejich je nejen přirozené, ale i osobní. Vše
cky činnosti duše i těla se sbíhají a soustředují v jed
nom a témž vědomí. Táž osoba myslí, cítí, vnímá, čije.

Této jednotnosti vědomi nevysvětlí li, kteří vidí v člo
věku dvě podstaty úplné a samostatné, z nichž jedna
užívá druhé jako nástroje. Vizme rozdíl: vézeíi k žaJáři
nikdy nelne přirozenou touhou. Jezdec a kún nikdy
nesrustajív jedinou bytost - obludného nějakého ken
taura. Pták ke kleci nelne přirozenou náklonností: uletí-li z ní jednou, nevrací se nikdy. Majitel osla pěkně
by se poděkoval, kdyby mu někdo připisoval činnosti a
vlastnosti jeho ušatého služebníka. A jiný rozdíl: Duše
je v celém těle celá a celá v každé jeho části, neboť jest
podstatnou formou celého těla. (S. Tlieol. í. q. 76. art.
8.) Avšak vězen nevyplňuje celý žalář, jezdec není v ko
ni, nýbrž na koni, plavec není v celém člunu, nýbrž jen
u vesla, oslar nepřebývá v oslu, ba ani v chlívku jeho
ne.
Duše není tělu cizí. Jako duše pro tělo, tak tělo pro
duši. V témž okamžiku, kdy vzniká duše, vzniká i telo.
Jich spojením povstává jeden člověk, jeden podmět,
jedna osoba, jez jest činným principem nejen ducho
vého, nýbrž i tělesného života.
Tělo není jen nahodilý nástroj duše. Tělo není oděv
duše. Tělo není žalář duše. Tělo není sluha duše. Tělo
není nosič duše. Tělo není soumar duše.
A dokonce lze v jistém sinvslu říci, že duše v těle
jest dokonalejší než duše od tela odloučená. Totiž:
Duše odloučená od tela jest dokonalá tím, že patří
na Boha. ale nedokonalá tím, že není spojena s tělem.
Duše odloučená od těla zcela se uspokojuje s hle
dem k předmětu touhy, neb má, po cem toužila, ne
však s hledem k podmětu touhy, poněvadž nemá Bo
ha způsobem úplným, jak by jej chtěla miti: a tak
opětným spojením duše s tělem vzroste blaženost ne
sice obsahem, ale rozsahem.
1 po zániku těla má duše dokonalou bytnost a čin
nost, ale nemá dokonalé přirozenosti, poněvadž je od
loučena od těla. (S. Theol. I - 2, q. 4. art. 5.)
Podivný vězen! Touží po svém žaláři. V něm dokonati chce svou blaženost. Chce státi před Pánem
ve svých okovech a zvoniti jimi stříbrnou píseň ne
konečného štěstí.
Dominik Pecka.

N o v o s v e c e n e u in.
Kněz má být zároveň velký a nepatrný,
vznesený jak z královského rodu,
prostý a jednoduchý jak drvoštěp,
hrdina, který přemohl sarna sebe,
člověk, jenž zápasil s Rohem,
zdroj svátého života,
hříšník, jemuž Bůh odpustil.
Pán vlastních tužeb,
služebník slabých a ustrašených.
Nemá se sklánéti před mocnými a velkými,
ale schylovali se i k nejnepatrnějším.
Má být jak učedník před svým mistrem
a zároveň vůdcem v bojích duchů,
žebrák se sepiatou dlaní
a bohatýr zlato rozhazující.
Mužem má býti na bojišti
a zenou u loze chorých.
Má býti vidoucím starcem
a plačícím děckem,
po nejvyšsím má se vzpínali
a i k nej menším obracel svůj zrak.
Jak ten, jenž k radosti jest určen
a zároveň s bolestí zasnouben
daleko od veškeré závisti.
Jasný v myšlení a pravdivý ve slově,
milovník pokoje a nepřítel zbabělosti,
má pevně stati v sobě
a býti něco zcela jiného. nez jest.
Do jeho rukou byla uložena lidská důstojnost,
s ním klesá a s ním stoupá.
J. Kühnei.

S v o l) o du.

Nikdo nemůže se osvoboditi od sebe vice, než po
kud mu pro svobodu dáno bylo Bohem porozuměni
a síly. Ale každý musí se tolik od sebe osvoboditi, ko
lik inu pro to bylo dáno porozumělií a síly. Někdo
muže zústati bez viny, i když všem svým sousedům
je k pohoršení, a někdo může bytí na vysokém stupni
dokonalosti a mnoho osvoboditi a přec se ještě muže
stati vinným, je-li v poměru k přijaté milost iještě málo
svoboden a osvobozen.
Svobodným jsi, zapomněl-li jsi všech ne, tak zapo
mněl, že nikdy více v tobě nevyvstanou. Svoboden
jsi. pakli všecko tvé cítění je jediným ano, to jest. když
všecko v tobě je láska.
Kdo miluje, je svoboden. Silná a vítězící láska jest
naší svobodou. Dokud nás mohou lidé ještě drážditi,
nejsme vítězi, nejsme svobodnými. Kdo jest upjatý,
kdo se stává zlostným a podrážděným, ten byl pře
možen.
Svobodnými jsme,máme-li v sobě tolik zdraví, aby
chom byli uchráněni nákazy ducha světa; myslíme-li
a cítíme-li vždy svatě; nahromadíme-li v sobe tolik
síly Boží, že těžko nám jest hřešit i.
1Irích činí nesvobodným, přivádí nás do dluhů. Kdo
vše vykonal, co mu bylo možno, splatil svůj dluh, jest
viny prost. Přived 1-li jsi všecky svc možnosti k jich
ncjvyššímu rozvoji, jen tenkráte jsi se na nichneprovinil. Nikdy však nedojdeš tak daleko, abys byl Bohu
nebo lidem nebo sobě více učinil, nežli jsi dluhoval.
Jest jedno, rekneme-Ii: Bohu nebo lidem nebo tobě.
Jak velký je tvůj dluh oproti jednomu, tak velkým
jest i oproti druhým.
*
Svoboden ! Ne, kteří na tobe lpí, činí tě nesvobod
ným, jsou ti překážkou, a byť by jich i sebe více bylo,
—ale na nichž ty visíš, a byf by to byl i jen jediný.
Ne, kteří tě nenávidí a tobě závidí, ale jez ty nená
vidíš a jimž závidíš. Pakli jsi byl svou náklonností ne-

ho odporem z dráhy své odhozen, od svého ideálu
odchýlen,polom jsi nesvobodným. Jen láska k Bobuli
to jest, ta nečiní nesvobodným, protože láska Bozi
musí byti vždycky vydobyta. Úpění na Bohu vsak
jest jediná plnost síly, jež té nenechá odpočinout],
nýbrž k činu pudí.
Všecky vnější vztahy jsou tu, aby byly překonány,
aby, duchovně, byly hodně oddáleny, tělesnou lásku
i nenávist nutno přemoci. Náklonnost a nepřátelství
jest třeba tak zmoci, jako kdyby pout těch vůbec ne
bylo. To jest nejvvšší svoboda: svoboda v okovech,
svoboda v žaláři. Teprve kdo volným v okovech, ten
má svobodu všech výšin i dálek u sche, v sobe; ten
snáší nepřátele své svobody tak lehce, jako by jich
nebylo, jako by byli jeho přáteli. Zhusta bývají laké
spíše jeho přáteli nez nepřáteli. Oni ho teprve do
nucuji k svobodě, k velké, věčné, k svobodě v Bohu.
Naše svoboda jest naším dílem. Nikdo nemá nad
ní moci. Cím vpravdě jsi. toho nemůže li nikdo vžiti,
tím jsi. ať z tebe činí cokoliv. Co nepravdivého o lobe
říkají — ať více či méne, tím nejsi.
Býti svobodným znamená: nebytí lhostejným vůči
lidem a ideálu, nýbrž nadšením, láskou, oddaností,
obětmi býti vázán k nejvyššínni. Komu nelze již jinak,
než vší silou snažili se za dosažení výšin, kdo se cítí
vinným při pasivním chování, jest svoboden. Svobo
da jest neschopnost pro všecko nízké a vázanost k nejvyssimu.
A proto jest naší největší svobodou, jsme-li lak vá
záni k Bohu, že nejsme více my, že nechceme už býti
my, že elicerne jen Boha v nás a že jej konečné máme;
necháváme-li Boha v nás za nás mysliti, cititi, jednati: neboť jen tehdy děje se v nás a námi a z nás to
největší, co se stati může. Svoboda smí znamenati
pouze: svoboda pro to nejvvšší!
Miluj Boha, pak odpadne od tebe všechna závist,
a všecka žádostivost a všecka nucenost. Vždyť potom
jsi bohat a netřeba ti dychtiti po ničem a jsi silným
oproti všem poutům. Láska zmůze všecko a má všecko.
Naše schopnost k lásce Boží jest naší schopností kßvo-

bodè. Na kolik Boha milujeme, na tolik jsme svobodili.
Nase láska k Bohu je naší svobodou.
Heliand.

Laický apoštolát
vjednom ze svých osobních předpokladů a podmínek.
(Praktické pokyny pro duchovní život. 3.)

Pole činnosti laického apoštolátu je tak mnoho
tvárné. ze není vůbec možno nějak předvídat dnes,
no může zítra také patřit do jeho obvodu. A zrovna
tak je potřeba různých vlastností a předpokladů, po
dle jednotlivých úseků tohoto pole působnosti.
Chtěl bych zde upozornit jen na některé zapomí
nané předpoklady této apoštolské činnosti, protože
mohu jisté předpokládat, že úroveň čtenářů této re
vue je taková, že sami dovedou vycítili z celého du
cha ostatních pojednání, duchovně je vychovávají
cích, samozřejmé a všekřesťanské vlastnosti každé
činnosti, která se má dít ve jménu Božím a pro Boha.
Pravím, zapomínané, ale připojím ještě —neujasněné.
— A řckl-li jsem, že těchto vlastností je tolik, pak
mohu ze zapomínaných a neujasněných vybrat jen
nej všeobecnější.
I. Je známý fakt, že o politice a náboženství smí
mluvit každý a že se samozřejmě předpokládáme těm
to věcem každý rozumí a že stačí k jejich posouzení
pouhý jasný rozum a spekulace. — Denní zkušenost
usvědčuje toto naivní domnění ze lži, ale je tomu tak.
Nuže, nemůže tomu tak a nesmí tomu tak být u to
ho, kdo by chtěl činně spolupracovat s církví.
Ale je tomu tak i zde, mezi námi!
ín medias res! — Máme intelektuály, (redaktory,
tajemníky, předsedy,spisovatele,řečníky), kteří se bijí
v prsa jakožto monopolisovaní zastánci víry a církve
(říkají: katolicismu!) a pri tom jejich dikce je nejen
nejistá, ale čiší z ní neporozumění věci, zajde-li téma
na pole některé náboženské otázky.

I primitivní, i z katechismu!
Je v tom neúcta k sanic víře, (která jim nestojí za
poučení), je v tom vsak hrozná a neodpoviditelná
odvaha vzhledem k Bohu a věčnosti: Takový řečník,
spisovatel . . . hájí v reci a v novinách určitou prav
du svaté víry - a slysí-li ho kněz nebo vzdělanější
katolík v té veci, cítí, vidí, poznává, žc onen bud
hájí horlivě něco, co církev neučí a co tedy nestojí
za křížení meče,
bud že hájí sice dogma, ale důvody, které jdou ve
dle a ukazují, že tomu nerozumí, jinými slovy, že hájí
a vykládá vec NEODBORNÉ, amatérsky.
Ale v tom je právě ona neodpověditelnost: Vzbudí
více pochybností, — umluví, ale otřese, — naznačí
další pochybnosti, u myslících kompromituje zjevení
a učení církve . . .
A nemysleme při tom jenom na veřejné řeči a na
p9aní do časopisu a novin: V privátním rozhovoru
(a ten je v laickém apoštoláte nejčastější), přijdou na
řadu věci, o nichž nutno mít jasný pojem a na něž
bychom ani nemyslili. (Vzpomeňme na pr. ústřední
otázku zjevení: O milosti posvěcující, o účinku svá
tostí saniých ze 9ebe (ex opere operato), podstatné
části vyznání při sv. zpovědi, odpustky a p.)
Myslím tedy zde jen na inteligenci a na její prav
děpodobně širší veřejnost v širším rámci apoštolátu.
Směřuji tedy i vzhledem k ní ke svému cíli:
Pro inteligentního katolíka —hlavně je-li to muž,
žena, s určitým školským vzděláním a gradem, od ně
hož se také čeká úměrné vědění náboženské — ne
stačí znalost víry
pouze ze Školy, z doby „za onoho času“,
pouze z brožur, sebe náboženštějších,
pouze . katolických časopisů, sebe výše stojících
a probírajících hluboce náboženské pravdy,
pouze z přednášek a rozhovorů, . . . neboř
učení školní se zapomnělo a bylo minimální —
(dnešní inteligent se také nemůže spokojit s tím,
co se kdysi učil z fysiky a pod.)
brožury jsou pouze výseky* určité otázky,
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časopisy a revue referují částečné, příležitostné ak
tuality.
řeči a rozhovory jsou náhodné a také částečné, a
všecko to dohromady předpokládá základy, na nichž
staví a bez nichž i v těchto pramenech zůstanou ne
bezpečné mezery.
Je nutno pro apoštola položit solidní a odborné
základV své znalosti svaté víry. jinak bude mít jeho
přesvědčení nebezpečné slabé stránky — a bude je
mít i celá jeho činnost, protože v této věci se promít á
a prosvěcuje duch slovem a gestem na venek chtě
nechtě!
Tyto základy se postaví na odborných a solidních
dílech z jednotlivých oborů bohovědy.
Je nutno ještě odůvodňovat toto tvrzení?
Myslím, že je každý uzná, ale že přece se s ním prakticky nepočítalo a že lato nutnost byla pro apoštol
skou práci hodné zapomínána a je dosud.
V bojím se domyslit, že tomu tak bude i nadále, že
sc budeme musits obavou dívat narůzné dogmatické
nepřesnosti a morální přehmaty a se strachem oče
kávat každý Článek a každou řeč horlivého katolic
kého řečníka ... Prosím úsilně Pána světel, od něhož
jest každý dar nejlepší a dokonalý, aby toto amatérské
nebezpečí v apoštoláte přestávalo, a aby se horlivost
a obětavost našich činitelů apoštolských úměrně pro
jevovala ve vážnosti studia pravd, při nichž nejde
o čas a tělo,nýbrž o ducha a věčnost... Nejsou-li toto
pro nás prázdná slova, pak dokazují a nutí k hlubší
znalosti víry.
Ii. Zmíněná znalost základů víry se doplňuje zna
lostí praktickou:
a) Jedním z důsledků, na něž myslím, je na př. zna
lost prakse, jak připravili na smrt umírajícího či jak
zachránit jeho duši, když není možno se dočkat kně
ze, kdo smí křtíti z nouze, jak se platně křtí a co je
k tomu potřebí, co je třeba po stránce jak církevní
tak právní k návratu do církve, které důvody jsou do
statečnou omluvou pro nepřítomnost na nedělní mši
svaté, pokud a jak váže půst atd.

b) Právě tak zarmucujícím pro nás jest také. že t.
zv. intelektuálové se méně informují o přání biskupu
a sv. Otce ve věci své výpomoci a úkolu v apoštoláte,
než prostí a méně školsky vzdělaní věřící. Není mož
no popřít i, že příčina jest v přesvědčení, že nepotře
bují poučení. Tato bohorovná poza vševědoucnosti
může nám vše pokazili. V tom tkví vždy konec konců
egocentrismus — to jest pravý opak apoštolátu —
theocentrismu. Proto není možno dosti doporučili
bucf informační knihy nebo lépe, pokud jsou přístup
ny, informační kursy. - Je-li kdo již orientován, pak
sám si snadno najde svá místo v celé činnosti.
Pak ovšem, na těchto základech, nutno během oa
su doplňovat to, co přináší doba nového. K tomu pak
jsou již odborné (duchovní, bohovčdné, liturgické,
filosofické atd.) revue a časopisy, z nichž jest nejlépe
vyvolit nejlepší a ty potom pravidelně číst. (Při čemž
jako zásada platí : Ne mnohé, ale nejlepši a důsledně!)
P. Jan Ev. Vrhán O. F. M.

Sv. Cyril A l e x a n d r i j s k ý , o b h á j c e
b o ž s k é h o m a t e ř s t v í P. Ma r i e .
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní
i v hodinu smrti naší!“ Svatá Marin, Matko Boží! Mezi
názvy Panny Marie je u věřících málo tak domácích
a tak milých a častých jako ten, jenž připomíná její
mateřství. Po každé, kdy se modlíme andělské pozdra
vení, připojujeme k němu slova, která pozvolna při
dala zbožnost všech a která církev potvrdila svou mo
cí. S druhé strany nás pak bohoslovci učí, že všechny
výsady blahoslavené Panny, její neposkvrněné početí,
slavné nanebevzetí, její úkol Prostřednice v díle spásy
tkví v jejím Božím mateřství. Jelikož byla Maria od
věčnosti vyvolena za Matku vtěleného Slova, proto
byla pro nekonečné zásluhy svého Syna uchráněna
dědičného i všeho ostatního hříchu; poněvadž byla

i teleni úzce spojena s Vykupitelskvm tajemstvím, je
jí svěřen úkol Prostřednice všech lidí u Syna; a ko
nečné jako Matka Boha Spasitele vystupuje po smrti
na nebesa a je korunována za královnu všech andělu
8 svátých.
A tento krásný název Matky Boží, tak vzácný vědě
bohoslovců a drahý zbožnosti katolického lidu, byl
kdysi blahoslavené Marii Panně upírán.Celá východní
církev byla v V. stol. zmítána prudkým sporem, jehož
příčinou i předmětem byl právě název „Matka Boží14
udílený Panně Marii. Utkání bylo velmi živé, spor byl
přednesen až v Římě, dokonce byl svolán všeobecný
církevní sněm, aby potvrdil správné učení a odsoudil
blud. Byl to shluk velikých událostí, na něž si stěží po
myslí zbožní věřící, když se modlí růženec nebo Zdrá
vas. Píši v květnu, v měsíci Panny Marie, královny
máje, v měsíci, kdy věřící celého světa se modlí k pře
svaté Panně tím horlivěji a častěji; jistě jim bude milo,
když jim krátce vylíčím těch několik stránek z dáv
ných dějin církve,abych posílil a osvítil zbožnost všech,
abych oslavil Tu, jež „sama vyvrátila všechna bludarstvíu.
Kněz, jménem Anastazius. pronesl při kázání v Gařihradě s kazatelny pravdy tato závažná slova: „Nikdo
ať se neodvažuje nazývali Pannu Marii Matkou Boží,
poněvadž Maria patří k lidskému pokolení a lidský
tvor nemůže nikdy porodili Boha.“ Biskup, dalek jsa
toho, aby jej napomenul a odsoudil jeho učení, jej právě
naopak podporoval proti protivníkům, kteří se ozý
vali; kryl icj svou autoritou, zaručil se za čistotu jeho
víry a prohlásil, že tak vpravdě smýšlí církev. Toto se
přihodilo ke konci r. 428 a onen biskup se nazýval
Nestor. Jeho stanovisko vzbudilo jednu z největších
rozepří, které prožil křesťanský starověk.
A skutečně názory a chování cařihradského bisku[>a napřed způsobily veliké pohoršení v jeho vlastním
nskupském městě a pobouřily mnichy k odporu a ko
nečně byly odsouzeny celým křesťanským svetein.
Carili rad byl středem říše a proto věc byla mimořádně
vážná.
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Jistě Nestor nepopíral, že Slovo v Itine Panny .Ma
rie na sehe vzalo lidské tèlo; s celou církví vyznával,
že „Slovo teleni učiněno jest a přebývalo mezi námi“
(Jan 1, 1"*). Vědci, že zvcstující andel pravil Marii na
zývaje ji plnou milostí:..nie,počnešaporodisSyna.Bu
de velikým a bude nazván Synem Nej vyššího“. (Luk.
1, 31 n.) Také věděl, že Alžběta, když ji přišla Panna
navštíviti, ji pozdravila: „Odkud mi to, že Matka Pána
mého přichází ke mne?“ (Luk. 1,43.) Ale všechny tyto
slavné důkazy Bohem nadchnutých spisovatelů nesta
čily Nestorovi či spíše jeho učení jim dávalo takový
smysl, že starobylý název tak drahý všem věřícím pro
nello nebyl přijatelným. Marie mu byla matkou člo
věka, matkou Krista, nebyla Matkou Boží.
Nestor užíval způsobu oblíbeného u všech bludařů
tvrdě, že název Matky Boží není výslovné uveden v Písině svatérn, k němuž nemáme práva ničeho přidávat i.
Pramenem a základem Nestorova bludného učení
však bylo, že v Kristu viděl jen člověka, v němž se
božství Slova usídlilo jako v chrámě, člověka lepšího
a světějšího než kdokoliv z lidí, člověka úplně uchvá
ceného božstvím, člověka spojeného s Bohem, ale ni
kdy ne Bohočlověka.
Cařihradský biskup brzy našel sobě rovného pro
tivníka, který í>yl s to se sním mèriti a vítězně obhájili
učení víry. jNestor byl biskupem v Cařihradě, hlavním
městě říše, ale Cyril, tak se jmenoval jeho protivník,
byl patriarchou v Alexandrii, hlavním městě Egypta.
Oba prožili před povýšením na biskupy dlouhá léta
v klášterních samotách a v cvičení řeholních ctností,
oba zvláště studovali Písmo sv. u slavných učitelů a
sami se tak stali pověstnými bohoslovci. Cyril však
studoval v Alexandrii u svcho strýceTheofda,po němž
zasedl na biskupský stolec, kdežto Nestor vykonal
svá studia v Antiochii. Antiochie a Alexandrie nebyly
jen velikými sídly patriarchů Východu a soupeři nád
herou a obchodem, závodily i v posvátných vědách,
každá z nich měla své názory, svůj způsob výkladu
Písem a svou bohovědu. Mistři antiošstí kladli důraz
především na slovní význam Písem a na jejich význam

mravní a životní, zviáště hodnotili člověčenství Spasi
telovo, což nám Jej připodobňovalo v utrpení a ve
smrti. Naopak Alexandrie hrda na své učení, v němž
vynikli Klement a Orígenes, dávala přednost volnější
mu výkladu, který více dbal symbolického významu
texiů, více si všímala zjevení božských osob Otce,Syna
i Ducha sv. nežli drobných událostí ze života Kristova;
rádi vykládali Kristovy skutky a řeči obrazné a tak
lépe zachovávali nadsmyslnost jeho božství. Vtkáni
mezi těmito dvěma směry bylo nevyhnutelné a pro
puklo, když Nestor zavrhl Boží mateřství Marie.
A skutečné chtěl Alexandrijský patriarcha, brzy
zpravený o událostech v Cařihradé, varovati své vě
řící a duchovenstvo před novými bludy, které mu by
ly ohlášeny. Jak ve velikonočním listu z r. 429, tak
v listu mnichům egyptské pouště zaujal přesné stano
visko ke sporné učené otázce, a nejmenuje ovšem ješ
tě osob, důrazně vykládá pravé a zděděné učení. Zá
roveň se dvěma dopisy pokouší navázati přímý styk
se svým druhem v úřadě —Nestorem —v Cařihradé
a snaží se jej přivésti k pravé víře. Když Nestor odpo
vídal vyhýbavě, tu se Cyril dal hned do boje. Obrátil
se na dvůr císaře Theodosia a na papeže Celestina.
Nestor také vyložil věc papeži a žádal, aby sněm roz
hodl o sporu a vyslovil se pro pravé učení.První sněm
sevkonal ke konci července nebo začátkem srpna 430
v Římě a sešli se na něj k papeži italští biskupové.!ento
sněm soudil podle dokladů poslaných od obou stran
a l l . srpna 4.30 byly z Říma odeslány dopisy do Cařihradu, do Antiochie a doEfesu; jimi bylo odsouzeno
učení Nestorovo a patriarcha alexandrijský byl pově
řen provedením rozsudku. Cyril byl připraven; před
vídaje rozhodnutí Říma, sestavil dvanáct vět, dvanáct
anathemat, jimiž vyložil své učení o Vtělení. První
článek prohlašoval Pannu Marii za Matku Boží.
Cyril tvrdil proti Nestorovi jednotu Slova s člově
kem a hájil, že tato tajemná jednota je podstatná.
V Kristu není vedle Božího Slova člověk, kterému
bychom mohli přisuzovat! jako odlišné osobě úkony
vlastní lidské přirozenosti, zrození, utrpení a smrt.

V Kristu jo jen jedna bytost, člověk a Bůh zároveň,
vtělený Búh, jehož se týká všechno, co Kristus vyko
nal a vytrpěl za pozemského života. Nestor se chtěl
vyhnouti názvu „Matka Boží“ a proto rozšiřoval obouznačný název „Matka Kristova“, ale Cyril nechce při
jmout! tuto polovičatost. Je-li v Kristu jen jedna oso
ba, osoba božská, pak trpěl a zemřel za nás Búh, jako
i Búh se narodil z Marie Panny, a Maria je opravdu
Matkou Boží. Zdá se. že Cyril, unesen jsa horlivostí
pro víru a proniknut vlastními bohovednvmi názory,
asi sám překročil zdravé učení a některá slova poz
ději potřebovala přesnějšího vysvětlení; ale při nejinenším ve smyslu útoku a v úmyslu, který k nim Cy
rila pobízel, odpovídala požadavkům víry. Ostatně
Řím promluvil a Antiochie nemeškala postaviti se po
bok Cyrilovi.
Obecný sněm církevní by 1svolán do Efesu na 7. červ
na 431, na den Letnic; byl to třetí obecný sněm,dru
hý po Nicejském (325). Po dlouhém čekání se Cyril
dne 22. června rozhodl zahájiti sněm pokládaje na
řízení z Říma za dosti jasný rozkaz. Téhož dne byl
Nestor prohlášen za „zbavena biskupské hodnosti a
vyloučen z veškeré kněžské společnosti“. Ponenáhlu
se i opozdilí biskupi přidali ke svým druhům a schvá
lili rozsudek. Není třeba široce liciti obtíže, jež pot
kalo provádění usnesení sněmu. Dlouho trvalo, než
nastal pokoj a značná část východ ní cirk ve, kdysi kve
toucí a prospívající křesťanské obce, ještě dnes vyzná
vá víru Nestorovu.
Těchto několik dějinných vzpomínek na nejužívanější obrat naší víry nám pomůže k vážnému pocho
pení i nej prostších výrazů naší víry a naší náboženské
úcty. Modlitby a názvy, které pokládáme za hotovou
věc, které máme a neznáme při lom jejich plnou ce
nu, ty dědíme z dávného a slavného odkazu. Nej vctšílidé církevních dějin, nejstarší patři arch ové a biskupové
obětovali svůj odpočinek a cas, aby je šířili a obha
jovali. Dokázali jejich souvislost s Písmem sv., uvedli
je v soulad se zjeveným učením, abychom my, když
se je po nich modlíme, mohli Boha vzývali v „duchu

a pravdě“, jak si toho sám pral. Ale vznesme se nad
dějiny těchto věroučných sporů, povznesme se nad
všechny lidské zápasy a upřeme zrak víry k Duchu
svátému, životodárci a vůdci církve. On osvěcoval
a řídil práci Otců, on vedl rozhodnutí sněmů a vý
roky papežů, on bdí nad pokladem víry a nad čisto
tou učení. Vzýváme-li Pannu Marii jako Matku Boží,
nemodlíme se jen sc všemi starými Otci a Doktory,
kteří jí zachovali její název, nýbrž se také a přede
vším modlíme s Duchem svátým, jenž jediný „proniká
hlubokosti Boží“ (I Kor. 2, 10), a jedině on nás může
naučili, abychom se modlili jak třeba. S církví, spo
jující se jménem Cyrilovým prohlášení Božího ma
teřství Marie, se modleme k Bohu, našemu Otci, slovy
liturgické, modlitby ze svátku alexandrijského patri
archy : „O Bože, jenž jsi ze svého vyznavače a bisku
pa blaženého Cyrila učinil nepřemožitelného obránce
Božího mateřství blahoslavené Maric Panny, na jeho
přímluvu dej nám. kteří věříme, že Maria byla oprav
du Matkou Boží, abychom spaseni hvli pro její ma
teřskou ochranu, skrze Ježíše Krista Pána našeho,
Amen
//. D. Simonin O. P., Řím.

Pracovna.
„Pátí Bůh mi všechno vzal, jen trpěti mne nechává.
Ráda bych tolik pro něho pracovalo, ale nemohu ni
čeho, jsem k ničemu opravdu ...“ Tak mi psala jedna
duše. A zabylo mně jí upřímně líto. \ ím, mnohým je
těžkým správný poměr k utrpení.
Dávno jsem se již vyléčil z mladého blouznění, do
kterého mne přivedla kniha Bougaudova „O bolesti“:
Jak je bolest krásná a jak teprve ona tvoří umělce, že
jí teprve člověk nabývá pravé velikosti. Tohle jsou
všechno malované fráze, a když jsem byl vržen po prve
v životě tváří v tvář rádné bolesti, poznal jsem, že tohle
krasorečnictví třeba theologické člověku nevystačí
pro život.

Holest zůstane a zůstává stále anomálií. Bolest by
nemela býti. Bolest též opravdu nemela býti a proto
zůstane bolest zlem, proto není v radè, proto nemů
žeme se s ní smuriti jako s trvalým staveni.
Proč máme teprve bolestí hledat i v sobe ztišení, aby
genius mohl se v umělci vybiti,proč třeba teprve tře
ní životních hran, abychom našli krásu a porozumě
ní moudrosti?
Bolest jest proste jen provisorním a musíme najiti
důvodu k tomuto provisorní, musíme najiti jeho smysl
a pak snad najdeme i jelio krásu, jež je alti stále krá
sou podmíněnou, nikdy ne krásou absolutní.
Utrpení jest oprávněno dědičným hříchem. Utrpe
ní jest nelad a utrpení jest nepořádkem. Protože vyšlo
z prvého neladu, z prvého nepořádku. V řáde by ne
bylo pro nás bolesti, nebylo by utrpení. Utrpení jest
ohlas porušeného míru, porušeného pořádku ve svě
te. I iřích přerušil harmonii bytí s Bohem. V tom jest
kořen veškeré bolesti. Co se od Boha oddělilo a od
loučilo, nutně propadá pomstě porušeného takto řádu.
Had jednou porušený smýká jednotlivými složkami
tohoto původního řádu. Z toho povstávají bolestné
doteky, bolestné konílikty.
Neposlušnost, největší porušení pořádku, protože
neposlušnost k Bohu, vrhla nás v nepřátelství s Bohem.
Tvor musel nutné trpěti, protože od Boha jest všechna
blaženost a slast a štěstí a každé vzdálení se Boha má
v zápětí ujmu na tomto štěstí, každé oddálení se od
zdroje pokoje a blaženosti působí vysýchání jeho.
A k tomu ceJé to utrpení lidstva bylo bez požeh
nání. Lidé trpěli, ale spásy si tím nezasloužili a nezís
kali. Jejich utrpení bylo jen trestem. Proto přišel Ježíš
Kristus a ten teprve učinil utnpení požehnáním. Svým
vrcholným utrpením přinesl Otci obět poslušnosti ne
skonalé a tím zaplatil za nás, tini zase řád porušený vy
rovnal. Vyrovnal náš rád a přece utrpení dále trvá na
světe. Kristus shladil naši vinu, trest nejstrašnější byl
s nás sňat, ale protože jsine všichni v Adamovi zhře
šili, protože naše vůle byly v hříchu Adamově vše
chny postiženy a zasaženy, protože pak jsme svobodné

vůle, jež jednou oslabena, jednou zraněna lihne ke zlu,
proto jsme stále v nebezpečí viny a proto též dále trvá
foste nadvláda bolesti. Rád byl za nás zaplacen, ale
konečné vyúčtování přece jen přijde, až dozní na svě
tě poslední Amen !
Co s bolestí? Neměla by byti a přece je a nezbaví
me se jí do posledního vzdechu posledního člověka.
Teprve v tom posledním vzdechu bude naplněno ví
tězství. Bolest má tedy význam a smysl jen v Ježíši
Kristu, jen v jeho utrpení, jen v jeho svaté krvi.
On jí vykoupil svět a tím dal nám možnost, aby bo
lest naše byla záslužná, aby tak bolest naše byla krásná.
Teprve v Ježíši jest bolest krásná, to jest, podmíněné
krásná, než bude totiž na světe doplakáno.
Jeho bolest mèla výkupnou cenu. lile, smysl bolesti
křesťanské! Spojití své utrpení sprehorkým utrpením
Ježíše Krista, spojití své utrpení s hříchy svými as hří
chy celého světa. Posta viti se do toho světla, v němž
stálo utrpení Kristovo, Kristus stal se za nás prokletím
hříchem. Proto abychom dobře trpěli, staňme se ve
svém nitru, co jsme ve skutečnosti, totiž hříšníky. Vèr
me, buďme přesvědčeni, že jsme zasloužili všechna
muka, že ale netrpíme beznadějně. Spojme se věrou
s Ježíšem Kristem, svůj kříž na kříž jeho připoutejme,
svou krev, která teče ze srdce našeho, smíchej nie s pře
svatou krví jeho. Trpme jako dítky Boží, teprve tehdy
budeme se moci spojití s utrpením Ježíše, jenž byl Sy
nem Božím. Pak teprve nabudou naše bolesti ceny bo
lestí Ježíšových. V té chvíli jest utrpení krásné, pro
tože jest výkupné nás i bližních.
Pak můžeme nabídnouti své slzy, své starosti, své
strasti Bohu, tehdy je Pán přijme a tehdy mohou pro
spět! těm, kteří jsou kolem nás, kteří jsou s námi spo
jeni Takto pak bude naše utrpení účinnou prací na
odstranění bolesti, na tom, aby nakonec všechny slzy
dítek Božích vyschly, aby dovršeno bylo vítězství, aby
byl obnoven rád.
P. Silvestr M.
Vedeni Duchem svátým.
Člověk sám od sebe není nic, aleje mnoho, má-li
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Ducha svátého. Člověk je zcela pozemský a zvířecký;
jen Duch svaty múze pozvednout jeho duši a vyzved
nout jej k nebi. Proč byli svati lak prosti náklonnosti
k zemi? Protože se nechali proniknout Duchem sva
tyni Ti, kdozjsou vedeni Duchem svátým,mají správné
pojetí o každé věci a proto mnozí neučení mohou po
učovat moudré. Jsme-li vedeni Bohem síly a světla,
nemůžeme bloudit.
Duchsv. je světlo asila; dává námrozlišovati prav
du od bludu, dobro od zla. Působí jako čočky, jež zvět
šují předměty. Vlivem Ducha svátého vše se nám jeví
dobře rozlišeno; i nej menší skutky jsou bud dobré neb
zlé. Tak jako hodinář svou lupou vidí i nejmensí sou
částky hodinek, tak ve světle Ducha svátého vidíme
všechny maličkosti svého života. Pak i malé nedoko
nalosti se nám zjeví jako velmi velké a malé hříchy
působí hrůzu. Proto nejavétější Panna nikdy nezhře
šila; Duch svaty jídal poznat ohyzdnost zla, ona byla
naplněna úděsem při myšlence na nejmensí poklesek.
Ti, kdož mají Ducha svátého, jsou nesnesitelní sa
mi sobě; tak poznávají svou bídu. Pyšní jsou odlou
čeni od Ducha svátého.
Oko lidské nevidí mimo tento život, tak jako mé
oko nevidí, co je za zdí, jsou-li zavřeny chrámové dve
ře. Oko křesťana vidí ve věčnosti; proto ten, kdo se
dá vésti Duchem svátým, nepohlíží na svět, tak jako
svět nepohlíží na Boha. Jde tedy o to, abychom věděli,
kdo nás vede. Není-li to Duch svátý, je nepodstatné
a za nic nestojí vše. co konáme.
Duše, jež má Ducha svátého, nikdy se neunavuje
přítomností Boží; z jejího srdce vychází neustálý dech
lásky. Cas určený k modlitbě zda se duši, v níž půso
bí Duch svátý, vždv krátkým; její srdce možno při
rovnat! k hroznu, jenž je právě v lisu.
Je to Duch svátý, jenž diktuje spravedlivým svaté
myšlenky, a bez něho každý žár uhasíná; proto jakmi
le zpozorujeme, že nejsme již zahříváni láskou Boží,
musíme vykonati k němu novenu, aby zase sestoupil
v nás.
kdy bychom se tázali zavržených: Proč jste v pekle?
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Odpověděli by: Protože jsme odporovali Duchu svá
tému. A kdybychom se tázali svátých: Proč jste v nebi?
Odpověděli bv: Protože jsme naslouchali Duchu svá
tému . .. Prijaou-li nám dobře' myšlenky, je to Duch
sv., jenž je vnuká. - Každého rána musíme říci: „Můj
Bože, pošli mi svého Ducha, aby mně dal poznali, co
jsem já a co jsi ty.w
Sv. Jan Vianney.
v

z en.
Z duchovního života.
Nemalou radostí mne naplnilo vyjití biografie Saint Jean de la
Croix, jejímž autorem je l\ Bruno J. M.t kannelitán. Historik a
clen řádu, kterému sv.Jan dal nový život. Zachytit! vnitrní rozvoj
mistra katolické mystiky a vy liciti ho, že jej téměř vidíte v celé
obrovitosti prostoty a lásky k Bohu, a přece se vyhnou ti všemu,
co by zatížilo dílo —podařilo ec P. Brunovi. Proto patří jeho spis
mezi nejdokonalejší a bez něho nebude studium a důkladné po*
znání sv. Jana z Kříže možné, má-li býti na výši. (Vyd. Plon, Pa
ris; stran 482.)
S. B.
Dobře bude také zde vzpomenout německého překladu živo
topisu sv. Karla Borromefského od Léonce Celier. Spis poctěný Aka
demií patří mezi nejlepší ze sbírky „Les Saints“ a plně vystihuje
svátou osobnost velikého kardinála, který i u nás iná hojně cti
telů. Proto bude jisté mnohým čtenářům, zvláště knéžím, vítán
i německý proklad v pečlivé výpravě (L. Celier: Der heilige Karl
Borromáus; Paulinus-Druckerei, Trier; 1929, stran 180, cena3
[4.5ÜJ Mk).
Poměrně málo je u nás znám duchovní spisovatel XIX. stol.
F. W. Faber, londýnský oratorián. Český spisek „O dobrotě“ je
jen obrázečkrin jeho pochopení nadpřirozené povahy všech věcí
a všeho děni. Hrabě, rreysing dává německé literatuře celé Faberovo dílo; jedním z největších spisů je právě vydané „Schöpfer
und Geschöpf* (Habbel, Regensburg; 1930, str. 436, cena ? Mk).
Láska Boží ve stvoření světa a lidí a naše láska k Bohu za jeho
nesmírnou lásku i po pádu člověčenstva —předmět, v němž se
vylévá v pravém slova smyslu duch Fabriiv před majestátem Boží
mocí a lásky. To třeba čisti a pro med itovat i a často se k takové
knize vrátíme! Liète!
JEAN JOSEPH SURJN, Les fonde ments de la vie spirituelle, ti
res de rimitation de Jesus-Christ. (Editions Spes, Paris V., Rue
Soufflot 17.) Str. 332, cena 15 fr. - Surin je z klasiků duchovních,
pročež netřeba jej doporučovali. Toto dílo pojednává o základech
duchovního života (pokora, zapomínání na sebe, život v Kriätu

atd.) v 50 kapitolách, v nichž je probráno celkem 123 témat způ
sobem velmi přehledným, prozrazujícím, že vše je autorem pro
žito.
—«J —
P. AUGUSTIN SCHERZERÒ. P.: Da* Priesterproblem. Str. 48,
cena 8 Kč. - Spisovatel s delikátností sobe vlastní probírá ve svém
dílku stručně katolický pojen) kněžství a poměr věřících ke knězi.
Velmi vhodná a zdravá četba a pro kněze připravené myšlenky
ku přednášce nebo kázání.
Kosmova A'rom’Á:a<7ejA:á.(Nakladatel3tvíMelaMlrich, Praha! 930,
str. 206, in 4°.) Vedle nového vydání spisů Tůmy ze Štítného je
den z největších posledních kulturních činů. Úprava nejskvělejší,
piotiti, ukazuje na velkou lásku vydavatele k českým dějinám,
byl jsem prostě okouzlen novým vydáním slavné Kosmovy kro
niky. A což teprve, když se do ní vectete! Jaká lahoda slohu, jak
chuť domácího chleba. A ty historie. Srší životem, hoří pravdou.
Český starověk se otvírá před užaslým zrakem. Tato Kniha by
se mela opravdu státi knihou rodinnou. Místo všelijakých alb a
parvenuovských obrázkových knih tato kniha by měla ležeti v sa
lonech bohatých. Škoda, žc úprava a proto i cena ji odnímají chu
dému. Duše cc.ské posilní se hrdostí a radostí při četbě této dobré
a dohrodějné knihy. Překlad Hrdinův zachovává všude vědomé
půvab a ryzost středověké latinské dikce. Svolinský, který knihu
upravil a vyzdobil, zadouží si upřímné vděčnosti. Pro nás pak
má mimo to ten význam Kosinová kronika, že líčí krásně přerod
národa od modly úe Kristu. Jsme tu u kořene národa a od četby
vstaneme s přesvědčením, že jen zde pulsuje dodnes jeho míza
naděje.
—Bratto —

Z různých polí.
P. NICOLAUS CONCETTI O. S. A.: 5. Augustini vita. Tolen
tino, Tipografia F. Filelfo, 193C, str. 589, velkého form. L. 30.
Monumentální dílo o sv. Augustinu, jež bude pramenem pro vše
chny, kdož se budou zabývat světcem hypon-kým. Áutorccrpal
především z děl světce sameho, jehož ovládá dokonale, jak možno
vidět z každé stránky. Zabývá se méně Augustinem hříšníkem
na rozdíl od mnohých životopisců, zato však dává vyniknout sva
tosti, moudrosti velkého biskupa. Štěstí, že kniha vyšla před kni
hou Papiniho, proti němuž je autor dosti zaujat. Je aspoň prosta
neužitečných polemik, jež by jí jistě neprospěly. Vřele doporu
čuji všem, zvláště odborníkům.
D. BASSI, JI Pensiero di S. Agostino. ^Passi scelti e coordinati.)
Fr. Ferrari, Via dei Cestari 2, Roma —1929, str. 279, cena 10 1.
Je jisté, žc dnes se neodváží každý sáhnout po foliantech sv. Aug.
Jc nám tedy tím vítanější takova antologie, dávající nahlédnout
do hlubokého myšlení světce. Poměr mezi člověkem a Bohem,
život milosti, ctnosti, problém dobra a zla, krása církve, tof obsah
nádherných meditaci. Výborná rozjímací kniha.
11. I).
L. BERTRAND, 5. Agostino, Soc. Editr. „i ita e Pensiero," Mi
lano, Piazza Ambrogio 9. —cena 10 l. Kniha Bertrandova je dosti

známá i u nás v překladu vydaném Kuncirem. Je to rozhodne
jeden z nejkrásnějšídi životu, jaké byly v poslední době vydány.
Její předností je důkladné a podrobné studium doby, prostředí,
v němž žil světec.
BONI FETT I, Diario spirituale del B. G. Bosco, tamtéž 1930. —
str. 190, cena 3*50 1. —Proč máme tak rádi slova světců, i když
jsou sebeprostší ? Je v nich jakási síla, která jim dodává účinnosti,
vlivu na nasi vidi, je v nich cosi z oné rajské řeči, abych užil slov
Durychovv teorie. Clete a znovu čtete. Je to život.
H. D.
DEMI- JA.KI.ÍB: $ lépèje XIII. a XI V. (Pavla Kytlicová, Taso v.)
Bouři nelibosti vyvolala konfiskace Xlll. Šlépějí. Ze urazil Židy
a p. presidenta. A zatím Derni jen upozorňuje národ na nebezpečí,
aby se nedal sám sobé odcizili temi, kteří jsou nám cizí. A ohled
né n. presidenta'( Jedno připomeňme konfiskujícím: Kdyžscdnes
stále katolíkům otloukají o hlavu skutečné ci domnělé vyroky Ma
saryka filosofa a profesora, mohou katolíci k tomu inlčctir Ne
urážíme presidenta, bráníme se jen oproti jeho slovům, jichž se
proti nám užívá. Zákon na ochranu republiky a( nejprve též za
káže jakkoliv operovat! presidenty proti katolíkům a pak bude
zákon miti plny smysl a oprávnění. Takhle jest neúplný, jest tvrdý
pro nás.
A vedle toho, co krásy snesl Demi do obojích Šlépějí. Demi
všímá si každého hlasu na svých cestách. Vše mu dovede něco
říci. Celý život současný, jenž zaléhá pročištěn do jeho tasovské
samoty, odráží se v jeho Šlépějích. Ze I dovede vytěžili, všem
dovede ukázali,kam co vede. Xlll. a XIV. Šlépěje obsahují mimo
to cenné doklady olii, básníka Otokara Břc/.iny. Každý svazek,
jenž překoná každou honosnou a prázdnou bibliofilii, stojí 3G Kc.
—Braito —
CIVRIEU COMMANDANTDE: L ’épopéealgérienne - LesFrancoeur (Spes, Paris) 1930, stran 226, cena 11 fr9. Autor obratně
spojil děje dobytí Alžíru Francií, dobytí vojenského; hospodářské
ho: z části kult umilio s rodem Francoerú. Ušlechtilé buzení citu
vlasteneckého zjemňovaného věrou předků je cílem spisu, ale pře
ce nelze říci „tendenční“. Určeno mládeži.
jjp
HATZFEUD, Sanť Agostino, DescléeKRoma, Piazza Grazioli
1929, str. 170, cena ó 1.Cast první: život. Část druhá: nauka. Část
první: informativní, stručná, pěkná. Část druhá —což je přirozeno,
uvážíme-li malou knihu —neúplná, v otázce o poměru svobody
lidské k milosti jasná. Může působit mnoho dobrého. R. D.
HERWIG: Fluchtversuche. (Kösel &• Pustet, München) 193G, 8o,
str. 347, váz. Mk. 8. —V tomto nejnovějšiin románu předvádí Her
wig duševní stav lidí zubožených neřestmi a slabostmi, utíkajících
před -vým vlastním osudem, před sehou samými. Nedovedou se
pozvednouti ze své sociální bídy k vyšším ideálům, ukájení svých
touli jest jim vším. —V tomto románu ukázal opět spisovatel, jak
hluboko psychologicky vnikl do duše moderní společnosti velko
městské a jak jí lze pomoci láskou z víry plynoucí.
K. F.
KINZIG JOSEF: Apoštol Indiánů P. Petr J. de Smet S. J. (Dě
dictví svatojanské, Praha) 1930, stran 160. Vzpomíná pečlivý přev sp
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Uadntel na zájem mládeže a konečné i dospělých o literaturu, o ci
zinu, o dobrodružství. Správné. O životopisu P. Smetá jsme již
jednou referovali (frane, orig.), proto zvláště nerozbíráme. Dejte
prece do rukou mládeže tuto knihu, nahradí jí jiné kniliv a duši
přiměje k vyšším vznětům, k mravnímu zdokonalení. Vždyť pře
devším mládeži vénu je překladatel své srdce.
S. B.
LÖFFLER PHILIPP S. J., Exerzitien für Ordensleute. (Marianischer Verlag, Innsbruck.) Sir. VII -|- 310, cena 4 z. m. - R. 1902
zemřelý P. Loffler patřil k nejlepším duchovním řečníkům. Tyto
exercicie vedou po vrcholcích řeholních ideálů, k úplnému ode
vzdání Bohu v lásce k obètì a sebezapiróni. Celkem se drží ducha
exercicií sv. Ignáce, ale volba a zpracování témat je nevšední ori
ginality. Kdo jich užije., nezklame se ve svém očekávání užitečné
zrněny v duchovních cvičeních.
—es —
Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Verlag von J. C. B.
Mohr (Paul Siebeck), Tübingen: Lief. 75-76. Mystik-Niederlandc. —Obsahuje obvykle věcné a důkladné studie o protestantské
mystice, my tu a mytologii,(podle racionalistirkých směrnic ovšem
i v bibli) následování Krista, nábožensky zajímavá hesla v sou
vislosti s přírodou, novoplatonismu atd.
-esDie Religion in Geschichte und Gegenwart. J. C. B. Mohr (Paul
Siebeck), rl übingen. Lief. 77-78.Niederande-Optino. —Zajímavý,
na výši badání stojící článek o smyslu a vlivu Nietzsche na dne
šek. Zjevení v dějinách náboženství, přehledný a opatrný článek
0 okultismu, monografie o oběti, v níž však (III. 4. b) jest politováníbodná nesprávnost, na jaké nejsme zvyklí v této encyklo
pedii, že totiž podle katolické nauky Kristus při oběti mše svaté
prožjvá znova oddělení těla a krve.
-es —
KŮŽIČKA HYNEK CH.Žú'éÁ:< menr.(Birnbaum, Brtnicej 1930,
stran 46, cena 8 KČ. Knižní prvotiny slibného katol. básníka.
V osobních, sociálních a náladových básních je mnoho básnic
kého posvěcení a také posvěcení víry. Nevtírá se, neútočí, ale mile
v duši zalehnou zvonivé verše. Setrvat na cestě k výši. Vřele do
poručujeme přátelům mladých básníků —katolíků; ujměte *c jich
anenechte je hynout v nevsímavosti. v neuznání. rTcn národ —
1 lid —ještě nezhynul . .. !tt
-n .
SCHILGEN HARDY T. J. Ty a on. (Birnbaum. Brtnice) 193C,
str. 231, 15 Kč. Neměli jsme dosud pro dívky obšírnějšího dob
rého spisu o pohlavním problému. Proto dobře učinil Birnbaum,
když dřívější spis Schilgenův „Ty a ona“ doplnil pečlivě vypra
veným a cenou přístupným dílem pro dívky „Ty a onu. Dva pro
tějšky, o jejichž výchovné a praktické ceně není třeba psáti. Těžko
si představit knihovnu vychovatele a vůdce mládeže, v níž by tyto
spisy nebyly. Dejte čisti dospívajícím, zachráníte mnohou duši
před rozvratem.
—j f —
LUDWIG EMIL; Lincoln. (E. Rowohlt, Berlin W 50), 1930, str.
580, cena 12 (16) Mk. Talent Ludwigúv je znám a nemohla mu
uniknouti osobnost velikého státníka a člověka srdce pevného
i dobrého - Abrahama Lincolna. Barvité líčení osoby a dohy, lidí
i událostí dob osvobození, míním více mravního než jen politic
2

kého. Otážete se, četli-li jsi»* román noho pravdivé voci. Cena je
dosti vysoká (na naši měnu), alo kniha má %etsí cenu. Budou s po
vděkem čisti vychovatelé a milovníci dějinné četby. Opravdu za
sluhuje pozornosti. A zvláště bych radil politicky a veřejné čin
ným - pro spravedlivé lidství a pro pravou demokracii.
ARTHUR T1TIUS: Xatur und Gott. 2. přepracov. vydáni, Lie
fen 1. 2. (Vandcnhocck & Ruprecht, Göttingen.) Str. 320, cena
8.80 RM. —Dílo má vedlejší titul: Pokus dorozumění mezi přírod
ními védami a theologií. Ovšem theologií protestantskou, zabar
venou moderními filosofickými 9méry, odvislými od přírodních
teorií materialistických. V uvodu se praví: „Kantova filosofie, ať
se již zaujímá jakékoli stanovisko k jejím výsledkům, i dnes po
skytuje nejbczpečnéiších orientačních hledisek; ona múze stavětí
na bohatých výsledcích přírodních véd, spojených se jménem
Newtonovým a Leibnitzovým a zároveň na výsledcích theologické
práce, jež pres období orthodoxie nutká dále k dorozumění s au
tonomním myšlením.“ Tím je naznačen směr díla i poměr kato
líka k němu. Čeho chce autor pro protestantskou theologii dosáhnouti, že ..podle rozhodnutí Kantova víra a véda leží na zcela
různých polích .. . vede sc ponechává smyslům přístupná příčin
ná souvislost světa, bez jakékoliv omezující podmínky, víre puk
říše ideí v praktickém zaostření k jednání podle rozumových cí
lů“ (str. 7) —to pro nás není ve svém správném jádru nic nové
ho, ovšem ale velmi nejasné je to pro nas a velmi neúplné. Vždyť
odsunutím na různá pole není ještě odstraněna protivnost, cxistuje-li. Protivnost se odstraní teprve tehdy, ukáže-li se vnitřní sou
vislost, původ z jediného pramene u obojího. Na to však Kantova
filosofie nestačí. Historicky zajímavé jsou ovšem kapitoly tohoto
díla, třebaže zase s katolického stanoviska nelze souhlasili s kaž
dým výkladem, jak jc ostatně, patrno ze začáteční poznámky
o směru celého díla. Odborníkům ve srovnávací náboženské vede
prokáže loto dílo veliké služby zpracováním obrovské literatury.
- es HANDBUCH DER PHILOSOPHIE, 28. Lieferung, Erziehung
phllosophie('Feil l.),29. ÌÀeÌerua^yErziehungsphHosophie(Teil IL),
von Prof. I)r. Kriech, Frankfurt a. M. (Ahtfg. III, Beitsag G.) Ver
lag von R. Oldenbourg, München. Klade se tu pokus nového sy
stému výchovy. Základy sisLaví v dějinném vývoji lidského du
cha, počínaje od řecké, filosofie, kterou zachycuje do několika
proposte, a tím je ovšem skresluje. Nový systém musí byti „čistou
védou“, jako ostatní vědy a v tom sc přidružuje k antickému po
jetí o filosofii celku (poměr jednotlivec k celku je poměr podřad
nosti), a zároveň ale jc odklonem od řecké konstruktivistické filoso
fie toho „co má být»“. Pedagogika je funkcí celku a lidské společ
nosti a v tomo poměru má byti zkoumána.
¿ Vládne v tomto směru názor, že všechen ideální svět je čistě kon
struktivistický, nemá zřetele. na skutečnost. Tedy v hlubinách tkví
kantismus. Snaha učinili pedagogiku čistou vědou s tímto přesvěd
čením je nemožná, poněvadž ztrácí měřítko, kterým by bylo mož-

no měřili všechny postupy a metody ve výchově. Nesprávné zákla
dy pak znemožňují správné výsledky, byf byl material knihy velmi
přesný a rozsáhlý.
Dr. II.
WALZANGELUS M., O. P. : Compendium historiac Ordini¿
Praedicatorum (Roma, Herder) 1930, stran 66-ř, cena 60/72 lir.
Dlouho jsme neměli nových dějin dominikánského rádu. P. Uralv,
archivář, podjal se obtížné práce, probadal archivy, zjistil všechny
prameny a přičinil se vtěsnati na několik set stran dílo staletí; je
spravedliv ke všem, všímá si veškeré činnosti rádu, pokud rozsah
díla dovoluje. Postačí k důkladnému poučení o řáau a hade ne
postradatelné pro historiky.
jfp.
VERDAGUER JACINTO: Eucharistie (CAT, Praha) 1930, str.
228. Za mnoho jsme povinni P. Bouškovi, něhot mnoho nám dal
svými překlady básnických děl Verdagueroyých. Láska k Eucha
ristii rozezpívá duši zpěvánkami dětské prostoty, pohne k hlubo
ké meditaci průzor básníkovy duše do krajů nadsmyslna. Eucharistioké modlitby básníka — kněze —věřícího člověka —dítěte
Božího.
B.
BENEDET1, I soldati di Cristo. Casa editr. P. Maglione, Roma,
Via Due Macelli 88-, 1930, str. 230, cena 7 1. Cena knihy, obsa
hující 20 pěkných ilustrací ze života misionářského, ie opravdu
velmi laciná. Poví várno národech,v nichž pracují hrdinové víry,
misionáři, o jejich obtížích, vzbudí ve vás lásku k dílu misionář
skému. Je velmi dobrou příručkou pro ty, kdo chtějí přednášet
o misiích.
P. FRANCESCO O. SS. T. La divozione alla SS. Trinità. Týž:
La divozione allo S. Spirito. Roma, Coll. Intern, di s. Cri^ogono,
Via del Re, 2. — 1930. Dvě knížky, jež zasluhují povšimnuti. Ne
jsou velké (158, 104 str., cena každé 5 1), ale hluboké, třebaže
jsou určeny širšímu kruhu čtenářů. Dnes, kdy se zapomíná na
podstatný předmět naší zbožnosti, nejsv. Trojici, Ducha sváté
ho, dárce všech milostí, přichází velmi vhod tyto studie, hodnotné
meditace a návod k nojcírkevnější formě zbožnosti.
fí. I).
T Catechismi del S. Curato d’Arsy Libr. Editr. Fiorentina, Fi
renze (3), 1930, str. 200, cena 7 I. Poslední kniha sbírky I libri
della fede, řízené Papiniin, jež obsahuje pravé perly katolické ná
boženské literatury, je opravdu podivné, že v krátké době. vydáno
v této sbírce 44 svazků nejlepších knih. Přítomná kniha vyniká
právě tak velkou hloubkou, jak prostotou a nelze ji dosti dopo
ručil.
li l).
FOERSTL DR. J. N. Jungmädchenführung. (Habbel, Regens
burg) 1930, stran 144, cena 2 50 (3*50) Mk. Malá kniha, ale ve
lice cenná pro vychovatele a vůdce dívčího dorostu. „Příručka“,
o duši dívky, kam zamířiti výchovu, úkol spolku v životě děv
čete. Málo podobných knih jsem dosud měl v rukou, tak struč
ných a přece pronikavých a důkladných. Nejvýš vhodné pro du
chovní a pracovníky mezi ženskou mládeží vůbec. Tam dojde
hojného rozšíření.
—»*—
JACQUES MARITAIN: Antimodern. (Dr. Benno Filser Verlag
G. M. B. H. Augsburg. Německá veřejnost překládá francouzského

filosofa Maritaina. který zkoumá v přítomném díle ve světle tomistické filosofie vše» co bylo řečeno ve filosofii nebo ve vědách.
Kniha je vlastně úvodem do dnešní tomistiche nálady francouz
ské. Maritain je dosti silný ve své geniálnosti, aby postavil aristotclsko-toniistiekou nauku o poznání» o rozumu v moderní době
a dospěl k úspěchům. Mluví tnm jako všude jinde z Maritaina
radost z pravdy, která jc největší a hlavni částí filosofie.
—obMSSON CLAUDE: La conquete du Mont-Blanc. (Spes, Paris)
1930, stran 216, cena 11 frs. Dějiny snažení lidí dobyti nejvvšší
alpské hory Mont Blanku —dějiny plné projevů síly lidské vůle
a obětavosti a nadšení pro vítězství ducha. Zaklepe v srdci pro
jev vděčnosti Panně: posvěcení její sochy na výši otyj tisíce met
rů; bylo zač děkovat. Pro studenty velice vhodné, rovněž milov
níkům hor bude kniha milá.
—//p —
P1ERAML 1ita del Servo di Dio» Bio Y. — Marieti. Torino,
str. 21C, cena 5 1. —O hodnotě knihy nejlépe mluví její překlady
-dosud frane.,španělský, německý, anglický —a její brzké roz
šíření. Pius X., bojovník proti modernismu, obnovitel theologie, li
turgie, PiusX. světec —to jsou kapitoly, které dovedou nadchnout.
(Nemohli bychom mít také českv překlad?)
EL SECRETO ADMIRABLE DEL S. ROSARIO, Por cl B. L.
Grignion. —Tipogr. calo!. Casals, Caspe, 108 - Apartado 776, Bar
celona, 1929, str. 208. Bvlo-li kdy co krásného napsáno o rů
ženci, je to tato knížka apoštola P. Viarie a růžence, blahoslavené
ho Grigniona. Nezarázejí nás ani zřejmě legendární zprávy v knize
uvedené, protože vidíme, s jakou láskou a hlubokou věrou mluví
světec o té. kterou tak miloval.
A. ZECCA. Ars e il suo Curato. Società editr. intern. Corso Reg.
Mergherita 174 Torino, 3tran 810, cena 30 lir. - Rozhodně jed
na 7. nejkrásnější knih, jaké byly napsány o arském faráři, Janu
Vianncyi. Není to pouhý životopis, nýbrž studium všeho, co se
týkalo světce; kniha básnická, plná života. Láska autora k světci
je zřejmá z každé stránky a ta právě mu dala napsat knihu pro
žitou, vroucí. Poněvadž to. co znamenal sv. Jan pro Ars, by měl
znamenat každý duch. správce pro svou osadu, proto je tato kniha
tak důležitá, tak akuelní. Doporučuji.
fì. O.

D e j n á m s vou sí l u!
( Kurs o darech Ducha jo. 7.)

Kolikráte dere se nám na rty slovo: „Ten život je
těžký!“ Dokud jsme mladí a dokud jdeme kvetoucími
lučinami, ani se nám to nezdá pravdou, když to sly
šíme a považujeme to za frázi starých, za frázi, která
má omluvili a zastřiti zpohodlnění neb lenost nebo
stárnutí. Ale čím dál tím více cítíme, že život je věc
velmi tčžká a velmi vážná. Právě pro tolik obtíží,
překážek a nebezpečí, kterými se musíme nroplčtati.
Ustavičně abychom byli na pozoru, abychom stále
odráželi útoky. Vždy, každého okamžiku rostou ob
tíže a nové povstávají. Peklo zápasí o naši duši, naše
porušená lidská přirozenost sama touží po lom, aby
měla jaksi pokoj od Boba a od ctnosti, veci tohoto
světa se dusí na první pohled tak často více líbí než
věci Boží.
A přece nutno vydrželi a přece nutno statečně jiti
dále; jiti tak dlouho, jak Bůh bude olititi, stále, vy
trvale a statečné jiti.
Někdy k okamžitému hrdinství se člověk lehko dá
pohnouti, ale stále, vytrvale, denně, ustavičně jiti a
ustavičně brati na sebe kříž, denně, jak praví Kristus
Pán v evangeliu, to právě jest pro nás težkc a to po
dle svátého Tomáše (2. 2. q. 70.) přesahuje naše síly.
Jiti denní všední vyšlapanou cestičkou, cestičkou bez
slávy a nádhery, bez okázalosti, bez pochvaly, bez
uznání, to je těžké. Toť vojna posiční, tof válka záko
pová bez zvláštních pohybů, bez viditelných úspěchů.
Boj v duchovním životě. Stále se stejnými chybami,
stále o stejné zápasili ctnosti. Ustavičné se nám zdá, že
stojíme,že nečiníme pokroků, že je to všechno marné,
že je to všechno jen bláhovostí, že duchovní život jest
ti tem ostí a hračkou, žc jest výmyslem několika spi
sovatelů nábožných knížek. A přece si zase jen říci,
že všem bylo řečeno, bndte dokonalí, jako Otec vás
v nebesích dokonalý jest a že ten jen, který vydrží
do konce, bude spasen, to zase nás strhuje na cestu

Bozi, zase znovu, donne znovu zacínati. V tom totiž
jest obdz duchovního života: stále hýli začátečníkem,
stále dovesti byti začátečníkem, nedáti se tím mást,
nemalomyslnět!, neklesat i!
Vydržíme lidskou silou mnoho, mnoho vydržíme
též vlitou ctností statečnosti, ale dovesti stále bojo
vali, nikdy se nedat i unaviti, dobojovati vítězné boj
s tolika odpůrci, to není v naší síle.Tu se musíme ob
rátit i o sílu vyšší. Touto pak silou jest právě Dar síly.
Dar síly* To není již naše síla, to již není naše sta
tečnost, nýbrž Bůh sám ve své nekonečné dobrotě
nám propůjčuje takřka svou sílu, to jeho sílu oblé
káme, jak praví krásné sv. Tomáš, to jeho silou boju
jeme. to on bojuje za nás. Zde pak platí slova: Je-li
Búh s námi, kdo proti nám?
Síla Boží! Síla naše stačí nám k tomu, abychom
dovedli snášeli určité obtíže, mnoho obtíží a bojů, ale
dar síly nás vede, abychom všechna nebezpečí a
všechny překážky překonali vítězné a silně.
Dar síly totiž jest opření se o Boha, jest dokonalé
spočinutí na Bohu, jest prožití a uvědomení si jeho
sily a moci..,Quis ut Deus?41Kdo jako Búh? volá ten,
kdo ví, co má v Bohu, kdo se nespoléhá na sílu svou.
Froto nám dávádar síly nemírnou důvěru. Nebojuje
me sami,nejdeme sami.Pán nechce,abychom šli sami,
nýbrž chce jiti s námi. chce s námi bojovat. Proto, co
by nás mohlo desiti, co by nás ještě mohlo prekvapiti ?
Nic nás nemůže odtrhnouti od Boha, nic nás nemůže
zbavit i jeho lásky, jestliže on nás drží. A on drží tak
dlouho své děti, dokud se ho děti samy nespustí.
Dar důvěry jest tento dar. Proto tohoto daru nutně
potřebují všichni, kteří chtějí podmknouti velké věci.
Tu vidíme jejich zázračnou sílu, tajemství jejich úspě
chu. Vědí, že nic je nemůže zarazí ti, nic že nemůže
díla Božího ztroskotali. Před lidmi zdá se, že vše je
marné,že podnikají šílené věci,že tolik lidí již naonom
či jiném pori niku si s\ é síly vy plýtvalo, ale oni přece
jdou a jdou zkusiti podnik ten třeba po tisícáté,
protože vědí. že je to vůle Boží, a že vůle jeho přece
jen musí zvíteziti. Zvláštní, věru nepřemožitelná jest

tato důvěra v Boha, protože prýští z daru síly, který
dává nám sílu Boží. Kdo žije tímto darem, ví, jest pře
svědčen, že v něm jest jiná síla, než sila lidská, cítí
v sobě sílu nadlidskou a proto v síle této všechno po
suzuje, proto jde v této síle.
Dar apoštolů, vůdců, hrdinů. Neodměíují již svých
sil, neohlížejí se na to, jak jiní dělají, nedbají, co jiní
tomu řeknou. Protože vidí, že jednají dobře a že jedině
tak dohře jednají, jdou za svým cílem i když všichni
se jich zříkají a na ně jako na blázny poukazují.
Silní v Bohu bývají již ode dávna rádi blázny na
zýváni. To proto, že se neřídí moudrostí a vy pocítavostí tohoto světa, nýbrž že, majíce jinou sílu a jiné
očekávání, protože důvěry v Boha, mají svůj svět a
svou moudrost!
Svatí dovedou byti silnými tam, kde jsou poráženi.
Věcná záhada pokory svátých, velkých duší. Oni ví
tězí, tím právě, že jsou poráženi. Jejich nepřátelé, ti,
kteří jdou ve stopách světa, již myslí, že je zničili, že
jim překazili na vekv bláznovství, ale právě to bylo
poslední, co ještě bylo nutné k vítězství. Kristovo ví
tězství přes kříž a smrt se stále ještě opakuje. Jen dar
síly dá toto umění vítěziti porážkou, vítězili naprostou
pokorou. Uměli všechno obětovali, všechno dáti,
všechno opustiti i to, co je nám nejmilejší, totiž dílo
své, aby právě toto dílo mohlo vzkvétat!. Znám jeden
případ: Chudá učitelka založila sirotčinec. Žil, živo
řil. Učitelka vstupuje do kláštera sester, které právě
onen sirotčinec převzaly. V zájmu velmi pochopitelné
kázně a klášterního ducha učitelka ta nikdy se ne
stává vedoucí svého sirotčince. Sirotčinec dále žije a
vzkvétá. Zcela určitě pro tuto obět, obět velkou a
bolestnou. A až Bůh požádal obět nejvyšší, totiž ži
vota, pak teprve ustav ten povstává k největším svého
druhu. Ty případy jsou nesčíslné.
Ti, kteří stojí v čele velkým věcem, na kterých
mnoho a mnoho závisí, musejí prositi o život tohoto
daru síly,aby dovedli obětovali, aby dovedli rozumeti
i porážce a ztroskotání. Sv. Josef Kalasnncký až po
zdánlivém ztroskotání svého díla dočkal se upevnění

8ve ho piaristického řádu. Sv. Dominik tím, žc svých
12 učedníku bez kontroly, bez velkých možností spo
jitosti se sebou, podle Božího přání rozeslal, jen tím
dosáhl svého velkého díla, třebaže kolem něho to bylo
bláznovstvím, třebaže mu všichni předpovídali, že
těch 12 se mu již nikdy ze světa širého nesejde.
Dar síly pro apoštoly, pro kněze, pro tv, které Pán
postavil, aby byli stráží na Siónu. Věděli, kilo za námi
stojí a pak nedati se ničím otraviti, ani znechutili, ani
odstrašili a i kdyby všichni byli proti nám, i kdyby
vůbec nikdo nemel pro naše dílo, jež považujeme za
naprosto nutné, pochopení, zůstati na místě a jiti tyk
dlouho, jak si toho Bůh bude přáti.
Bůh nám nabízí sílu, která zahání naši slabost. Pak
dovede člověk stati jako skála, na místě tvrdém, opuš
těném,na místě, před nímž všichni jinak prchají. Silou
Boží dovedeme se vyřítili jako lev proti tem, kteří jsou
škůdci duší, třebaže za to nás stihne hněv mocných,
těch, kteří moc majíce chrání špatnost, lež a polovi
čatost. Pak nám nic není těžké a nemožné, pak v síle
Boží všechno dokážeme. Tak vykládá sv. Tomáš (III
Sent. dist. 34. q. 3 a. 1.) místo: „V Bohu svém pře
kročím hradbu“. „Omne quod posset humanac infirmitati obviare hoc enim nomine muri inteHigitur.“
Všechno, co by se molilo postaviti v cestu lidské sla
bosti, můžeme rozuměli onou hradbou. A toto vše
chno, nechť jakkoliv se proti nám staví v cestě k Bohu
a v práci pro duše a pro Boha, to všechno v Boží síle
překročíme, to všechno Boží silou překonáme.
A konečně potřebujeme dar síly pro oběti nejtěžší,
pro oběti toho, co je nám nejdražší, pro obět našich
největších lásek, pro obět života. Ovšem, i lidé bez
Boha dovedou obětovali i život, ale záleží na tom, jak
se obětuje. Obětovati klidné,obětovati v důvěře, obě
tovat i krásně bez spílání, s láskou na rtech, pro věčné
cíle, to dovede dáli jen dar síly. Tento dar vedl Abra
hama, žc obětoval tak klidné svého syna Izáka, tento
dar síly vedl mučedníky, že opravou vesele šli na
smrt, že šli jako apoštolově radujíce se od soudu, že
byli hodni učiněni trpěti pohanu pro jméno Kristovo.
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Proto tak malý jest náš užitek v našich pracích,
proto tak casto odstupujeme v překážkách, proto se
nám nedaří vytrvali na miste, proto nás unavuje du
chovní život, proto nás unavuje život i denní, protože
se příliš spoléháme na síly své, protože příliš chceme
jen sami všechno učiniti, protože nepracujeme socima
upřenýma do nebes, protože nevidíme silou Boží, tedy
již předem v budoucnosti.
Dejme se vésti darem síly, prosme, ať Bůh nás na
učí zíti jím a podle něho a z nebo, obracejme se v těž
kostech svých k tomuto daru, abychom dovedli stati,
abychom dovedli jiti, abychom dovedli milovati Boha
silně, statečně a vytrvale, abychom jej dovedli milo
vat i a jemu sloužili i v denním živote i v tom únav
ném životě stále se opakujícím, abychom dovedli při
něm vytrvat i, když ochladne láska mnohých, kayž
nám nebude rozuměno, když nani nikdo z lidí nepo
může, abychom dovedli z lásky kněniu prinésti i nej
větší oběti, kdyby toho jeho svata vůle si vyžadovala.
A nepřestaňme se modliti za apoštoly posledních
dob,kteří by vyrazily do boje plni síly. plni života zdaru
Síly, proti: vlažnosti, proti pohodlnosti, proti povrch
nosti křesťanů dneška, aby přišlo již království Jeho !
P. Silv. AL Braito O. P.

Svaté Dětství.
Pozornému rozboru se zjeví, že na všechna scestí
strhuje člověka bolest, to jest jakýkoliv nedostatek, je
muž člověk chce uniknouti nebo nemůže uniknouti.
Proto cílem veškeré výchovy asebe výchovy vlast ne je
ovládnouti bolest, ahv se bez překážky mohla uplat
nit! tvůrci a hybná síía života, radost. Vrcholu života
dosáhne, kdo tento úkol provede tak důkladně, že se
mu bolest stane zdrojem radosti. Tu nám zazáří sym
bol sv. Terezie Ježíškovy, kříž zakrytý růžemi,jako by
z kříže vyrůstaly růže. Je to skutečně odkaz světice,
hlavně z posledních dvou let jejího života:

VIL Kříž malých.
Zkušení postavili tyto stupně k vrcholkům křesťanskéhoživota: odklon od hříchu,pěstování ctností, dary
I)uchasv.,ovoce Duchasv.,blaženství. Božský Spasitel
a Učitel světa vyhlásil osmero blaženství a poznáme
snadno, že všech osm vlastně je obsaženo v myšlence:
blažen, kdo umí překonati bolest, ona se mu promění
v radost. 1sv. Pavel prozradil korintským křesťanům :
„Budu se velmi rád chlubili svými slabostmi" (2. Koř.
12, 9). To slovo vždy prozradí hrdiny křesťanského života.sv.Terezii Ježíškovu podle slov jejího životopisce
vyznačuje nejvíce ze všech svátých tento „úsměv bo
lesti".
Podstatného významu jsou dvě otázky: zda světice
skutečně trpěla —neboť víme, co všechno člověk do
vede nazvati utrpením; zda v utrpení byla skutečně
blažena —neboť víme, že mnohý dovede trpět i s klid
nou tváří, ale v utrpení byti blaženým je výsadou vy
volených.
Dostatečnou od poved na první otázku l>v nám mo
hlo dati jediné svědectví světice: „Má duse poznala
mnoho způsobů utrpení . . . Ach, kdyby se objevila
muka, která trpím po celý rok, jak byste užasly!" Víme
však více o povaze těchto muk,že to bylo trojí mučed
nictví zároveň: těla, duše, srdce. Tělo bylo mučeno
plicní chorobou s veškerým průvodem této nemoci
a zimou, jíž byla vydána v klášteře na pospas. Mučed
nictví duše prozrazuje jiný její výrok: „V mé duši jako
by stála zed, která se zdvihá až do oblohy, takže ne
vidím žádné hvězdy."Týrána nejhroznějšími pochyb
nostmi v duši, vidí v duši jen tmu,slyší, jak ta temnota
mluví: vše je nadarmo, vše se ti rozbilo, jen jdi dále
touto cestou, uvidíš, jak tě všechny naděje zklamou,
uvidíš, kam dojdeš.
Dvojímu mučednictví vydána byla světice bez své
vůle a přidala třetí z vlastního hrdinného odhodlání.
Mučed nic t ví srdce ji stálo pře t vorit Uásku rodné sestry
vlásku podle předpisů rozjímavé řehole. Doznala: „Pán
mi dal piti nejeden kalich z přítomnosti mých sester

v klášteře .“Nelze liciti toto mučednictví tonni, kdo ta
kovou věc neprožil aspoí» na cizí zkušenosti podobné
nebo opačné. Ten by také pochopil, co to znamená,
ze nezasvěcený byl by vůbec nepoznal, že má světice
v kláštere rodné sestry, protože ani slůvkem ani posunkern jim neprojevila vetší lásku, nežli ostatním ře
holním sestrám, ač ji k nim poutaly svazky krve, tak
hluboce a nežne. —Hloubku a bolest tohoto trojího
mučednictví nemohou ovšem vystilinomi stručná slo
va, jen určitá životní zkušenost a zpytování svědomí
vytuší, že tu byla skutečnost mučednictví. Nejenom ve
spojení a současnosti této člověka vyčerpávající troji
ce, nýbrž i v každé její části.
Svůj těžký krížsiavěticc pokryla růžcniiJbyla v utrpe
ní skutečné blažena utrpením. Její blaženost nebyla
sugesce jakéhosi stoicismu, že utrpení není nic a ž.e
ho necítí. Byla křesťanským hrdinstvím, které se usmí
vá nadpozemským úsměvem,kdvž pozemsky trpí.Napsala o tom: „V mládí jsem trpěla se smutkem. Dnes
však v pokoji a radosti vychutnávám i nejtrpcí plody.“
Od mládí k tomuto úsměvu byla pracná cesta namáha
vého úsilí, aby se kříž pokryl rúzemí. Proto také mi
lost byla tak plodná, že úsměv rtů se stal skutečným
úsměvem duše. Kterou cestou se brala tato práce svě
tice pokrývající kříž nížemi?
Trpěla plánovitě, uvědoměle. Umínila si, že nebude
smutnou v utrpení, že při jakémkoli doteku bolesti
na tento dotek odpoví úsměvem.,.S počátku se mi to
nedařilo vždycky, ale nyní v tom mám již zběhlost“
Úsměv v bolesti, růže na kříži, úsměv šťastné duše
v utrpení, byly květy nikoli rozumových úvah, nýbrž
květy svaté lásky,spojenése sval cm Dětstvím, se svátou
malostí. Malost ji zachránila před vzbouřením nad utr
pením, jak činí duše, považující se za zkrácenou ve své
velikosti a hodnotě, když trpí. Láska jí ukázala, jak je
v utrpení blízkou Trpiteli, jenž zaujal celou její duši
a celé srdce. 1lidská láska dovede v utrpení se ustnáti,
když trpí pro milovanou bytost. Nejvyšší láska k Nejkrásnějsímu dovede pak tento úsměv učiniti vytrva
lým ve všech případech.To je vlastně celé tajemství

divil kříže pod nížemi, úsměvu v bolestech u svaté
Terezie Ježíškovy.
Div kříže pod nížemi je odkazem světice pro její
malé ve svatem Dětství. Ukazuje cestu k nej vyšším
metám v záležitosti, která nás zaměstnává po cely ži
vot Kdo nezná bolesti? Čím lepší duše, tím více trpí.
A tím má právě tolik příležitostík duchovnímu vzestu
pu. Nepostačí nám totiž zásada: Nehřeš, více není třeba.
Tu zásadu ncrekl božsky Mistr nikde. Řekl však dů
razně: Následuj mnesesvým křížem. Náš Mistr dobře
věděl, proč řekl: Vezmi Kříž svůj a následuj mne. Ne
boť to je cesta nejjistější. Snad by se mnohé duši spíše
líbilo,kdyby slyšela: Vezmi mnoho dobrých skutků...
vezmi útěk před hříchem . . . vezmi odloučenost . . .
atd. Avšak Moudrost řekla jinak a ukázala jinou cestu
ke svaté lásce a ke svátému štěstí. A znajíc člověka,
postavila každého na tuto cestu bez jeho vůle.
Dvou věcí jc třeba, aby se nám na této cestě kříž
pokryl růžení i rozkvětu královny ctností, lásky, a tím
aby se nám stal rukou milujícího a milovaného Boha,
vyzdvihující vždy výše. Předně je třeba, bychom byli
malými. Člověk v utrpení tak rád se dělá velikým.
Tak rád klade veliký smutek do tváře, když vypra
vuje o velikosti svého utrpení, nemůže nalezli dosti
slov, ani dosti velikých, aby vyjádřil, jaká muka mu
působí osud. Dítky ducha svaté Terezie Ježíškovy však
musí býti malými. Dítětem, které v milované ruce a
na milovaném srdci je bolestí vychováváno k největší
rodové hodnotě.
Potom je třeba lásky.Vlastně při tom, neboť bez lás
ky se nelze stati malým, když sebeláska sní o velikosti.
Kdo se dostane tak daleko, by mohl se světicí z Lisieux říci v moři bolesti: „Vše zpívá v mé duši jako
v duši sv. Cecilie.“ Každý však se může dostat aspoň
tam,aby nerozvíril bouři nářku v duši i ven při utrpe
ní, aby se uěil myslili: Dítě malé má bolest, ale ví, žc
trpí ve tvé náruči, Milovaný Ukřižovaný. Tak i kříž
malých duší ve škole sv. Terezie Ježíškovy se bude
znenáhla pokrývat i růžení i vždy krásnějšími a milost
povede dále.
P. Em. Soukup O. P.

B c z ni e z n á l á s k a .
Jak můžeme milovat bližního.
když nemilujeme nejbližšího v nás!
Duše a Já,
jak jsme si cizí,
jak si nerozumíme,
jak se nenávidíme,
jak společné podléháme smutku i radosti.
Tvář nás zrazuje a my zrazujeme tvář.
Jak jsme úžasné daleko od sebe:
jako nebe od zemc.
Duše a Já
touží po svém domově, po své vlasti:
Duše po nebi!
Já po zemi!
Vynnanec z nebe.
Vyhnanec ze země!
Nesmrtelná ve smrtelnosti!
Chrámová věž a zvon!
Musíme stavět sloupy, kamenné, tvrdé sloupy, aby
unesly bezmeznou lásku, když bedra jsou
slabá!
Jak můžeme milovat bližního,
když nemilujeme nejbližšího v nás:
hřešíme!
Bezmezná láska, vznícená pro vzkříšení,
pro spásu obou,
pro spásu všech,
nás vykoupí!
Bezmezná láska vznícená v nás!
František Sytař.

V o l á n í z v y l i n a n s t v í.
Slova: ,.K Tobě voláme“ připomínají nám první
zvolaní samélio Boha k Panně Marii před prarodiči,
když opouštěli ráj; Bůh musil naše prarodiče vyhnat
od Sebe,ale Jeho láska k nám se nemohla zmenšit. Aby
nás všecky ne musil vydati ďáblu, předpověděl příští
Panny Marie,choti Ducha svátého a matky božského
Syna. K ní tedy volal Bůh, po ní toužil Uuch svaty
hned na počátku, aby lidi. které stvořil z božské láskv,
ncmusil odsoudit k smrti věcné. Ji uznal za hodnou,
aby byla matkou Spasitele, ori ní očekával souhlas,
k ní se upírala naděje všech božských Osob, ji Bůh
od počátku přijal za královnu všeho stvoření.
Pra víine-li :k Tobě voláme, uzná várnc tíni její plnou
moc, přijatou od Boha. Nemusíme volati k Bohu;
stačí úplně, voláme-li k Panne Marii, která nám může
dati či opatřiti všecko, co nám může dáti Bůh. Pro
nás tedy vlastně jest Panna Maria všemohoucí a roz
díl mezi všemohoucností její a všernohoucností Boží
jest jen v původu; Bůh ji má ze Sehe, Panna Maria
ji má od Boha. Všecko, co dostáváme, dostáváme
vlastně skrze ni, jako skrze ni jsme přijali svou spásu,
a tak vlastně nedostáváme ničeho, co by neprochá
zelo skrze ni. I dary Ducha svátého máme skrze ni. po
něvadž ona jest chotí Ducha svátého a všechen jeho
oheň lásky, ze kterého pochází osvícení, víra a bož
ské ctnosti, patří vlastně jí jako její věno a Ona nám
z něho udílí. Jako zaslíbení Boha Otce, milost Ducha
svátého a Tělo Spasitelovo prošlo její bytostí a krev
Spasitelova prošla její krví, tak skrze ni prochází i mi
lost Boží a jiné božské dary, takže my přicházíme k Bo
hu jejím prostřednictvím a s její pomocí. Ona jest pro
nás krásou Boží, vznešeností Bozi a mocí Boží, skrze
ni můžeme patřit i na Boha a proto v osmeru blaho
slavenství stojí: Blahoslaveni čistého srdce, neboť oni
Boha viděli budou.
Voláme pak tehdy, jsme-li v nebezpečí, nouzi a
úzkosti. Slova „KTobě“ jsou položena na první místo
a to znamená, že vlastně máme volali jen k ní.
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Naše volání pak má byli stálé a nepřetržité, horlivé
a mocné. Neboť se prav í, že voláme jakožto vyhnaní
synové Evy, a toto vyhnanství trvá neustále po celý
náš život až do smrti. Máme volati, to znamená, že
mezi námi a naší Královnou jest určitá vzdálenost;
není nám jako vyhnané um tak blízko, abychom bez
namáhavého úsilí mohli k ní mluviti; musíme volati,
poněvadž kolem nás nablízku není nikoho, kdo by nám
mohl pomoci, ke komu bychom mohli jen tiše volati
nebo šeptali. Musíme volati,ponévadž naše Královna
je nad narni vysoko a iláš hlas obyčejný je tuze slabý,
aby se k ní povznesl, Jsme totiž přikryti mlhami a
temnotami a mlhy itěžují křídla naší duše, takže
duše se nemůže vznesli jen pohodlným letem, nýbrž
veškerým úsilím. Proto naše volání má býti mocné;
máme si býti vědomi své nouze a nebezpečí. Vnebez
pečí křičí člověk o pomoc ze všech sil, též v bolesti;
pro nás pak vědomí našeho vyhnanství a odlouče
nosti od rajské vlasti a od rajské Královny má býti
bolestí největší a nebezpečí, že můžeme pozbyti mi
losti a naděje, rovněž jest tak velikým nebezpečím,
že správná představa o něm by nás naplnila šílen
stvím. Proto naše volání mělo by býti tak mocné a
opravdové jako křik hynoucích, mučených, vraždě
ných, jako volání rodiček, jež se bojí zoufale o život
vlastní i o život dítěte.
Silou svého volání ukazujeme i stupeň své úcty
k naší Královně; čím výše ji vidíme nad sebou, tím
mocněji má k ní volati naše duše; a též stupeň své
důvěry tím ukazujeme; voláme-li jen slabě, tu příliš
nedůvěřujeme, tu jen zkoušíme; ale máme-li důvěru
úplnou, elicerne se dovolati; může to býti volání ne
slyšitelné pro lidi. může to býti vnitřní modlitba, ale
pak toto volání je tím mocnější, čím je vnitřnější. A si
lon svého volání ukazujeme též stupeň své lásky k naší
Královně; tuto lásku nesmíme tlumiti, nýbrž,kdyby
to bylo možno, měli bychom jejím hlasem naplnili celý
svět.
Připomínáme své vyhnanství, neboť ve vyhnanství
jsme v životě časném stále. I když jsme spojeni s Bo

hem, i kdvžHp přijímáme v nejsvctější Svátost i, i když
cítíme nebe a lásku Boží, i když se nám zdá, že nepo
třebujeme jiného nebe než přítomnosti Boží, nesmíme
zapomínat, ze sice jsme spojeni s Bohem, ale jen jako
vyhnaní synové Evy,že přijímáme Boha v nejsvětější
Svátosti, ale jen jako vyhnaní synové Evy, a že právě
jen v tom stavu a v tom poměru jako vyhnaní synov é
Evy cítíme nehe lásky Boží a přítomnosti Boží. I když
se nám zdá, že takové nebe a taková blaženost by nám
úplně stacila na věky věku v, takže bychom ochotně
a radostně chtěli snáset věcně všecky lidské bědy čas
ného života s tou podmínkou. že Bůh zde na zemi zů
stane s námi a že se již nemusíme obávati,že bychom
i Io ztratili, nesmíme zapomínat! na to. že máme Boha
milovat z celého srdce svého, ze vší duše své a ze vší
síly své; to znamená,že máme chtíti milovati a pozná
vat! I Io stále dokonaleji a mocněji, stále se Mu približovati, hýli u Něho v Jeho pravém sídle, kterým jest
nebe; a ať je touha tato sehe smělejší a závratnější,
láska se ničeho nebojí, nezříká, neotálí. Nebe, jehož
nám Bůh dopřává na zemi, jest omezeno tím, že. tu
jsme a zůstáváme vyhnancü kdyby milosrdenství Boží
dalo nám na toto vyhnanství zapomínat a naplňovalo
nás štěstím z milosti. My musíme chtíti více, my mu
síme chtíti příjiti do vlastního nebe Božího, ne pro
jakési sobectví a bažení po podílu na nebeských ra
dostech a slávě, ale z činné a statečné lásky k Bohu,
pro Boha Samého, poněvadž teprve v nebi Ilo bude
me moci milovati tak, jak je určeno, aby duše Boha
milovala, teprve v nebi se naše láska může stati pra
vou láskou, a jen proto, abychom tohoto stupně lásky
k Bohu dosáhli, musíme chtíti přijití do nebe, a ne
smíme se zdrželi při žádné jiné myšlence, neboť kaž
dé takové zdržení jest nedůvěrou v lásku a zajisté po
chází od úhlavního nepřítele lásky.
Duch svaty nese naše volání k Panně Marii, neboť
on sám ji zahaluje a zastiňuje; dává síly naší důvěře
a našemu volání.
Praví-li se, že Bůh jest nám blíže než my sami sobě,
pak naše Královna jest nám ještě blíže, neboť jest nám

blíže nei Buh. Proto my sami jsme vlastně od sehe ve
lice daleko; naše myšlenky jsou rozptýleny v daleké
poušti našeho vyhnanství a v nicotách. Proto jen s ná
mahou se sbíráme, proto s námahou musíme volati
ksvé Královně.která je nám tak podivné blízkoa přece
pro kletbu našeho vyhnanství a naší nicotnosti je tak
vysoko nad námi.
Ale ve své nicotnosti se můžeme dovolávali svého
lidského příbuzensl vis Pannou Marií.Volámekní jako
synové Evy, připomínajíce jí tím naši i její společnou
pramáti, tu, které byl přislíben její příchod. Připomí
náme tím, že my jsme jen vyhnaní synové Evy, ona
pak nejčistší, nejkrásnější a nesvetejsí růže na prutu
lidstva, vyvolená choř Ducha svátého a matka Spasi
tele, ale přece jen z lidského rodu. Je v tom důvěra
v lásku, tak nesmírnou, jako byla její pokora, v lásku,
která neklame.
Jaroslav Durych.

S v. J a n D a m a š s k v.
J

Svatým Janem Damašským dosahuje asi bohovéda
řecké církve vrcholu vývoje. Veliké spory bohovedné
IV. a V. stol. o nejáv.Trojici a o Kristu byly v jeho době
již odbyty, napětí povolilo, bolioslovci trpělivě slovo
za slovem projednali a vyjádřili učení viry, církevní
sněmy rozhodly s konečnou platností. Bolioslovec
mající všechny tyto složky a dbalý vykonané práce
svých předchůdců se mohl podjati úkolu, aby urov
nal získané poznatky a vytvořil jednotné dílo pro bu
doucí věky, sumu,souhrn prací pokolení předchozích.
Takové je dílo Jana Damašského.
Narodil se v Damašku, odtud jeho jméno, ke konci
VIL stol., ze staré křesťanské rodiny, která melaza vlá
dy arabské význačné postavení vc správě města. Při
Janové narození bylo tomu již více než půldruhá sto
letí od chvíle, kdy Ornar vztyčil v Damašku odznak
Proroka. A více než sto let od počátku kalifátu Oinniadů. Je jistě nemálo na podiv, že nej vyspělejší z řec-

kých bohoslovcíi vyrůstá v samém středu musulmánské moci a je ve veřejném postavení —jako ostatní
členové jeho rodiny —ve správě jinak svobodomyslné
bludařských dobyvatel.
/d á se, že nařízení daná r. 726 byzantským císařem
Lvem Isaurským proti úctě svátých obrazů zjevila Ja
novi jeho povolání a ukázala mu jeho bohovedný úkol.
V Carihradé se skutečně starý patriarcha Cerman na
darmo pokoušel odporovati násilí světské moci a hlá
sali zděděnou víru církve. Zakrátko byl zapuzen se
svého stolce a zemřel ve vyhnanství. Hrozby a sliby
přiměly ostatní biskupy císařství k mlčení. Kdežto náš
bohoslovec Jan byl v arabském území volný ve víře
i ve svých činech, naprosto neodvislý na Byzanci a
tak mohl daleko povznesli hlas apoštolského podání.
První obrana svátých obrazů, kterou záhy sepsal,
byla dílem pevným a jasným, dílem zbožnosti a zdra
vého smyslu a hned proslavila Janovo jméno. Pod Ja
novým perem se způsob sporu hned pozvedl, důkazy
se čerpají z nej posvátnějších pramenil víry. úryvky
z Písma sv. a z Otců se mu šťastné radí pod perem.
S pohybem apoštolské svobody vytýká císařovi, že
zavádí nové řady a nové články víry. „Není pochyby,
že Bůh je neviditelný, nemá ani těla ani hmoty a ne
in lížeme si jej dostatečně představí ti. Což však jeho
Slovo nevzalo na sehe lidské tělo v lůně blah. Panny
Marie? Nebylo pokřtěno v Jordáně? Neučilo zástupy
a nezemřelo na kříži? Pravíte,že nízká hmota, dřevo a
kov, není hodna zobrazovali tajemství spásy, ale já si
vážím téže hmoty a ctím ji, když je na prospěch mé
spáse. Nebylo nám vykoupení získáno na dřevě kříže?
Nesni via křestní voda naše hříchy? Není ve chlebe ave
víně lelo a Krev Krista? V podstatě jsou manichejské
bludy příčinou tohoto zavržení svátých obrazů. Před
stírá se, že hmota je cosi zlého, výsledek moci zla a
temnot; kdežto všechno bylo učiněno a stvořeno od
Boha Otce, Syna a Ducha, k jeho slávě a k naší spáse.u
Toto je stručný obsah Janovy odpovědi na císař
ská nařízení; dává vytuší ti její úspěch. Ostatně, poz
ději za ní následovala ještě dvě pojednání, která znovu

a obšírné podávala myšlenky vyložené v prvním po
jednání. Můžeme předpokládali, že toto první tak pro
spěšné a tak šťastné vystoupení na poli bohovcdy zje
vilo Janovi jeho pravé poslání. Brzy opustil všechno,
aby se dal za ním. Zřekl se postavení a vážnosti ve
vlasti, zřekl se rodiny a statku a vstoupil jako prostý
mnich do kláštera sv. Sávy u Jerusalema. Tam ztráV¡1 ostatek života v modlitbě a ve studiu, v rozjímání
o věcech Božích. Umřel pravděpodobné v prosinci
r. 749. Z tradice víme, že byl knězem.
Cely život Janův je tedy nyní pro nás obsažen v jeho
spisech; jeví se v nich řečníkem, dějepiscem, básníkem,
ale hlavně a především Lohoslovcem. Jeho stěžejní
dílo, nazvané .,Prameny poznání*5, je knihou krásné
a hluboké bohovědy. Nezanedbává filosofie ani dějin,
nýbrž lépe než mnohý z dnešních bohoslovců násle
duje příkladu starých řeckých učitelů: ví velmi dobře,
že zdravá bohověda je nemožná bez opory filosofie a
dějin. Proto rozděluje své dílo na tři části: první po
dává základy Aristotelovy dialektiky (učení o správ
ném myšlení), druhá načrtává dějiny bludařství, a
třetí, nejdůležitější, je věnována propracování a po
dání křesťanského učení. Tak pomalu a po částech
docházíme k poznání učení víry. Napřed jsou dialek
tické výměry a pravidla Stagirity; před jednáním o vě
cech Božích je nezbytně nutno probrati způsoby lid
ské mluvy, znáti její prameny a postup; stejně jc třeba
napřed znáti pravidla lidského myšlení,nežli začneme
myslit o věcech Božích, znát prvky a základy myšlení,
umění učených a spletitých úsudků. Toto jest předmě
tem první části Janova díla. Obyčejně bývá nazývána
..dialektikou54. Není to filosofie v pravém slova smyslu,
metafysická synthesa, ale spíše souhrn pravidel pro
správné vedení duševních úkonů, opakování a připo
mínka odtažitých výměrů potřebných vědění bollo
si ovce.
Po nabytí základních poznatků se musí Učitel církve
sezná miti stíní, co podává víra, čisti Písmo sv. a opráv
něně výklady,studovali poučky a rozhodnutí nejvyšJskéhoúřadu.Tato positivní, jak dnes říkáme,
šíhoučitelskéh

stránka theologické práce je v Janově díle zastoupena
jen dosti stručným přehledem bludarství, přehledem
od začátku světa az po byzantskou dobu. Avšak v ji
ném spise Jan pečlivě sestavil výklad listů sv. Pavla
a v něm shromáždil nejvýznačnější úryvky sv. Jana
Zlatoúslého.Theodoreta a sv. Cyrila Alexandrijského.
Jiný jeho spis, bohužel z vetší části ztracený, jejž la
tinští spisovatelé nazývali „Sacra Parallela“, se nejvíce
vyznačoval positivní snahou Janovou. Sestavil sbírku
úryvků biblických a patristických seskupených okolo
základních pojmů bohovědných a tyto zase byly urov
nány v abecedním pořádku. Takto vytvořil mnich od
sv. Sávy jakési snadno přístupné hledadlo, příručku,
v níž shromáždil hlavní prameny bohovědné práce,
prameny, jež se týkají všecn základních pramenů učení.
V tomto spise můžeme právem videti začátek a před
zvěst našich moderních bohovědných slovníků: nehoř
dílo Jana Damašského melo svým vrstevníkům pro
kazovat] stejné služby, jako nám dnes nynější boho
vědné sbírky úryvků. Nebylo by ovsem správné hnáti
srovnání až do krajností a je třeba uvážili různé doby
a různé způsoby. Ale přece snaha, která vedla Jana
při skládání příručky, je zcela stejná jako snaha na
šich nejlepších a nej modernějších dějepisců dogmat,
kteří se snaží ze svědectví ústního podání zj¡sliti různá
vyjádření, která sloužila za nositele zjevené pravdě.
Jan, vyzbrojený poznatky filosofickými a vybraný
mi texty, mohl sp pustiti do části v pravém slova smys
lu bohovědné. Činí to s velikou pokorou a s dokona
lou skromností, omlouvá se, že se chápe díla nad své
síly, ale zeje veden jen prospěchem, který z něho může
miti víra. Této hlavní části spisu „Prameny poznání“
se dává název „O pravé víře“ a dělí se sama na čtyři
knihy. První kniha jedná o Bohu; prvně dokazuje Boží
jsoucnost pomocí důkazů, které později široce propra
covali latinští scholastici, potom o Boží jednotě a o ta
jemství nejsv. Trojice. Jan sleduje stopy řeckých bohoslovců a stanoví napřed různost tří božských osob,
Otce, Syna a Ducha sv., a každou z nich staví do velmi
živého světla; nezrozený Otec je pramenem, z něhož

všechno pochází; rodí Syna, jenž se mu ve všem po
dobá, vyjma toho, že jest zrozen od Otce, je Bohem
jako Otce. je jeho dokonalým obrazem. A konečné
Duch sv. doplňující soulad božských osob vychází
z Olee skrze Syna. Syn pochází z Otce, Duch svaty
z Otce skrze Syna a je dokonalým obrazem jednoho
i druhého, je Bohem jako Otec i Syn a ve všem se jim
podobá. Ač neužívá Jan těch výrazů jako bohoveda
latinská, nepraví nikdy, že Duch sv. vychází ze Syna
(ex Filio), neboř promítá všechno vycházení božských
osob do Otce, přece je každému, kdo zblízka studuje
jeho učení, zřejrit o, žc jeho závěry, třeba že se mohou
latiníkům zdáli velmi zvláštními, zapadají do rámce
dokonalé pravo věrnosti. Zdá se, že silný důraz na ži
vot božských osob mu brání přijati latinský způsob
vyjadřování, kterého konečně asi neznal. A latiníci
zase naopak možná bázlivější a jemnější, abstraktnější
v troj ¡ční bolí ovědě ztěží pochopí a ocení Šířku řeekého ducha.
Druhá kniha pojednává o stvoření andělů a zlých
duchů, světa a lidí. Sv. Jan Damašský dokonce přidává
základní pojednání o lidských činech, v němž již na
cházíme odborné výrazy, které později přijal sv. To
máš Aquinský a dal jim přesnější a jasnější smysl.Toto
pojednání končí pověstnými kapitolami o otázkách
předzvědění a předurčení. Zde je ještě sv. Jan Damaš
ský veden řeckými předchůdci: jako oni stanoví na
před svobodnou vůli člověka a její nej vyšší panství
nad všemi činy za všech okolností životních. Ale toto
panství pochází od Boha, Bůh jí je dal, aby se obrá
tila kněmu. Náš bohoslovec dává lidským činům pěk
ný úkol, avšak ještě význačněji lící vstřícnou dobro
tivou činnost Boží. Vždyť od Boha pocházejí všechny
dobré věci, on nám dává vůli a čin; a podle slov sv.
Pavla uváděných sv. Janem,Bůh ve své dobrotě volá
všechny lidi ke spáse a dává jim prostředky, aby jí
dosáhli. Je to cíl jeho dobrotivé vůle, jeho přední a
nejvyšší blahovůle, kterou chová ke všem. Ale člověk
je a zůstává stále svobodný a tak může uniknouti Bo
žímu působení a odporovati milostem, zbavit se mi-

losti a upadnouti do hříchu. Sám je si příčinou své
záhuby a svého odsouzení, neboř Bůh neodmítá ni
komu svou pomoc a nikdy první neopouští svých.
Když vsak člověk dobrovolné upadl do hříchu, když
pohrdl příležitostmi ke spáse, které Bůh mu připra
vil při jeho životní cestě, tu nemůže uniknouti třestůni Boží spravednosli, Bůh jej za jeho zločiny potrestá
strasne a na věky. Bůh netouží po trestu pro trest, jako
ani nechce zla hříchu, chce jen zachovati řád své pro
zřetelnosti tím, že trestá toho, kdo se dobrovolně od
vrátil od jeho dobrodiní. Chystá-li Bůh muka, je to
jako následek vin, které předzvěděl a jako trest vinníka. Toto silné a potěšující učení je učením všech
řeckých Otců, odlišné od učení sv. Augustina, je mé
ně propracováno a urovnáno než učení scholastiků,
ale zato lidštější a zároveň uctivější vůči Božímu ta
jemství.
Třetí kniha „Pravé víry“ jedná o vtělení Slova Bo
žího, o jedné osobě božské jsoucí ve dvou různých při
rozenostech. božské a lidské. Zde ježte dědí Jan od
starších bohoslovců; varuje se učení o dvou osobách,
bludu to hlásaného Nestorem a zavrženého sněmem
v Efesn, jako i učení o jediné přirozenosti v Kristu,
které zase šířil Eu ty ches a odsoudil sněm v Chalcedo
nu. Proti Nestorovi prohlašuje s Cyrilem Alexandrij
ským a s celou církvi, žc Panna Maria je skutečně mat
kou Boží. Avšak pojednání Janovo se nezabývá jen
přirozeností vtěleného Slova, jde dále a badá o boholidských činech Kristových, které předpokládají obě
přirozenosti a obě vůle. Kristus je Bohem a člověkem
zároveň, má dvě vůle, z nichž jedna je druhé v sou
ladu poddána, a svým činům, které koná jako člověk,
dává nekonečnou zásluhu, poněvadž jsou zároveň či
ny Boha. V teto věci jsou výrazy Janovy klasické, jsou
to výrazy celé církve, samy projevy naší víry.
Předmětem čtvrté knihy jsou poslední věci člově
ka. Je v ní také několik oddělených pojednání o krtu,
o úctě svátých a jejich ostatků a konečné vyvrácení
manicheismu. Boji protimanichejském věnoval Jan
ještě jinou knihu : projevuje v ní podivuhodnou hloub

ku myšlenek. To to jest hrubý nástin bohovědného díla
sv. Jana Damašského, ktereho mnozí přirovnávají ke
sv. Tomáši Aquinskému, neboť skutečné se oba lici
tele snažili podati celek bohovědného učení své doby.
Srovnání je spravedlivé a oběma ke cti; ovšem dlužno
paniatovati,ze žili v různých dobách a v nižném pro
středí a nebyli stejného nadání. Obé Sunimv,Tomášo
va i Janova, se vyznačují touž tradicí a jedním duchem.
Sv. Tomáš Aquinský je více filosofický a podrobné stu
duje spisy a názory Aristotelovy, chápe lépe hloubku
peripatetické metafysiky a svému filosofickému učení
dává souvislost a rozsah ne předstižený. Sv. Jan Dainašský je snad více výlučným hohoslovcem, je blíže
pramenům víry, více proniknut širokým duchem řec
kých Otců a jejich odvážným realismem. Ostatně sv.
Tomáš znal dílo sv. Jana, bylo přeloženo již v polo
vici XII. stol.; již Petr Lombardský ho užíval i ve svých
„Sentencích“ ale sv.Tomáš z něho čerpal více. Zvláště
v otázkách Kristologických (o Kristu Pánu) se dovo
lává damašského bohosíovee, ač rovněž používá roz
lišení, které zavedl Jan do Božích vůlí v učení o mi
losti. Je spravedlivo poznarnenati, že Andělský učitel
poněkud upravuje ve smyslu augustinovském učení
podané řeckým Učitelem, sv. Janem.
Jako sv. Tomáš Akv. tak i sv. Jan DamaŠský málo
ve svých spisech dává najevo své osobní city a vlastní
duševní život. Není romantikem, který vystrkuje svou
osobu, je skromný a uzavřeny. S hlubokou úctou a
s plným vědomím mála své zásluhy začíná bohovědné
pojednání; zdá se, jako by napřed váhaldáti sedo před
mětu, ale až se opře o posvátné texty a vyloží učení
svátých Otců, jeho sloh se hned upevňuje a pozvedá.
Cílíme, že je pánem své myšlenky, že je cele zaujat
tajemstvím, o němž pojednává pln síly a ohně. À přece
jej nikdy neopouští klid, nikdy nepřekračuje zdravou
míru, jak slusno při výkladu víry, jeho veliký a silný
duch dovede obsáhnouti učení od základů až po dů
sledky, zároveň uvažuje o užití, které naléhá, i o po
sudcích, které hrozí. Mocný a řídký zjev bohovědného
genia.'Výškou duševníh o n adání, kli dn ým a jistý m ch o-

dem uvažování, lehkostí, s níž se pohybuje na vrchol
cích článku víry, vèsti sv. Jan Daniassky velikou du
chovní postavu sv. Tomáše Aquinského. Jako andel
Scholy byl opravdu dán lidem, kteří žijí v pochybnos
tech a v nevědomosti, aby je vyrval jejich bidè a umož
nil jim poznání Boží pravdy. Dílo sv. Jana Damasského
n¿prestai o b vti pod le nad pi su oprav d ovvin pra mene m
Bozi vědy, nevyčerpatelnou studnicí krásného a čis
tého učení boliovědněho.
II. D. Simonin O. P.y Řím.

Katolík a neka tolík dneska.
( Kurs praktických pokynů 4.)

Poměr věřícího katolíka a jinověrce neb bezvěrče
jakékoli denominace se pomalu víc. a více vymyká
dosud platným specielním zásadám a nutí dnešního
katolíka, aby v poměru k němu Čím dál tím více se
klonil k všeobecným mravním zásadám a zařizoval
podle nich své nazírání a svůj postup v apologetickém
nebo apoštolském jednání.
Dnešní literaturou —ne ovšem specielně morální
- isme mimoděk vychovávání k polemickému postoji
a jednání odpůrců Boha a jeho církve nás ještě utvr
zuje v přesvědčení, že v nich působí vědomá zloba a
nedostatek nikoli vědění nebo poznání, nýbrž dobré
vůle. A dosavadní platná zásada, že v našich krajinách
nemůže vůbec zíti jinověrec nebo odpadlík od víry,
který by byl v dobré víre, že žije v pravdě (bona fide),
nás i teoreticky posiluje, že náš názor na jinověrce
musí být a priori negativní, cíli, že žijí ve vědomém
bludu.
A podle tohoto přesvědčení zařizujeme s nimi i své
rozhovory po případě debaty, a podle lofio —což je
právě prakticky nej důležitějším i vzhledem k přiká
zání lásky — formujeme své city a svou horlivost
o spásu jejich duše právě tak jako otázku stupně vře
losti své lásky k nim.

A protože nemůžeme nikdy se oddělit i sami od sehe
a stati se tak objektivními, aby naše vlastní přesvěd
čení, které ovšem milujeme, protože je naše, nespolupúsobilo s naším jednáním, vytváří se náš poměr
Kjinověrcům casto více podle našich osobních vlast
ností a vlastního temperamentu, takže brzo se již
neřídí podle cíle, ke kterému chceme dojiti, nýbrž
zamíříme celou debatou i všemi prostředky, jimiž ji
vedeme, k obhajobě svého přesvědčení, místo k ob
hajobě a výkladu pravdy Boží!
Aby tedy tyto city nepřeiuohly a nenaplnily naše
nitro a tím i nevzdálily nás od cíle, musíme si nutné
osvětlit zásady, podle nichž třeba vytvářili poměr
k jinověrcům a názor na jejich mravní stav, po pří
padě jejich poměr k Boha.
Jak již z celého úvodu patrno, předpokládám v kaž
dém z nás snahu, která nás pudí, získati jeho duši pro
Boha.
Pro Boha! Bůh tedy je příčinou, důvodem a tedy
i měřítkem a normou, podle níž musím celý postup
jednání, rozhovorů, styků, prostředků posuzovat a
volit ! To je předpoklad, předpoklad nutný ! Prakticky
znamená, že nechci dosáhnout svého vítězství, prak
tičtěji, že snesu s druhé strany jakékoli osobní náběhy
a útoky zcela klidně a pokorné, nejpraktičtěji, že se
umím vžít a vcítit do druhého a že ve mně vznikne
vřelý cit s jeho stavem a porozumění, které potom je
tak důležitým pro celé jednání sním, že teprve, mám-li
je já, porozumí on mně!
Vidím tedy vždy v člověku, kterého mi Bůh poslal
do cesty a jejž snad mohu o Pravdě poučit, vždy lid
skou duši, nikdy svého nepřítele !! V tomto postoji je
jádro a otázka výsledku!!
II.
Zásady! —Pro jasnost si řekněme přesně obecné
principy, pokud mají vztah k naší otázce:
1. Nevědomost je nedostatek znalosti nějaké věci.
Tato nevědomost může být přemožitelná nebo ne
přemožitelná: první nastává, jestliže jí člověk vůbec
nemůže odložit,a tobud pronemožnost fysickou,když
na př.na povinnost nebo závazek vůbec nemyslí,nebo

pro nemožnost mravní, jestliže se sice poněkud snaží,
ale nikoli naprosto a všemi prostředky.
Nevědomost muže být úmyslná nebo neúmyslná,
podle toho. zda nechci se poučit ojpravém stavu po
vinnosti, abych ji nemusit zachovávat, nebo zda za
nedbávám poučení z jiného důvodu. Neúmyslná opět
jest bud hrubé neúmyslná nebo prostě. V prvém pří
padě nestarám se vůbec ani v nejmenším, abych došel
pravého poznání.
Mravně plyne z těchto zásad v případě nepřemo
žitelné nevědomosti, že člověk, v ní a podle ní jed
nající, nehřeší, i když jest nevědomost pouze morálně
nepřemožitelná. —Nehřeší ani, je-li jeho nevědomost
neúmyslná, třebas by při nějaké péci mohl se poučit.
2. Připojme k těmto všeobecným zásadám také
specielní, týkající se víry, po př. nevěry:
Nevěra ve vlastním slova smyslu jestnedostatek víry
u nepokrtěného člověka. V nevlastním slova smyslu
jest nevěrou i jakákoli neúplnost víry nebo nějaký
částečný nedostatek, jak tomu jest při bludu, odpadu
a pod.
Nevěra ve vlastním slova smyslu jest bud záporná,
přicházející u těch, kteří nikdy nic o víře neslyšeli,
—nevědomá, u těch, kteří nemajíce víry zanedbávají
se o ní poučit, když se jim naskytne příležitost, —
kladná u těch, již mají dostatečné znalosti o víře, ale
nechtějí věřit.
Mravně tedy záporná nevěra není hříchem, nevě
domá ovšem jest hříchem u toho, kdo nedbá na hlas
přirozeného zákona v sobě a nestará .se, aby poznal
věcné pravdy a své určení, po případě, vznikla-li vněm
rozumná pochybnost o pravosti vlastní víry, nedbá,
aby se přesvědčil,zda tato pochybnost je odůvodněná.
3. K praktickému závěru, jak pohiížeti na dnešní
nekatolíky a jak sek nim chovati, bude nutno dodali
ještě další skupinu zásad, klonících se na druhou, ob
jektivní stránku věci:
Pius X. odsoudil modernismus. Modernismus však
infikuje i nás, krmené moderní literaturou, takže nám
bledne jasnost absolutní, neměnné pravdy, a my, byf

ne v teorii, přece v denním živote necítíme její evi
denci, podléháme a podřizujeme ji plynoucímu den
nímu životu, čili jinými slovy: Ustupujeme ve styku
s jinověrci jejich bludům, pod záminkou, že je "ne
chceme odrazit, ale vpravdě proto, že jsine slabými ve
víre, —Tedv zásada: Nikdy nesmím zapřít! nějakou
pravdu, nikdy nemohu, aniž bych zapřel víru, činil
ústupky měnivé moderní pravdě, která dnes jest, a
zítra jest opakem, v klamné naději, že tak někoho
zachráním pro Boha.
111. Nyní jest ovšem nutno tyto zásady aplikovati
na jednotlivé případy: Dříve bylo náboženství vyu
čováno ve všech školách. Dříve bylo lidí bez vyznání
mizivé procento. Dříve byl většinou, a mluvíme-li
o nás, vůbec,sňatek mimonábožensky nemožný, právě
tak jako trestány byly zločiny, které jsou dnes záko
nem dovoleny nebo aspoň trpčily. (Aborty, rozluky,
atd.) Dříve byla literatura aspoň poněkud držena
v mezích a protibožské zuření hlídáno. Neznamená
to, že na to s touhou vzpomínáme, ale mluví to jasně
pro skutečnost, že lidé tak byli obklopeni nábožen
skými činiteli, vlivy, výchovou, že nemohli zůstati
v omluvitelné nevědomosti, že nezůstaly ušetřeni ži
votního problému o pravosti svého náboženského
přesvědčení.
Proto také byla správná zásada,že nekatolík-s&oro,
aodpadlíkod katolické víry vůbec,nemůže být v dobré
víře, čili, že každý odpadlík ví, nebo může morálně
zcela dobře vědět, že zapírá pravou víru.
Ale dnes: Dnes už můžeme opravdu a bez nadsázky
používat u nás zásad, platících pro země. kde teprve
víra začíná pouštět kořeny, pro země misijní: Je fak
tum, žc dnes v Cechách jejíž tolik nepokřtěných dětí,
že již tolik dětí vyšlo ze školy, kde neslyšely o nábo
ženství nic, nebo jen získaly negativní poznatky. Při
úžasném rozšíření nevěrecké literatury, při naší ne
dbalosti o katolický tisk (do roka vychází v republice
90 milionů nevěreckých nebo indiferentních publi
kací všeho druhu, katolických v téže době čtvrt mi
lionu), při důsledně organisované činnosti socialistic-

kvch spolku, které dnes dostanou takřka všechnu
mládež do svého vlivu, máme skutečné mnoho lidí,
kteří žijí v nezaviněné nevědomosti, protože o víře a
Bohu neslyšeli bud nic, nebo vyrostli úplně v ovzduší,
které v nich vypěstilo celkové vědomí, že Bull, ná
boženství a duše jsou hloupé malichernosti, které ne
stojí vůbec za přemýšlení. A namítne-li se, že každý
člověk dostane tolik milostí, aby molli pravdu poznat
a mohl bvt spasen, pak nutno říci, že toto linutí mi
losti jest již předem soustavně a cílevědomě rušeno
a ničeno, aby nemohlo působit tím, že zájem a po
zornost pro duchové problémy umlčuje adusi dnešní
liypertrofic technických poznatků a pohrdáním vším,
co není hmotné. A z toho pak (viz výše podle Noldina)1 vzniká nevědomost skutečné nepřemožitelná,
protože, jak praví Noldin, člověk vůbec o těchto vě
cech nemyslí; a je to nevědomost dokonce fysická. Tím spíše vzniká nevědomost mravní, když se totiž
člověk nestará ani tolik, kolik se o poučení stará prů
měrný rozumný muž.
Je-li tato nevědomost i z části zaviněná, když totiž
se vyhýbá dnešní člověk z jakési ostýchavosti nebo
i z nedůvěry a z předpojetí náboženskému poučení,
ani tehdy ještě nemůžeme mu přičítat i vinu, protože
výše jmenovaní činitele nepřestávají naň působit.
A tak se může stát, že žijí mezi námi lidé, kteří,
předpokládárne-li, že jsou živi opravdu podle svého
svědomí a podle přirozeného zákona, mohou býti
spaseni i mimořádnou cestou milosti, mimo církev.
A máme další skupinu: Žijí mezi námi protestanti,
kteří vyrostli ve svém vyznání. Předpokládáme-li
zase, že žijí opravdu podle svědomí, že nemají a ne
měli ještě rozumné pochybnosti o svém náboženství,2
nemůžeme než přiznal, že i oni v lonilo prostředí
mohou zíti v dobré víře o pravosti svého vyznání.
A to vše platí analogicky v míře pokud možno větší
o nešťastnících, žijících v brlozích, ve vagonech, tou
žících často, třebas ne výslovně, t. j. ochotných a na1 Noldin, Summa tli. in. I, 45, 1905.
2 Noldin, II, 29.

kloněných prijmonti poučení, po Bohu a rádném ži
votě. a není, kdo by je vytrhl aspoň z té mravní
prohlubně, když už bytové jim není pomoci.
Připojíme-li tedy k těmto případům skutečnost, že
nejbližší normou mravnosti je svědomí, pak vidíme,
že dnes přicházejí v úvahu při věcech mravnosti víc
všeobecné principy o přičetnosti, svědomí, nevědo
mosti atd., než jednotlivá přikázání, a že mimořádná
cesta spasení za těchto poměrů bude asi daleko čas
tější. než kdy jindy.
IV.
Přehlednuvše takto důsledky, plynoucí ze zásad
jak o mravnosti, tak o svědomí, vytvořme si direk
tivy, jaké má být naše jednání s nekatolíky dneska a
náš názorná jejich mravní kvalitu, pokud se týče je
jich vyznání:
1. První zásadou bude: Nikoho neobrátíme pou
hými řečmi. Obrácení, t. j. uznání pravdy na rozdíl
od poznání, je aktem vůle a podléhá jakožto objekt
rádu nadpřirozeného působení milosti.
2. Jedná-li se nám o získání duše pro víru, nikoli
o vědeckou debatu, zapomeňme sebe! Nejde o mne,
zda to „vyhraji41nebo ne, nejde o mou čest, tedy nutno
nevidět a trpělivě snést poznámky, naivnosti, po
mluvy.
3. Pokud možno, vyhýbejme se debatám a nábo
ženským hádkám, spoléhajíce více na sílu mravní
osobnosti a její vliv. Jen neradi a jen na prosbu dru
hých dejme se k nim pohnouti a to jen, jsme-li jisti,
že sami známe jednak vlastní víru (o žalostných me
zerách ve věcech víry u inteligence katolické jsem
psal v posledním článku o Laickém apoštoláte,) jed
nak—a to je velice důležité —vyrovnáme-Ii se svou
znalostí vědomostem druhé strany a svým vzděláním
vzdělání jejímu, hlavně v oboru ved přírodních a filo
sofie, a jsme-li si jisti, že aspoň tak opravdově a zbožné
jdeme k rozmluvě jako ona, aby nás potom nezahanbila naše vlastní lehkovážnost, s níž jsme začali roz
mluvu nebo známost, domnívajíce se, že to bude jen
slovní potyčka, zatím co druhá strana pojímá celý
náš poměr jakožto snahu po poznání životní pravdy.

4. V poměru k nekatolíkovi, jakmileasacne rozmluva
o náboženství a jedná se o to, nasi svátou víru vylo
žit, snažme se co nejvíce se mu přiblížit: Vstupme a
vžijme se na jeho stanovisko, chápejme věc tak, jak
on ji chápe a s jeho stanoviska vykládejme mu pro
blematické (jemu) pravdy.
Nemohu tedy dokazovat racionalistovi nějakou
pravdu ze zjevení nebo z Písma, Izraelitovi z Novello
zákona, a pod.
Nade vse se varujme a nedejme se vyprovokovali
nikdy, i když druhá strana používá sebe více této
zbraně, k vytkám, pomluvám osobním, nevyužívejme
faktické slabosti nebo historických pochybeni k dů
kazů o nepravosti jeho přesvědčení. Poznavše jeho
přesvědčení, vyjděme mu vstříc, jak daleko můžeme,
a přijměme jeho zásady, jak se to jen dá, abychom ho
na nich mohli přivésti na stranu katolického učení.
Z toho důvodu předpokládejme —pokud jen možno
—u nělio dobrou vůli a opravdovou snahu po po
znání pravdy a nepřičítejme nikdy předem nějaké
mravní důvody jeho nevěře nebo bludu (třebas fak
ticky většinou jsou, hlavně pýcha).
Příklad: Připusťme, že subjektivně nemusí být ve
stavu hříchu, připusťme, že subjektivné múze být
v lásce Boží, vždycky připusťme, že upřímně chce hle
dat pravdu, připusťme i mimořádné cesty Boží u něho,
tedy bonám fidem, atd.
5. Ve svých požadavcích ustupme, jak daleko mů
žeme: Tedy nechtějme, aby hned uznal pravdu ne
omylnosti papežské, aby hned porozuměl škapulíři,
růženci, úctě svátých a pod. —Jinými slovy: Nikdy
nesmíme ustoupit v něčem, co by bylo pravdou sv.
víry, ale také to nemusíme zdůrazňovat hned! Jediné,
co musíme chtít, je dobrá vůle poznat pravdu. A proto
nechtějme vše hned, ale také se nedejme nikdy do
hovoru, který by začínal nějakou pravdou, která je
závislá a předpokládá mnoho jiných: Dům se staví
od základu: Kdo nevěří v osobního Boba, tornu přece
nebudu vykládat a dokazovat článek o obcování svá
tých; proto vždy klidně přejděme od jakési otázky

zpět k te, která je základní a které náš odpůrce ještě
vén.
Příklad: Mluvím s vysoce vzdělaným protestantem,
který sani o sobě tvrdí, ze patří k nejievéjšínui pro
testantskému křídlu. Věří v osobního Boha, ale nic
více. Při jeho nesmírné erudici ve filosofické a nábožensko-liistorické literatuře,ale připrávě tak nesmírné
neznalosti katolické literatury jak dogmatické, tak
i filosoficko-historické, nemohu, než vyjiti pouze od
fakta osobního Boha a začít i možností zjevení, kte
rému také částečně věří. A nesmím při jeho tvrzení,
že se též modlí, hned říci, že to není nic plátno snad
proto, že není v církvi, která je jedině samospasitelná.
Teprve po mnoha rozmluvách, kdy jsme došli k samospasitelnosti, možno bez bázně, že se přetrhne jed
náni, výloži ti pravý pojem samospasitelnosti; a co se
stane? Pojeni ten byl jako samozřejmý přijat...!
Je jasno, žc toto vše jsou zásadní a hlavní rysy.
Každý člověk je individuum a s každým bude jiné
jednání. Je jisto, že Bůh dává každému tolik milosti,
aby mohl dojít spasení a že cesta mimo církev je vždy
jen mimořádná. Ale nezapomeňme, že tvrdím-li, že
mnoho lidí žije v nezaviněné nevědomosti, že snad
můj styk s nimi má být jednou z těch milostí, kterou
tnu Bůh nabízí pravdu a její poznání, ale že dosud byl
živ v dobré víře. Třebas tedy málokdy najdeme lidi,
kteří by cistě hledali pravdu a u nichž by nespolupúsobily mravní činitele, kteří by žili v nevědomosti
bez nejmenšího tušení svého omylu, přece my, při
stupujíce k nim, vždy předpokládejme a prakticky
hodnoťme to lepší: dobrou vůli.
Při ní, spojené s trpělivostí, nemusíme, jako ani ne
smíme, ustoupit ani v nejmenším od rozhodného za
vrhování bludu a nepravdy, a přece k pravdě, když
ne hned, tedy v case, až Bůh bude chtít, dojdeme...
P. Jan Ev. Urban O. Fr. M.

Bratrství v eř íc í c h .
Dílem Otokara Březiny jako vůně dalekých zahrad
vane jedna myšlenko, která je $ počátku více jen tu
šením a pohybem němých rtů, ale velmi brzo tato va
noucí vůně stává se hlasem a pohyb těchto němých
rtů naplňuje se slovem.
V první jeho básnické knize čteme jesle nápis: „Vůně
zahrad mé duše“, v první básni téže knihy sloky za
čínají se slovy: V mé duši, Mé jaro, Mé vzpomínky,
ale již ve „Svítání na západě“ přechází toto smutné
a bolestné já v pokorné a radostné, protože v nadějné
My.

Odkud smutek a bolest toho Já? Odtud, žc člověk
sám, i kdyby tisíc let byl živ, nevykoná na této zemi,
co se vykonati má, a sám o sobe, sám v sobě nemůže
byti šťasten. Této pravdy dosud nikdo jiný nevyslovil
tak přímo, tak tělesně a tak duchovně jak Šalomoun
v knize Koheleth, čili Eklesiastes: „Marnost nad mar
nosti, a všecko je marnost. Co má více člověk ze vší
práce své, kterouž vede pod sluncem? Národ pomíjí
a národ přichází: ale země na věky stojí. Vychází slun
ce. i zapadá, a na místo své navracuje se: a tam zase
vycházejíc, točí se přes poledne a chýlí sc k půlnoci.
Obcházeje všecko vůkol jde vítr a zase se v své kolo
navracuje. Všecky reky vcházejí do moře a moře se
nepřcplňuje: k místu, odkud vycházejí řeky, navracují
se, aby zase tekly.
Všecky věci jsou nesnadné: nemůže jich člověk vy
pravili reci. Nenasvcuje se oko hleděním, aniž ucho
naplňuje se slyšením.
Co jest, co bvlo? Totéž, co zase bude. A co jest, co
se činilo? Totéž, co se ciniti bude.
Nic nového pod sluncem, aniž může kdo říci: hle,
toř je cos nového; neb již to přeběhlo s věky, kteříž
byli před námi.
Není paměti předešlých věcí: jakož ani těch, kteréž
potom nastanou, bude památka u těch lidí, kteříž bu
dou v case posledním “
Toť obraz člověka, který myslí jenom na sebe, který
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se stará jenom o sebe, který pamatuje jenom na sebe,
člověka tělesného, člověka zvířecího, člověka požíra
če, člověka lakomce a sobce, Člověka osamoceného,
z vlastní viny opuštěného.osiřelého,smutného. Fran
couzský grafik André Lambert znázornil nám takového
člověka : sedí vyčerpán a zemdlen, opíraje se o kolena
zdravé barbarky, v levici drží C. Claudiani Carmina,
v pravici čísi dopitou až na dno. Jc to člověk antický,
týž člověk, kterého nám vystavuje za příklad a za vzor
Sokolstvo. a tento člověk sedí, ba spíše leží, opíraje se
o kolena zdravé barbarky, uprostřed zřícených, sym
bolicky zlomených a rozmetaných korintských a dórskveh sloupu, l ento člověk je znechucen, unaven a
zelhostejněn až k smrti. Vidíte na něm, že beze zvláštní
námahy a beze zvláštního odporu podřezal by si žíly
v lázni. Lž je mu všecko lhostejno. Všecko ví, jak se
domnívá, všecko viděl, všecko ochutnal, všecko oči
chal, všecko ohmatal, už je tak daleko, že se mu nic
ani nehnusí: všecko už je mu lhostejno. Kolem hlavy
vine se mu věnec rozkoše, nebo slávy, ale i ten je mu
lhostejný, tak jako přezrálému jablku je naprosto lho
stejná materská jaldoň.
Co znamená, anebo co je to lhostejnost? Je to po
dle české etymologie stejnost, anebo rovnost, která
lže. Lho-stejnost.
Tak zvaná rovnost nebo stejnost je lež. Lhostejnost.
Český jazyk je jazyk Boží. Národ už nemůže bytí ve
lži, ale jazyk jeho může hýli ještě v pravdě. Ještě ně
jaký čas, ale dlouho už ne. Vidíte-li, že stromy vyhá
nějí pupence, víte, že blízko je jaro. Slunce už zapadlo,
ale nad obzorem ještě jc záře, a ti, co se dívali do za
padajícího slunce, ještě dlouho vidí kolem sehe samá
slunce. Oči těch, kteří viděli slunce zapadat a dívali
se do něho, jak zapadalo, ještě dlouho nevidí kolem
sebe nic jincho než samá plující a vznášející se slunce.
Já viděl jednu večeři. Lhostejno, kde. A přece ne
lhostejno, nehoř byla to večere v mém národe, upro
střed mé rodné země, možno říci, v srdci mého lidu.
Byl to dům dvou- nebo tříposchodový, veliký dům,
postavený za tri miliony v rokli mezi dvěma tunely.

Vědně, v noci každých patnáct minut vyřítil scz těch
to tunelů vlak a nechal svůj uhelný dým v léto rokli,
kde byl postaven za tri miliony třípatrový dům a ten
se jmenoval: Masarykova studentská zotavovna.
To všechno je vedlejší a možno říci lhostejné. Ale
dole při potoku mezi dvěma tunely,ze kterých ve dne,
v noci jako jedovatý, dlouhý jestěr vyřítil se nákladní
nebo osobní vlak, tam dole na palouku pan profesor,
obklopen svými i cizími dětmi, rozbíjel a skládal stan,
a když jste se na něj dívali, nemohli jste se zbavit do
jmu, že tento pán považuje vás za šéfredaktorku „Pes
trého týdne44 a čenichá ve vašem svrchníku kodak.
Slovem, bylo to velice dojemné a krásné, neboť vskut
ku, ze všeho na světě nejkrásnější a nejdojemnější jsou
lidé, kteří něco vědí a hledí své jednání a počínání
zároveň přizpůsobit! i tomu, co zmateně a podvědomě
tuší. Ty děti od pěti do desíti let netušily ovšem nic,
ale vousatý pan profesor, a nikoli člověk starý, zajisté
mnoho viděl ve sportovních a ilustrovaných časopi
sech a maje zajisté ve své vlastní rodině štěstí a skrov
ný plat, byl na první pohled šťasten a dokonale, jak
jsme viděli,spokojil se tímto paloukem při potoce mezi
dvěma železničními tunely, rozbíjeje a skládaje pro
malé děti svůj stan.
A toto rozbíjení a skládání stanu, ba i toto prázd
ninové obcování s vlastními i cizími dětmi mělo do
sebe cosi metodického, cosi soustavného, cosi pláno
vitého. Byl to, prosím vás, jakýsi obřad. Musím vás
prosit, abyste mně věřili. V duchu litoval jsem těch
ubohých dětí, ale z jejich řevu jsem usuzoval, že ne
věděly nic. Usuzoval jsem, ale nedal jsem se mýlili.
Neboť konání a počínání starších přechází lehce na
děti, a když staří lhou, nemyslete si, že jejich, anebo
jim svěřené děti mluví pravdu. Bylo to jak západ slun
ce: slunce už je dávno pod obzorem a na nebi dlouho
ještě vidíte červánky a světelné Druhy.
Pan profesor viděl, že přicházíme od nádraží. Pan
profesor cítil jakousi potřebu, tedy více než lhostej
nost. Bylo potřfdja ukázati člověku nově přicházející
mu, že na tomto palouku mezi dvěma tunely, kde teče

smradlavý potok, jemuž neprávem říkají řeka,na tom
to palouku, kde v miniaturních pídi muzických úlech
pěstuje ktervsi pan učitel včely jen a jen na chov, bylo
potřeba ukázati každému nove přicházejícímu, že na
těchto místech země, ačkoliv nedaleko od Brna, možno
zíti v harmonickém rozkvetu všech tělesných smyslu
a duchovních schopností, jak Cangine na Tahiti . . .
Možnosti nebyly velké. Opustivše záhy palouk, pře
sycený dýmem lokomotiv, octli jsme se pod zotavovnou na terase. Terasa je slovo zrovna tak šťastné a
v životě mladých lidí důležité jako balkon, liinoustnka nebo cousin.
Byl již večer a vycházely první hvězdy. „Prosím vás,
jaký je to tamhle dole oheň?*
To jsou skauti!
Tri stanice od Brna, v rokli mezi dvěma čoudícími
tunely, při smradlavém potoce skauti!
Ale před bílým, neposkvrněným stanem, nad nímž
plápolá státní vlajka, oheň plane jako v táboře cikán
ském anno Dmini 1820.
Film je nebezpečná věc.Tcn pan profesor a tito skau
ti s maminkami pod neposkvrněným, bílým stanem,
nad nímž plápolá neposkvrněná státní vlajka s tím
modrým a potměšilým troj úhelníkem, byli casto v bio
grafu a viděli mnoho ilustrovaných časopisúv a patriotických slavností . . . Jakmile se začnou fotogra
fovat a tisknout slavnosti eucharistické, pouti u sv.
Antonínka, v Lurdech a na Velehradě, nebudeme vě
dět, na čem jsme. Ba muže to dojiti tak daleko.žc i ta
dy a v této příčině,zajisté zásluhou Dušana Jurkoviče
a Jože I prky, začneme býti lhostejni.
Lhostejnost. Lhaní stejnosti. Demokracie.
Chodíme po terase. Pan profesor už dávno svinul
svůj stan. Ještě v pine slávě plápolá mezi dvěma smrad
lavými tunely a na pár kroku od smradlavého poto
ku pod bílým stanem oheň skautů.
Hodina večeře. Vcházíme po schůdkách do vyso
kého a prostranného sálu. Okna,stoly,židle a na prů
čelní stěně velká, olejová podobizna hlavy státu. Nic
víc. Na některých stolcích tabulka: Zadáno.

Dívky v kuchyňském, předepsaném úboru s čepeč
kem roznášejí mísy. Nevím proč, připomínají mne ony
uniformované bonny z lepších domu a dia koňky. Snad
i vím, proč.
Jí se. Trochu se mluví. Nikdo se nepokřižovak ni
kdo se nepomodlil.
Na všech obličejích, ve všech pohybech, výrazech,
Í osuncích a hlasech viděli stísněnost, pramenící z jaéhosi divného podezření.
Žádný z těchto lidí není svůj a necítí se doma. 1ta
dívka, která se naklání nad studentským stolem, hraje
filmovou roli a její smích je nedobrovolně bolestný.
Cítil jsem se nc jak mezi lidmi, nýbrž jako mezi pří
zraky. Slyšel jsem vetu: „Slečno sestro hospodyňko!14
Když byla večeře v plném chodil, a ku podivu, ve
chvíli ticha jako uměle vytvořeného,z venku po schůd
kách vešla do jídelny dívka, na jejíž postave, na jejímž
kroku a celém vzezření bylo znát, že sice nenáleží do
této společnosti, že však tato společnost je bez ní ne
možná. Neodbytně zatanul mi na mysli portrait of
madame Vigée le Brun z národní galerie londýnské,
snad to dělal ten slaměný klobouček se širokánskou
střechou, která byla koketně zprohýbaná, jak to ví
dáme po teplých deštích mezi smrčím u některých,
ne už mladých ryzců.
„Slečnasestra ředitelka“,„slečna sestra vrchnísprávkyne44—nevím,cosi takového se šeptlo a oči mnohých,
oči totiž těch. kteří tu byli teprve 24 nebo 48 hodin,
zalétly v tu stranu. Nebylo potřeba nic septati, zvlášt
ní a důležité postavení této mladé dámy sálalo z její
bytosti jak světlo z letního obrazu. Vstoupila do ku
chyně, al>y však sama sebe znova ujistila, že je tam
potřeba jen jejího ducha a zároveň aby nám, lidem
zajisté inteligentním, jen tak bezděkv připomněla, že
ani bez takových formalit společnost lidská se neo
bejde, a že je to často nevděčný úkol, a ostatně, že
zkušený a své věci znalý člověk, na př. takový gene
rál, konaje přehlídku, jen mrkne okem na první řadu
mužů, před ním defilujících, a už ví dokonale všecko
jak o důstojnictvu. tak o celém pluku.

Slečna sestra vrchní správkyně v kuchyni se jen
obrátila a už ji bylo vidèti, jak s kloboučkem tento
krát v ruce a s vlasy rozpuštěnými vystupuje do hor
ního poschodí; musí se říci vystupuje, neboťna třetím
schodu na čtyři vteřiny, a jednu nohu nechávajíc
0 stupeň níž, stanula, jako bv jí z čista jasna byla na
padla spasná nějaká myšlenka —ale nechala to být
a zmizela ve vyšších prostorách.
Všichni tito lidé a celý tento dům i se svým okolím
připadaly mně jak apokalyptické zjevení a ještě dnes,
když si to vše představím, obchází mne hrůza:
Všichni tu byli pohromadě, pod jednou střechou
spávali, v jedné jídelně společně snídali, obědvali,
svačili, večeřeli, na jednom trávníku si hráli a poví
dali, po jedněch cestách společně se procházeli, na
vzájem se vítali, naproti sobě se usmívali a pres to
prese vse tito lidé si byli naprosto lhostejni a cizí. Co
je tu spojovalo ? Jedna společná nenávist, ne nepo
dobná nenávisti ďáblů, kteří tam dole ve svých čer
ných a studenč žhavých propastech si vzpomínají, že
tam kdesi nad nimi, vysoko nad nimi ve věčném
světle zpívají a před obličejem Nej vyššího se sluní
bytosti šťastné ...
Kdyby vždy na prvního bylo aspoň 5C00 Kč, kdo
by z této smrduté a prokleté rokle nepospíchal, jako
slušný člověk, na francouzskou Rivieru? Ale takhle!
Zíti čtyři neděle v ustavičném, společném a zahan
bujícím, žíravé poskvrňujícím soucitu jenom proto,
aby se mohlo říci, že jsme také nebyli doma ... !
Desetina národa najednou touží, aspoň 4 neděle
v roce nebýti doma! Není to podivné? Není to hrozné?
Aspoň měsíc nebýti doma? Co to je? Je to touha,
vyjiti z řádu, či naopak, je to touha, vstoupiti do
řádu ?
Vidím tu rodiny, které doma mají krásný, čistý,
vzdušný, slunný byt se vším pohodlím, s elektrikou
1vodovodem a zde prodlévají ve vzduchu otráveném
ustavičným čmoudem lokomotiv, v rokli, ze které
není naprosto žádného rozhledu a ve které si libují
jen užovky a mloci; ve společnosti, která se ani ne

může nazýval společností, poněvadž kromě závisti a
klepů nemá naprosto nic společného .. .
Proč tedy tito lidé, kteří doma mají mnohem více
hygieny a pohodlí, proč tito nešťastníci platí zde denně
28 Kč za byt a stravu a trpí při lom hladem a nepo
hodlím ? Zde si nemohou poručit : zde pro sehe i pro
své děti, z nichž každé stojí 2C Kč denně, musí se spo
kojil i stravou i lůžkem, jaké se jim určují a podávají.
Je-li pravda slovo Ernesta Helia, že dábel je opice
Boha, všichni tito lidé zmýlili si cestu. Jdouce do to
hoto hygienicky smrdutého doupěte, a sociálně do
stupné, cizorodé společnosti, ve které je i velké pro
cento izraelitů (studentská zotavovna!), a především:
nikterak a naprosto nemusejíce tu byti, příliš okatě
dávají najevo, že nemohou hýti bez řádu, že také touží
po řádu! Přesně v tolik a v tolik hodin je snídaně,
přesné v tolik a v tolik hodin je oběd a večeře, v tolik
a v tolik hodin se vstává, anebo jde se spát, a jí se
pokorně a poslušně, poněvadž toho vyžaduje slušnost,
jí se jenom to, co se k jídlu podává. Neboť na to, co
se vaří a jak se vaří, žádný z těchto letních hostů ne
má a nemůže mít žádného vlivu.
Každý tedy, kdo si v tomto domě předplatí 28 Kč
denně, chtěj, nechtěj, přijímá všechny podmínky to
hoto domu a musí souhlasili s řádem tohoto domu.
Ano, přátelé, dábel je opice Boha, a peklo má také
svůj řád ! Je to rouhání každému řádu!
Tady v tomto domě shromážděni jsou lidé, kteří
sobě i jiným předstírají, že jsou jako bratři a sestry.
Jak se musejí navzájem nenávidět!
Hned ve své druhé básnické sbírce opouští Otokar
Březina své smutné Já a trvale je nahrazuje náměstkou My. V básni „Vladaři snů“ takto začíná zpívat:
„Bratři, jichž duše klekají vedle duše mé v svatyních
Nepoznaného,
jichž ruce dotýkají se mých, když sypeme zrní na uhlí
společné kadidelnice,
sblížení opojením společné modlitby, již přijali jsme
dědictvím veku,..

Ano, přátelé, bratrství je možno jenom tam, kde
duše klekají, kde duše se modlí, kde ruce dotýkají se
rukou, kde si lidé z lásky k Bohu navzájem pomáhají,
kde je jedna společná kadidelnice, jedna totiž víra a
jedno náboženství, kde je jedna společná modlitba,
a nikoli modlitba kterákoliv, nikoli modlitba nějaké
nové sekty, nýbrž modlitba, kterou jsme přijali dědic
tvím veku, modlitba svátého Augustina, modlitba
svátého Tomáše Akvinského, modlitba svátého Do
minika, modlitba svaté,samospasitelné, jediné církve
apoštolské a římskokatolické ...
Jednou mi řekl Otokar Březina: „Sociální otázku
možno správně a dobře řešit jenom na základě Otče
náše. Modlíme se: Otce náš! Kde je otcovství, tam je
i synovství a tedy i bratrství. Kde se neuznává Bůh
jako Otec, tam také není možno žádné bratrství, tam
se nedá cekali žádná náprava poměrů sociálních !4i
V tomto smyslu vyznívají všechny věštby a všechna
proroctví: bratrství je možno, ale jenom bratrství
věncích!
Jakub Demi

O pokušení.
(Dokončení.)

Je tu ovšem ještě jiná palčivá otázka. Proč vůbec
dopouští Buh na nás pokušení, když ví, jak křehcí
jsme? Předně obsahuje prosba Otčenáše: neuvoď, kus
odpovědi na to. Kdybychom zvěděli, z kolika poku
šení nás Bůh na vlastní prosbu vytrhl, a kdybychom
aspoň tušili, kolik pokušení překazil, kolika jich nás
ušetřil, aniž bychom ho o to žádali, vzali bychom svou
výtku nazpět. Dopustí-li přece to neb ono pokušení
na nás, dopouští je jeho věcná moudrost, aby nás
uchoval v pokoře. V pokušení vidíme, co jsme; totiž
zhola nic, bez Božího přispění. 1stáváme se tak mír
nými v úsudku o slabých hříšnících, když z vlastní
zkušenosti víme, jak těžkým bývá mnohé pokušení
a jak křehkým je lidský tvor. Pokušením pročišťuje

dále Bulí náš harakter a tříbí lio. Co milosti a jejímu
blahodárnému rozvití je nejvíce na závadu, je naše
sebedůvěra, jež nás rázem opouští v pokušení. Poslé
ze činí tak Bůh, aby nám ztrpčil zemi a vzbudil touhu
po nebi. Uši vánému člověku, Lrápencinn dnem i nocí,
zneklidněnému srdci lidskému zní radostné a toužeb
né poselství míru: Requiem aeternam.
Hle, negativní stránka pokušení. Kladné řečeno,
je pokušení též zkouškou ctnosti. Jako statečnost se
osvědčuje teprve v boji, tak i v pokušení je nám pri
smat! barvu, s kým to vlastně jdeme, zda s Bohem,
či ďáblem. Mohli bychom kdy oslavovat trpělivost
Jobovu, kdyby ho ďábel nebyl pokoušel? Anebo cud
nost egyptského Josefa, kdyby nestoudná Putifarka
mu nebyla nalíčila tak těžké pokušení? Pokušení nás
činí dále bdělými a ostražitými. Oč bdělejší je vojín
v nebezpečném pásmu, než vojín vzdálen od nepřítele
na 10 mil a cítící se proto v klidu a bezpečí.
Dojde-li kdy na nás pokušení, nedivme se; dolehlo
i na nejsvetější. Ale též se nerozčilujme. Bůh nedo
pustí nikdy pokušení nad naše síly. (1 Koř. 10; 13.)
Co řekl sv. Pavlovi, platí v plném rozsahu i nám: „Po
stačí tobě milost má.“ Raději se modleme, jak žádá
Kristus: „Bděte a modlete se.t; To je též jedna z klad
ných hodnot pokušení, že dohání k modlitbě. Snad
se ti zdá, že prosíš nadarmo, když nevidíš a necítíš
ohlas vášnivého volání a úpění. Sotva že se aspoň na
venek opanuješ, ale uvnitř jsi tak hrozné slab a mdlý.
Když člověk vynaložil vše, jak se zdá, marně, tu do
stavuje se nejhorší pokušení vrátiti se k egyptským
hrncům masa, a zatím co ve snu horečném nás ob
letují krásy světa,^skládá člověk bojem znaven zbraň
před pokušením. O, vyt rvej a zůstaň jen ještě maličko
věren a trpěli v. Co řekl posel Boží Jobovi, praví i tobě:
„Ze šesti běd tě vysvobodil Hospodin, nestihne tě po
hroma ani v sedmé.“ (Job. 5; 19.) A kdyby celý svět
byl sama žádost,přebrodíme ho s Petrem bez úhony,
máme-li jen skálopevnou víru v pomoc Kristovu.
Nikdy ovšem si nesmíme s pokušením zahrávali.
Byla by to hazardní lira se svým osudem, tím ne

bezpečnější, čí in vtíravější je dnes pokušení, nastra
žené po čelem světě. Kolik je jich. kdož přímo či ne
přímo spolupůsobí, aby dnešní společnost a veřejnv
život bvl jediným pokušením pro nás. Není místa,
ulic, úřadů, novin, knih,zábav, kde by ďáblovy dcery,
žádostvočí. těla. pýcha nevystavovaly svou hanbu na
odiv. Člověk má práce dost, aby se jim vyhnul. Kdo
by se však s hříchem smlouval a jemu nadbíhal, chtěl
by počítati na pomoc Boží? Bohužel, pod jakými div
nými hesly koluje a kryje se snaha, o hřích se aspoň
otříti. Již to projevuje velkou naivnost, domnívá-li se
svět, že mu nemůže nic uškoditi při trochu rozumu
a opatrnosti, pokládá-li při tom za nenahraditelnou
ztrátu, pakli vše neviděl, nečetl, neprodělal. Prý patří
k dobrému bon-tonu, vyzná-li se mladík v nejnověj
ších tancích a děvce v módním plesovém úboru, pro
to prý ještě netřeba hřešit i : a zatím, kdvhy všude po
staven byl kříž, kde pochována nevinnost, zatmělo
by se kol našich tanečních síní. Dnes prý musí člo
věk odioziti strojený stud, natož aby se pozastavoval
nad tím, co je dnešku samozřejmé: do divadla se pře
ce chodí k vůli hudbě a obsahu, do lázní a hromad
ných koupališť k vůli zdraví, na hory a noční partie
za měsíce pro osvěžení.
Měj se na pozoru před ďáblem; dovede se nená
padně přiblížit. K pyšnému přijde s lichocením, cti
žádostivému lichotí slávou, lakomému leskem peněz,
zpustlému omamnými kvéry smyslnosti. Casto při
točí se k tobě jako dobře smýšlející přítel, ba dává
si dokonce podobu anděla světla (1 Kor. 11: 14) a
podpírá své rady výroky z Písma sv. Běda však. naslouchá-li mu kdo třebas jen na půl ucha; tu dlužno
v něm od počátku viděti svého protivníka a bojovati
rovněž výroky z Písma sv. Postačí již ono železné slov o : , ,Nezabiješ, nesesmilníš,nepokradeš,nevydáš krivého svědectví proti bližnímu svému.“ Právě dnešní
doba vyžaduje křesťanství, jež ochotno je poslouchat!
Boha více než lidí, jež se nedá uplatiti celou krásou
světa a jeho říší, křesťanství pevné páteře, jež má též
sílu, odvahu, říci, je-li nutno tvrdé: Ne. Kde Boží čest

a pravo vydává se všanc, tarn přestávají všechny lid
ské ohledy, lani musí zmlknouti i t. zv. láska k bližníiiin, tam zbývá slovo: Apage, odejdi, satane!
A ještě dva pokyny udává Kristus vůči pokušiteli.
Je to půst, výborná pomůcka, jak dostal i nepoddajné'
tèlo do moci a zachovali si ducha svěžího, a je to
samota kraje a duše. Všechny hluboké duše milují
samotu a cítí se cizí a nepochopeny ve žvatlajícím a
polil ¡sujícím, života a lásky nenasytné hladovém da
vu. Samota prospívá zdraví duše, v tichu nabývá
duch Božího poznání a zjevení.
Shrneme-li krátce, co bylo o pokušení řečeno, radí
se nám : Nevyhledávat pokušení, nelze-li se mu však
vyhnouti, bojovati. A kdyby dívka mèla použiti nehtů
svých vůči svůdci a kdyby muž mel vžiti hořící po
leno jak sv. Tomáš na prodejnou ženu. Casto postačí
vážná tvář, slza v oku. křížek na hrdle. Pokud živi bu
delli, nebudem prosti pokušení, budeme stále v boji,
avšak jen ten, kdo náležíte bojoval, bude korunován.
(II. Tin». 2:5.) To je poslední bohatá stránka pokušení,
žc množí naše zásluhy pro nebe, takže by sc vlastně
měl křesťan radovati, je-li velmi pokoušen, jak radí
sv. Jakub:Z a čirou radost to mějte, bratří moji, když
upadnete v rozličná pokušení.“’ (Jak. 1 ; 2.) Pokušení
vnáší neklid a napětí do mravního života, dotýká se
arciť bolestně, avšak probouzí tčž mravní síly a dává
zakoušeli vzácného štěstí z dobytého vítězství. Ne
přejme si tedy pokušení, pamětlivi své slabosti, avšak
přijde-li, poděkujme zaii Bohu a nereptejmc, neboť
psáno jest : „Blahoslavený člověk,jenž snáší pokušení,
neboť když bude zkušen, obdrží korunu života, kte
rou Bůh přislíbil těm, kdož ho milují.“ (Jak. 1 ; 12.)
V. Kramoliš .

Pr acov n a.
Fabricando fit faber.
V životě duchov ním je to jako v umění nebo řemes
le. Učen Činí pokroky jen cvikem,stálým, důsledným,

obětavým. V potu tváře musí kovářský učeň trímati
kladivo a bušiti na kovadlinu. Ale výsledek stojí za ná
mahu. Co den sílí jeho svaly, vyrůstá v obra a dlou
holetým náporem stává se mistrem. Konečné
ocel rukou láme,
pèsti kámen kruší,
hračkou zvedne statný strom,
jeho perlík jako hrom
v kovadlinu husí.
(Lešetínský kovář).

Všední sice přirovnání.mluvíme-li o životěduchovnún, ale obraz je dobrý a průkazný. Ani v životě du
chovním nedospěje se k dokonalosti bez denního na
máhavého cviku ; ani v životě duchovním nestane se
obrem, než kdo denně buší na tvrdou kovadlinu své
ho těla,svých zlých náklonností, ažsi je podmaní,že mu
slouží jako kovadlina kovářovi k tepání a kutí železa
ctnostného života. „Sub te erit appetitus eins et tu doniinaberis illius.“
Ctnost vůbec má ctyry stupně. Stojíš naprvním stup
ni, konáš-li dobrý skutek proto, že je to krásné a poct ivé. Stojíš na druhém stupni, konáš-li dobré pro Boba,
pro svůj nadpřirozený poznáný cíl.Stojíšna třelím st upni, jsi-li ctnostný netoliko pro Boba,ale k Bohu,kolem
něhož všecky tvoje skutky se otáčejí: na tomto stup
ni jest Bůh slunkem,kolem kterého jako hvězdy krouží
všecky tvoje počiny, myšlenky a touhy, každý tep tvé
ho srdce a každý záblesk tvého rozumu; sem spadají
ctnosti theologické víra, naděje a láska, jimiž v Boha
a v nadpřirozeno věříme a doufáme a Boha a bližní
ho milujeme ; jsi na Čtvrtém a nejvyšším stupni života
ctnostného, když netoliko všecko pro Boba, v Bohu a
kolem Boha konáš, ale když to vše i božsky konáš, to
jest dary Ducha svátého, těmito ncjvznešenějšími či
niteli života duchovního. O ty musíš stá le prosit. Z toho
vyplývá důležitost modlitby.
Pravil jsem, že ctnost vůbec má čtyry stupně. —
Ale i jednotlivé ctnosti mají svoje stupně. Na prvním
stupni té které ctnosti stojí,kdo ji koná. protože jesnad-

ná a příjemná; kdo vystoupil na druhý stupen, ten ji
koná a v ní statečné vy trvává, když je i obtížná a spo
jená 8 pokušeními: sladkým ovocem této námahy je
stupeň třetí, když člověk koná ctnost delectabiliter,
s radostí, která je duchovně tím vetší, cíni je ctnost
rušnější.
Vra t me se k přiro vná ní o k ován. Jako žací naj ící uceň
má nemalé potíže při práci, protože jeho paže jsou sla
bé a jeho umění nejapné, tak koná začátečník v životě
duchovním dobré s namáháním a odporem ; tovaryš
[)OČíná si již zručněji a pracuje s vetší chutí —tak ten,
[do ve ctnostech pokročil; nás lešetínský kovář ko
nečně jako pravý mistr láme ocel a kruší kámen se
zpěvem na rtech a se smíchem v lících — tak i mistr
či dokonalý v živote duchovním s neochvějným kli
dem a nadpřirozenou chutí a radostí koná ctnosti se
be těžší. —Zase můžeme malou obrněnou uvést pří
padný popěvek tovaryše Václava v Lešetíně, když se
zdokonalil v mistra:
Buší perlík, buší,
jiskry srst dokola —
ale pouto, které pojí
Boha mého s duší mojí,
žádná síla nezdolá.
Jinými slovy: „Království Boží trpí násilí, a jen od
vážní na sebe ho strhují“ (Mat. 11, 12).
P. Hudeček C. SS. lì.
Naše nemoc.
Ba, je to nemoc, dravá a zatvrzelá, to české kriti
ka reni za každou cen u a za všech okolností. Symptomy:
Závistivé dráždění k pošklebujícímu smíchu, nevol
nost u srdce, a nadprodukce silných slov a udatně
opravných návrhů, kdykoliv někdo se vynoří na tom
omezeném českém horizontě. Stačí jen, aby někdo šel
jinou cestou, aby za ním nestála mocná skupina jej
podpírající a jemu respekt dávající, stačí jen. aby snad
byl mladý, aby něco dovedl, aby ncco dokázal, aby se
mu něco podařilo, a chrabří, místo, aby byli vděčni

takovému jednotlivci, vyřítí se na něho svými kriti
kami. Stačí třeba, aby tez mel nějaký peníz a pak kri
tika jistě by byla jen tehdy umlčena, kdyby tu osobu
viděla se žebráckou rnosnou.
Naše nemoc: kritisovati za každou cenu a každého.
A pak to hrdinství při tom. To se ta kritika pronáší
opatrně jen v užším kroužku, od ní se okamžitě utí
ká, má-li kdo stá ti ve slově. Ohavný zjev mezi námi.
O kritiky není nikdy nouze.
Najiti za každou cenu slabiny, to jest velmi snadně.
Ale daleko účinnější a křesťanštější by bylo pomoci,
podati ruku, lepe sám věc viciniti. Obyčejně ale ncjIcpží kritikové kázání jsou slabí kazatele, kteří káží Dostojevskiho a kteří mají kázání a přednášky složené jak
barevnou čepici z výpisků nejniodernějších autorů,že
člověk se zoufale ohlíží po slově Božím. Nejlepší kri
tikové knih a článků bývají ti, kteří by se nezmohli
ani na slušný dopis.
To je humorná stránka kritiky.
Je ale i stránka bolestná. Ti, kteří jsou kritisováni,
ti dali své uejlepší síly. Kdopak něco má dnes ze své
ho nadšení, z nových cest a nových metod ať v pas
toraci, ať v literatuře, ať v homiletice? Ale to, co má
takový nadšenec, t. j. oheň, to se v něm může ubiti tou
nebratrskou, tvrdou kritikou. Bolestná stránka kriti
ky, že je to známka velké duševní pýchy a omezenosti.
Piatele, kritisujte jen tehdy, když jste k tomu povo
láni, a pak kritisujte v lásce a ... přímo do očí, ne po
strane. A kritisujte věcně. Pak bude kritika účinná.
P. Silvestr.
Laický apoštolát.
Všeho nutno se odvážili, všechno podniknouli,
abychom duše přivedli zpět k Bohu. Laický apošto
lát 111. rádu sv. Františka v Praze hledá duše láskou,
pomocí, milosrdenstvím. Dívky i vdovy, které můžete,
podejte ruku tomuto dílu; nezůstaňte sobecky za pecí,
když se jedná o to, že můžete pomoci, mnoho pomo
ci ! Hlaste se v Laickém apoštoláte: Praha II., Jungmannovo náměstí č. 20 (Frant. klášter). Je to vzácné
dílo z Katol. akce u nás !

V

Z e n.
Z duchovního života.
Největší novinkou v duchovní literatuře jest dvojdílná kniha
GARHICOU-LAGRANGE : L'amour de Jésus et l'arnour de lu
Croix. (Edilions du Cerf Juvisy: 1930. Cena 35 frs). Studie mys
tické theologie o problému ¿'iste lásky a o pasivním očišťování.
G. L. sahá opatrné, ale přece jen klidně s vědomím vyrovnaného
vědce do centra nejtěžších otázek. Řeší tyto otázky podle sv. To
máše a pudle sv. Jana z Kříže. Mluví o očišťování a vzrůstu všech
ctností, studuje podrobně roli dani Ducha sv. v mystické pasi
vitě. Velkou pozornost věnuje otázce mystika apoštolského ži
vota. Tam dostal se za ohradu, ve které se stále pohybovaly jeho
studie a studie mnohých moderních mystických teoretiků, totiž
za názor vidící prakticky celý vyšší duchovní život jen v konteplativní formě. G. L. se správně led povznáší k staré zá>aděsv.
Tomáše, že nejvyšší forma duchovního života jest ne snad jak se
říká někdy smíšený život, nýbrž plnost života rozjímavého, jež
se nutně pak rozlévá v život apoštolský. V dalších pak kapito
lách vyzvědá krásně a bohatě centrální myšlenku katolické mys
tiky: Ježíš jest naší cestou a v lásce a v následování Ježíše Krista
jest celé naše posvěcení.
Druhým dohrynt dílem v této době j- st třetí vydání : AR1NTERO, Evolution Mistica. (Editorial Fides, Salamanca, Apart. 17.
- 1930 - str. 740,10 pes.) Třetí vydání tohoto hodnotného díla
o mystice jednoho z největších theologů Španělských je znám
kou úspěchu. Ari utero znamená velmi mnoho pro rozšíření so
lidního názoru na mystiku nejen ve Španělsku, nýbrž i tain, kde
byly přeloženy jeho knihy a ve vědcckcm světě — neboť jeho
díla jsou sníše rázu vědeckého než populárního - vůbec všude.
Hluboký theolog a svátý řeholník bojoval o prohloubení duchov
ního života, ukazuje všem, že jsou pozváni az k nejvyšším vrchol
kům rozjímavé modlitby a u života ve spojení s Bohem. Přítom
né dílo, jež shrnuje jeho práci na tomto poli, založenou zvláště
na Svatých Otcích, theologii sv. Tomáše, sv. Jana od Kříže asv.
Terezii, nelze dosti doporučit zvláště odborníkům.
R-D.
LISTY SVATE KATEŘINY SIENSKÉ: Přeložil dr. Jos. Vašica. Vydalo Dobré, dilo ve Staré Říši. Nové vydání listů této velké
světice, která nosila ve svém srdci celou církev. Všechny její bo
lesti a starosti jí ležely na mysli: Hořela touhou, aby všichni mi
lovali jejího Ježíše sladkého, Ježíše lásku. Tvto Listy vydají za
mnoho a mnoho knih „duchovního života“. l'o nejsou plevy, to
není rozředěné víno, loť čisté víno žhavé vírv a vše obepínající
lásky. Ctěte tyto „Listy“, abychom se naučili milovali Ježíše Kris
ta a jeho svátou nevěstu - církev, která dnes krvácí z tolika ran,
jako za dob Sienské světice.
Příjemně jsem byl překvapen praktickým dílem WALLKNSTL1N O F M: Katechismus der christlichen Vollkommenheit.

(Herder, 193C, str. 260, rena 3*80 Mk.) V 17 kapitolách jest tu
prohrán celý duchovní život, o stupních dokonalosti, o vnitrní
modlitbě, o řeholním živote, o živote ctností a tak dále. Kate
chismus jest velmi dohrou příručkou pro skutečné vyučování
otázkám duchovního života v klášteřích. Kniha je úplná a při tom
srozumitelná. Má tu ještě výhodu, že ji psal rcholník, jenž je záro
veň profesorem psychologie a duchovním vůdcem mnohých dusí.
Otázky duchovního života, mystiky zvláště, neobejdou se dnes
l»ez důkladného studia otí
.*'
* ____ i . , . * . . ; ___________ •
jímž
rozpětí kotví právě
uvítáme dokonalou studii dustoineno nástupce veiKeno karainaia
Mereiera, kardinála VAN ROKY: De virtute charitatis (Mcehliniae, Dessaín, 1929, str. 370, lex 80.)
Dokazuje nejprve, že láska jest ctností ústřední, že dává život
všem ostatním ctnostem, že jen ona jc řídí k poslednímu cíli. Stu
duje vše, co Písmo sv. praví o lásce. Zvláštní pozornost věnuje
studiu této otázky u sv. Augustina. Velmi důležitá jest jeho stu
die o poměru lásky k zásluze. Mohu říci, že je. to nejlepší dosud
napsané kompendium o otázce lásky k Bohu. Studie velmi dohře
doplňuje ke studii Garrigově.
Rovněž dobře se hodí sem do rámce kniha ADAMOVA : Chri
stus unser Bruder. (Habbel, 1930, II. vydání, sir. 260, cena 4 Mk.)
Druhé vydání jest daleko lepší než vydání prvé. Kniha jest nád
herným obrazem organické jednoty církve v Ježíši Kristu. Kniha
jest vlastně knihou jak o Kristu, lak o církvi, která vyšla jako
neposkvrněná nevěsta ze sv. boku Kristova.
Pro duchovní život velmi dobře poslouží přednášky slavného
konferenciéra jesuity De Itavignana. Dámy, jimž konal ony před
nášky, jc pečlivě zaznamenaly a nyní vycházejí tiskem. Pojed
návají o mjrůznějších důležitých otázkách duchovního a nábo
ženského života. Mírnost, jemná láska a lichá horlivost o spásu
duší podmaňují si srdce čtenářovo. Již dávnojsem nečetl nic tak
krásného. (Entrciiens du P. De Ruvignan: Tctjui, 1930, str. 300,
cena 9 frs.)
Podobnou je tomu kniha moralisty LEMKl HLA S. J. : Die hei
lige J usten und Osternzeit im betrachtenden Gebet. IHerder, 1930,
str. 670.) Dobře propracovaná, protože promyšlena a prožitá roz
jímání, jež konal dobry řeholnik a pečlivý vůdce duchovního ži
vota. Rozjímání jsou plna myšlenek, plna síly. Nejsou to stereo
typní únavná mravoučná témata, nýbrž celý duchovní život v nich
se odráží a proto mohou hýli dobrou příručkou a pomůckou.
O prázdninách letos rozvinulo se krásně i u nás exercicní linutí.
Proto jest dobrá i u nás knížka BERNU A R D T O VA : Die vier
y.entrulideen des Esercìt tenbuches des hl. Ignatius. V nebezpečí,
že duchovní cvičení nro nepochopení jich účelu a smyslu a pro
jakousi libovolnost, kterou vlastně sv. Otec si nepřeje, když si
prtje, aby exercicie byly konány pod záštitou sv. Ignáce, přichází
tato kniha věru včas a jest na místě. Chceme jen dobré, vyčer
pávající a spolehlivé jirávě jaku směrodatné. Vřele doporučuji.

(VyÜo il Habbel: Regensburg 1930, právě tak jako kniha Ada
mova : Christus unser Bruder.)
V restine vykonal právě proto též dobré dilo nakladatel G.
Franci, ze vydal pro laiky knihu o obnově, jež má následovat!
exercicie: PLAT ER KAR.T. J.: Duchovní obnova pro laťky. (1930,
str. 84, cena Kč 5.) Dobrá a praktická duchovní četba pro kato
líka, Ivjtery má a chce věřit činem přiměřeným dnešním pomě
rům. Ctěte a následujte. v
Poznati Ježíše Krista. Rek! jsem, že je to ú-třední zájem celé-

již pracující augustinián BARTHET vydal ze spisůsv. Augustina :
LEvangile commenté par St. Augustin. (Lethiellcux, 1930, str.
300, cena 25 frs.) Barthet sestavil výklady sv. Augustina v krásné
staveny a pracovaný celek. Nemluví tu Barthet. mluví tu jen Ježíš
a sv. Augustin. Tak krásný život pak Ježíše Krista těžko napsnti!
Dílo podává jen slova sv. Augustina. Slova silná, krásná, uvážená
a prožitá. Jak hv se z toho pracovaly krásné homilie kriěžím!
Kniha důstojná k oslavám sv. Augustina.
Po homiliích přichází mi pak do niky sličné vypravená dílo
kardinála FAULU ABERA : Vesperpsalmen. Slovutný a hluboce
zbožný kardinál chápese svého učitelského úřadu a vykládá vě
řícím žalmy, jež se modlí odpoledne při nešporách církev svata.
J. Em. chce v těchto výkladech budoucím knčž.ím, dosud studu
jícím, ukázali na hloubku, krásu a život žalmů, aby se je naučili
milovat! a je sc opravdu modlili a neodrecitovali pouze. Kniha
podává bohatou studnici námětů myšlenek k meditacím, otvírá
vhled do modlitbv církevní. (Faulhaber : Vesperpsnlmen : KoselPu^tet, 1930, str. 343, cena 7 Mk.J
A jak odporučiti a jak přivítali nové německé vydání krás
ného a světoznámého díla jiného kardinála SCULSTER A, dříve
opata benediktinského u sv. Pavla za hradbami. Stále jej ještě
vidíme v jeho mile, důstojné vznešenosti v této basilice a nechce
se nám uvěriti, že jej ji,ž u sv. Pavla neuzříme, niilčho a srdečné
ho k nám studujícím v Říme. Jeho vcledflo Liber Sacramentorům.
Liber sacra mento rum, díl I-1V, Kösel-Pustet, cena 24*70 Mk.)
fPo
t překlade anglickém, francouzském vychází nyní též pro naše
širší kruhy přístupné vydání německé. Jednotlivé díly, i vázané,
jsou poměrně laciné. Jsou opravdovým dobrodiním a pomůckou
v nynějším obnoveném liturgickém hnutí. Podává nejobstmejší
a nejspolehlivější výklad misálu, a to výklad historický, rituelní,
dogmatický i liturgický. Je to klasické manuale pro kněze i pro
laiky v liturgii. Snad je to vůbec nejlepší liturgická kniha, kterou
z poslední doby máme. Protože my se nemůžeme nikdy na po
dobné monumentální dílo zmoci, upozorňuji na tento proklad
německý. Italský originál v laciném vydání asi po 9 lirách sva
zek vyšel u Mariettiho v Torino.
Přímo pak pro praxi liturgickou jest psána dobrá knížečka:
MCLLER : Zeremonienbüchlein. (Herder, 1930, 10. vydání, str.

3C4, rena 5 Mk.) Kniha naliradí velkou rubricistickou literaturu.
Jest přímo psána pro kandidáty kněžství a jako repetitorium pro
kněze, jimž vždy poskytne spolehlivou informaci ohledné rubri
ky obřadů, jsme-li někdy v nějaké pochybnosti. Obsahuje tichou
i zpívanou mši svátou, rubriky brevírové, Svatý týden a mnoho
jiných ještě.
Mile též překvapí zpráva, že neúnavné nakladatelství Kozlo
vo vydalo nove, lidové a poměrně laciné vydání Horkého { 'mu
čení Páně podle vidění ctili. KATEŘINY b'.MMElUGHÜVK, tak,
jak jc zaznamenal Klemens Brentano. Kdo miluje tato krásná,
pravdivá a životu duchovnímu tolik prospěšná vidění vidoucí
. Dídmenu, rád sáhne po tomto původním vydání, třebaže máme
•>rý
nový český překlad : (Das bittere Leiden unseres Herrn
rJfesu zase
Christi, nach den Gesichten der Dienerin Gottes Anna Katha
rina Enuncrich aufgezeichnet von Klemens Brentano, Rosel-Pus
tet, München, 1930, str. 3Ó4, vázané, cena 5’5C Mk.)
Vedle Piatlerovy knihy dobrá jest brožurka BASTIDE: Aprcs
la retraite. Opakuje dobrá předsevzetí, učí žiti podle nich a uvá
děli v život to, co v nás svata duchovní cvičení zašila.
A nakonec bugio a biograliie: Ia zí přede umou vkusně vypra
vený a dobře psaný život sv. apoštola Německa sv. Wolfganga.
(HAFNER: Der hl. Half gang. ihulerschc Verlagsbuchhandlung,
Adolf Badar, Kottenburg, 1930, str. 210, etnia 6 Mk.) Kniha jest
přesně vědecky psaná a přece není suchopárná, protože jest psá
na s velkou láskou. Postava světcova vyvstává před námi v celé
své velikosti apoštola, jenž znal jen jednu žízeň, touhu, ahy celý
národ miloval Krista. Všichni, kteří pracují na rozšíření králov
ství Božího, najdou v knize útěchu a posilu.
Přátelům benediktinského řádu odporuěuji poučnou biografii
o prvém opatu primusovi benediktinského řádu Dom Hihi, de
Hcmptine. (DOM DE MOREAU : Dom Hild- Hemptine. Abbaye
de Maredsous, 1930, str. 390, cena 15 fr».) Život velkého orga
nisátora benediktinského řádu. Kniha jej K r e s l í jako mnicha, ja
ko svědomitého, dobrého představeného, jenž neznal oddechu,
jenž všechny své síly jen své velké lásce věnoval, aby totiž be
nediktinský řád se zaskvěl v té slávě, která jemu viny jako ko
řeni řeholního života patřila a patří.
Dvě knihy zachytily krásnou čistou dětskou dušičku: Kniha:
HUSTACHE : Le Livrede Jaauéline. Dílko tak čisté, protože psané
milujícím, rozumějícím srdcem mateřským. Matka Jaqueliny,
zbožná, Bobu oddaná, otvírá nitro své dcerušky, předčasně zralé
pro nebe a proto předčasně matce odňaté. Hluboká znalost duše
dítěte, velká víra diktovala tyto řádky. Spis potěší ty, které Bůh
navštívil odnětím drahého dítěte, naučí miionou matku vážili si
dětské duše a brati ji jen svatě do svých rukou.
Druhá knížka : Anička, O dítěti, malé světici : LAJEUNIÈ ETIENNE-MAR1E: Anička. (Edice Smíru, Přerov. 1930* stran 172,
cena Kč 13.) Knížka o dčvčátku-svétici ; již dříve jsme referovali
o frane, originále tohoto spisku. Přerovské sestry zasluhují uzná
ní, že dovedou najít z dobrého to nejlepší. Velmi bych doporučil
7

rodičům i vychovatelům, aby o Aničce vyprávěli svým dětem,
připraví v mel) radostné dni. Nakonec malá poznámka r Lajeuiiie je tlorninikan. Proč se sestřičky toho bojí?
-a~
Pobožnost k Matce Boži bolestné! (Školské sestry, Praha. 1930,
stran 57, cena Kč 5.)S pochopením sestavená příručka o pobož
nosti k P. Marii bolestné. Pěkné reprodukce 7. bolesti P. Marie.
Přijde vhod lidem v bolesti.

Z různých polí.
ACHIM VON ARNIM: Christus und die Mönche.(Köscl-Pustet,
1930, str. 70, cena 1 Mk 25.) Učeny autor podává skutečnou sou
vislost mezi učením Ježíše Krista mezi mnišstvím. Kniha dobře
vypravená, umělecky hodnotná.
S. B.
BAI MANN EMILE: Abel et Cain. (Grasset, Paris. 1930, stran
263, cena 15 frs.) Rozdíly v povaze a ve výchove vedou k vraždě
nevlastního bratra: otec positivista a syn brairovrah, macecha
a její díte oběti vítězící. Baumann dovede osvítit mravní hod
noty a přece není .tendenční*.
—a.
BHUNSMANN : Heligion und Offenbarung. (St. Gabriel, Missionsdruckerci, stran 4o0.) Dílo psané profesorem na mi-ijním
ústave ve Sv. Gabrielu u Vídně. Vyšlo z přednášek a pro ne jest
zase určeno. Podává soustavné celou apologetiku. Dílo jest me
todicky dobro, jednolitě zpracováno, což jest jednou velkou před
ností jeho. Všímá si všech moderních otázek :i problèmi). Pojmy
jsou přesně formulovány. Přeji tomuto druhému vydání hojně
no rozšíření.
S. B.
DEROUT JAQUES: Le diancine Braussilard à Ninive. (Snes,
Paris, 1929, stran 202, cena 12 frs.) Dehoui - kněz - má veliký
dar: dovede mravní věčné zákony podati slovy a ohrazy dneška.
„Sedm hlavních hříchů ženv“ —body, na něž se upjala celá síla
dnešní ^katolické“ ženy a dívky. —Aux assassins camme il fant.
(Spes, Paris, 1929, stran 236, cena 12 frs.) Úspěchy kardinála
Broussillarda pokračují v He.rkulanu; tu zase se věnuje mužům,
a líčí stejně řízným způsobem vrahy —moderní hříchy. Nejsou to
nějaké „umravnujíct“ úvahy a povzbuzení a pí cce chytnou Deboutovy řádky každého hluboko v srdci a k mnohému se ve
skrytu srdce přiznáte. Nelze, dosti doporučili dostatečně znalým
franštinv. — Et par ommision. (Spes, Paris, 1929, stran 91, cena
6 frs.) Zpytování svědomí prostředního křesťana . . . Nač zapo
mínáme v náboženském životě! Jc toho mnoho. Velmi dobře
aspoň dvakrát za rok pročisti.
—a.
FRANCIIKTTI : Cesii e la vita sua. (Marietti, Torino. 1930,
str, 408, L 10.) Pěkný lidový život Krista Pána. Zasluhuje pozor
nosti pro množství vyobrazení, namnoze originedmeh, jež dobře
ilustrují podávanou pravdu. Od téhož autora: Gesù c la vita sua
scritta pei venciulli, L 5.
¡I. D.
GENCLER: Heilige Saut. (Kosel-Pustet, Bd 111, str. 380.) Re
feroval jsem již o druhém svazku této vzácné a vzorné sbírky
námětů pro kázání. Tento díl obsahuje dobu od letnic doNanebe-

vzetí P. Maric. Témata dohře propracovaná jsou vyhrána z nejlep
ších a skutečné něco podávajících autoru. Odporucuji. S. B.
GIORDANI : La prima polemica eh ristiano. Gli apologeti greci
del secondo secolo. (1930, L7.) Dohry příspěvek k patristice.
HRUŠKA JAN FR. : Proè jsem neodpadl a neodpadnu, (Ccskosl. akciová tiskárna, Praha, stran 25ö, cena Kč 20.) Chvála a
obhajoba katolictví. Hruškovo nábožensky zanícené sníce a jeho
umění se spojují v ladný celek ve statích naplněných védou, zku
šeností, láskou k národu i církví. Nade vsím září slunce víry.
Kniha je hodna velikého rozšíření.
- a—
KARRER OTTO : Bleibet in meiner Liebe, (Ars sacra, München,
1930, stran 360, cena 4-2C Mk.J Karrcrovy sbírky modliteb jsou
dohře známy; znalost dèjin, ascese a mystiky, celého nábožen
ského života, umělecký cit, to vše se snoubí v jednotu souladu.
Tato sbírka uvádí květy duchovní literatury nového věku z ce
lého katolictví. Nemohu dosti doporučili.
—o /—
DR. J. KRLIN : Àavrai vzdělanců. (Praha, 1930, cena 20 Kč.
Vlastním nákladem: Praho-Vršovice, Barákova 10.) Nevím ani,
jak dosti doporučiti tuto krásnou a svěží a milou knihu. Znáte
jisté všichni Krlína, jenž učil dlouho českc čtenáře v revui Život
milovati Francii, totiž její obrat a její návrat. Proto nadepsal tuto
svou knihu Návrat vzdělanců. Málokdo zná tak dobře jako on
moderní katolickou francouzskou literaturu. Málokdo také zná
kulturní život katolíků francouzských jako on. Nyní vybral z ce
lého toho obrovského tažení katolicismu ve Francii, aby znovu
získal národ, výstižné obrazy konvertitů, vynikajících spisovate
lů. Miluje je a proto je tak teple rýsuji*, takže dovedou nadchnouti
k následování. Doufám hodně od této knihy i u nás. Každý čte
nář Hlubiny by ji opravdu měl míli.
5. B.
Kvart číslo 1 : Sborník pro poesii a vědu. (Praha XII, Rejsko
va 2.) Neobyčejně bohatý sborník mladých autorů a překlada
telů kolem Tvaru a zdá se z odštěpené skupiny Dcvětsilu. Kvart
jest opravdu bohatým albem moderní poesie, moderních proudů
vědeckých. Byl bych sám rád, kdyby nezůstalo jen při prvním
čísle. Ovšem sborník zasluhoval by si poněkud zkáznčnosd, ale
to možné není při takové silné skupino. Sborník jest dobrým
zrcadlem soudobého tvoření a chtění. Není tu ovšem všechno
zrnem, a bylo by třeba dobrého víchu, který by odprášil plevy.
Krystalů vsak je v tom sborníku hodně a pro ně jej doporučuji.
Hed.
Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Verlag von J. C. B.
Mohr (Paul Siebcck), Tübingen. Lief. 81-82. Pastum-Pfarramt.
V tomto sešitu mimo obsáhle, pojednání o sv. Pavlu jsou jen men
ší pojednání a veliké bohatství naznačené lituralurv: láj, poli
tické strany, Peršané, Petr apoštol.
—es —
PECKA DOMINIK : Assunta. (DLL, Olomouc, 1930, str. 184.)
„Nanebevzetí u Evy —sestry Marie Assunty; stoupání zc světa do
nemocniční síně za sestřičku, vnitrní vzlet k nebi dokončený
smrtí. My Pecku známe; Moudrost Boží dává básníkovi věnef-

mu vidci víc než nám. Román, také vsak duchovní povznesení
k nebi. Takové romány mládeži a záhy se vykreslí jiná budouc
nost.
S. B.
PELIKÁN AD. S. J. : Mladý katolík. (SKM, Praha, 1930, stran
159, cena .3 Ke.) Velmi praktická příručka o spolkovém životé
Latol. mládeže. Stane se dobrou pomůckou všedi vůdců mládeže.
PETRÁM: De rclatione jurídica ínter diversos ritus in ecclesia
catliol. (193JD, L6.) Studie poslouží v krajích smíšených.
PI LECK\ JIŘÍ: Jludé ráze. (Nová Lyra, 1930, str. 60.) Dostá
vám mnoho básní začátečnických knih. Obyčejně je odkládám
» pocity více méně tajeného smutku nad škodou potištěného krás
ného papíru, nad zbytečné vylcchtávonou ješitnosti mladých ho
chů. Ale tohileto jc sbírka velmi dobrá, která ukazuje na věru lví
dráp. Řásně voní mateřídouškou, domovem a ne zápachem nocnícn brlohů. Písničkami bych to spíše nazval. A není to pohana,
protože písničky již dávno nikdo neumí udělat. B. Smutnému,
mladému autoru, přeji dalšího rozvoje a další píle.
limito.
PLOTIN-HARDKR : Platins Schriften. (Felix Meiner, Leipzig,
1930, str. 2C0, 1. díl cena 12 Mk.) Konečně tedy překlad Plotiua.
Plotin má velký význam pro vývoj křesťanské mystiky a filosofie.
Z filosofie neoplatonské vyšel totiž Pscudodionýsius Areopagita
zvaný, na němž musil pak celý středověk výklady a opravová
ním pracovati, aby byla tato mystika přijatelná, ťlotinovy spisy
v originále jsou těžko k dostáni a ještě obtížněji ke čtení a prece
Plotin shrnul celý .starověk ve svém myšlení, měl své spory a hoje
t gnostiky, měl své osobní stanovisko ke křesťanům. To všechno
činí z tohoto nového překladu dílo kulturně velmi důležité. Dílo
vychází v subskripci.
S. B.
SCREM1N : L'educazione della castità. (1930, str. 160, L 6.) „Zá
kladní a v každém ohledu instruktivní práce“ podle slov kard.
Bertrama.
SPRINGER P. JOACH. M., O. P.: Meine Mutter. (Ars sacra,
München, 1930, stran 45.) Zdánlivé všední téma. Ale Sprinte
rovy vzpomínky na matku jsou krásným a srdečným hymnem
na lásku malkv a dítěte. K takové knížečce se vracíme .. .
VANDENHÓCK St RUPRECHT, Cöttingen, A. Titius, Katar
und Gott. Lief. 3. Sir. 321-430. Co bylo řečeno o prvních dodáv
kách tohoto díla, platí i zde : Úžasná literatura je tu zpracována,
vedoucí v historických, fysických a filosofických oborech až do
nejnovejší doby. To má i pro nás veliký význam a velikou vý
hodu. Nemůžeme však souhlasiti s celkovým názorem, jemuž
autor činí služebnou všechnu svou práci; neuznáváme pravdy
ve všem, nýbrž rozeznáváme pravdu a omyl. Autor však příliš
vážně bere co do obsahu pravdy i zcela patrné omyly. —es-

jP o s j e z d e
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Sami jsme necekali ani v nejlepším případě, ze to
i'še tak krásné dopadne, ze budeme moci počítati s tak
dobrým výsledkem pro nás sjezd a pro naše exercicie.
Jaký smysl a význam měl náš sjezd? Ta návštěva
a ta účast a ona pozornost, sjakou šest set lidí vyslech
lo všechny i nej těžší referáty, i referáty suché vědy,
byly' znamením, ze toho všeho bylo snad i potřebí.
Chtěli jsme veřejně prohlásit i scjako živelné a životní
hnutí, jako hnutí, jez dovede soustředili, jez dovede
semknout i duše. Chtěli jsme toto ukážu ti, abychom
upozornili ty, kterým náleží vedení duší. na to, zeje tu
hnutí, jez si přeje jim i být i vedeno, jez si přeje, aby
se mu postavili v čelo. Chtělijsme svým pastýřům přivéstijejich duše, které poznaly potřebu, hlubokého ná
boženského života pro obrození u nás a pro příští krá
lovství jeho u nás.
Svým sjezdem měli jsme v úmyslu hlasitě vykřik
nout i svůj rozdíl od proudu Jež sc též nazývají duchov
ní,jez v masách chrlí své knihy falešného duchovního
života, falešné mystikv. Bylo to třeba jasně a přímo
prohlásili. Mlčet bylo by již možná osudné, když stále
nás docházejí dotazy, zda knihy Weinfurtrooy, Ter
ningovy a podobné jsou knihami katolické m ystiky'.
Rozšíření těchto tiskovin právě ukazuje, žejsme přišli
včas, ze bylo velmi důležité o těchto věcech mluvili
s katolického hlediska, protože jinak bychom pone
chali zcela volné pole těm,kteří nemohou dáli pravdy
a k nimž přece jen tisíce si pro ni jde, protože neznají
jiné cesty. Proto byl náš sjezd též důležitým upozor
něním na toto nebezpečí, jež nemožno podceňovali,
abychom zase nepřišli, v tomto ohledu pozdě, jako
v mnohémjiném. Sjezd byl vlastnějakýmsi shrnutím,
přehledem celého programu Hlubiny. To, coléta v roč
nících vy kládáme, to jsme chtěli jasně, stručně a po
chopitelně vyjádřit i. Proto děkuji všem referentům za
jejich krásné přednášky''.
Sjelo se nás na šest set z celé republiky a ti, kteří
nemohli, poslali připity a telegramy, z nichž zvláště

dojal srdečností telegram skupiny uzhorodské, posta
ti y p. stkpt. Koutným. Kéž všechno to}cojsme na sjezde
probrali, se uskuteční v praktickém živote. Buh dobrý
budiž odplatítelem všem, kteří se přičinili o sjezd a
jeho zdar. Především pak zde dekuji ještě jednou J. M.
panu opatu Zavoralovi za všechnu péči a příze/), kte
rou nám prokazoval. Díky nasc patří pí B. Dlouhé
za je jí obětavé práce, jez byly lak skryté, ale. jez sjezd
z podstatné části zabezpečily a umožnily. Dík srdečný'
patří nakladateli Lad. Kuncířovi za všechnu starost
o výstavku knih, právě tak jako p. arch. B. Stormovi
za jeho technickou vzácnou radu a pomoc. Dík všem
slečnám, které pracovaly v sjezdové kanceláři a pak
při prodeji knih a na výstavce.
1 lak jako sjezd zakončil se adorací, tak kéž celá
naše práce a naše snažení v J JIubine nechť též vždy
konči adorací: Xe nám, Pane, ne nám, ale Jménu své
mu dej slávu. Xechť všechno ríase snažení, nechť vše
chny naše práce v yzní nakonec: Přijít k nám království
tvé. Amen! Hlubina též chce byti pokorným a skrom
ným k tomu spolupracovníkem.
Podobné všude krásné, se vydařily exercicie. Letos
jsme teprve hledali cestu. Použijeme svých zkušeností,
aby vše narok bylo dokonaleji a lépe zařízeno, i nyní:
Laboremus, do práce!
P. Silv. M. Bruito, redaktor.

Plač jest dvojí: pláč lítosti a pláč radosti.
Pronášíme slova modlitby: K Tobe vzdycháme,
lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.
Při lom můžeme myslili na své časné bědy, na své
světské smutky, protivenství a obtíže. Matka Boží jest
pomocnicí naší v potřebách našich, af jsou to potreny pro věcnost ei jen potřeby časné, slyší naše prosby a vyhovuje podle spravedlnosti a milosrdenství,
Jest pravda, že pro víítsí část lidstva jest tato zeiné

slzavým údolím ; jest v tom vsak cosi spravedlivého,
nehoř naše vlastní hříchy ježte mnohem více než hřích
dědičný vynucují temer neustále znova a znova po
rušení země a porušení života : naše hříchy maří po
žehnání, sotva je hulí zemi udílí; chce-li Bůh udělit
lidem pokoj a štěstí, lidé sami tomu odporují svou
nedůvěrou, nestálostí, rouhá ním,zoufalstvím i vzpupností. Není lo nedostatek milosrdenství Božího a lás
ky Boží. co udržuje svět v bídě, hrůze a neštěstí, nýbrž
naše stále nové a nové svévole a hřích v. My sami vo
láme bídu a neštěstí na sebe, na své bližní i na své
děli, maříme Boží dobrotivost a zabraňujeme Božímu
milosrdenství. Jedinou omluvou je to, že pokušitel
zatemňuje naše smysly a náš rozum, takže mnohdy
nevíme, co konáme Či co bychom konati měli. Tu pak
mátne s důvěrou prosili Matku Boží o radu a pomoc,
aby rozhodla místo nás, aby jednala za nás, když ne
víme. jak sami jednali máme, aby nás chránila před
ještě větší bídou, před ještě větším zoufalstvím. \ ime,
že sami jsme příliš slabí, postaví-li se ďábel proti nám
opravdu do boje či narazínie-li na překážky, které po
vstaly proti nám jako následky našich hříchů, neboř
Bůh nám sice hříchy odpouští ve svátosti křtu a po
kání, ale jejich časné následky zůstávají ještě nějaký
čas, mnohdy dosti dlouhý.
Ale všecka, i nejprudší, nejtěžší a nejdelší bolest
lidská, pokud pochází z vlastního poměru člověka
k tomuto časnému životu, pokud se týká věcí čas
ných. věcí tohoto světa, jest jen jakýmsi zkaleným
povrchem té pravé a nesmírné bolesti, která promě
nila zemi v slzavé údolí. Ař je život sebe těžší, ať slzy
trpících, utiskovaných a hynoucích tekou spojeným
proudem, ař volání o pomoc je slyšet až nad oblaky,
jsou to jen projevy časné lidské bídy a lidské úzkosti,
není to pravý obsah té bolesti, kterou se vlastně za
ch viva svět.
Lzkost nám nahání nejen viditelné neštěstí, ale
i neviditelný protivník: v hrozící zkáze života mnoh
dy cítíme nejen přirozené následky chyb a hříchu, ale
i zlobu věčného protivníka, jehož vůle je v tom, aby

zmařeno bylo království Bozi. Protivník náš jest ni
čitelem lidí; nehubl těch, kteří se mu oddají, až po
smrti, ale už za živa; jako podvedl Evu, tak podvádí
stále každého, a pomáhá-li někomu na světě k časné
mu blahu a úspěchu, činí to jen tak dlouho, dokud
toho potřebuje: neoplácí hříšníkům věrnost za věr
nost, ale ničí je časem strašlivě a náhle, aby se snad
v poslední chvíli nevzpamatovali a neodvrátili se od
něho. Nechce vyťvořiti rub říše Boží, nechce zřídili
svou říši, ve které by ti, kdož odpadli od Boha, do
sahovali určitých hodností podle stupně své pýchy:
chce jen mariti dílo Boží za každou cenu: nechce urva
li kus království Božího, aby v něm vládl nějakým
způsobem, obráceným sice na ruby. ale podobným
tomu způsobu, jakým vládne Bůh; neboť satan je ne
plodný, je to duch nenávisti, lži a zkázy ; nestojí o to,
aby cokoliv bylo a trvalo mimo něho samého; po
něvadž v něm není lásky, musí nenávidět všecko stvo
ření: proto dablovc se musí nenávidět navzájem, a
pokud jsou si vědomi toho. že nepovstali sami ze se
he, ale že také byli stvořeni od Boba, musí jedenkaždý z nich nutně nenávidět i sám sebe. Jak by se tedy
země netřásla úzkostí před nimi?
Člověk málo cítí z těch věcí, ale všecko to cítí Bůh
a cítil to i na léto zemi, když jako Vykupitel přijal
tělo lidské. Pravou bolestí této země jest tedy bolest
Kristova. Jemu byli jsme vyrváni, proti nám se chys
tají úklady. Naše smysly jsou tupé, my nechápeme
vlastní cenu své duše, pravou hrůzu zatracení a sku
tečnou velikost lásky Boží. Spasitel to však viděl a
cítil a stále to vidí a cítí. Tato úzkost o nás. pochá
zející z božské lásky, byla tak strašná, že raději šel
vydat se do rukou našich a nechat se od nás ukři
žovat, aby nás svou smrtí vykoupil.
Toto vše viděla, poznala a ucítila Matka Boží. Její
bolest byla nad všecku lidskou bolest. O vy všichni,
kteří jdete mimo. pohledíte a vizte, zda nějaká bolest
jako bolest moje!
Naše bolesti, naše vzdechy, naše slzy !Jak jsou vlast
ně nicotné! A prece tato modlitba dává nám právo

jc ukazovali. Malica Boží není ve své moudrosti a ve
svém milosrdenství tak omezena, jako člověk, byf se
be světejší. Vidí nejen nesmírnou bolest svého Svna.
svoji bolest vlastní a hrůzu úkladu Jábelských, jimiž
má byti zničen celý svět, ale vidí i jednotlivé naše
bolesti, které jsou jen nepatrnými a pomíjivými krů
pějemi v nesmírném moři utrpení Božího a utrpení
celého světa, lomu to utrpení Božímu se však vyrov
ná milosrdenství Boží, které ve své všemohoucnosti
vždycky má kdy, aby hledělo i na naše vezdejší po
třeby a aby se s námi sdílelo o všudypřítomnost své
lásky, l ato všecka moc jest svěřena do rukou Krá
lovny nebes, která sama naplněna nesmírným milo
srdenstvím Božím zapomíná při našich modlitbách
na to, co jsme učinili jejímu Synu, poněvadž ví. že
jako synové zavržení musili jsme chtít s celou touhou
svého srdce utratit a zničit jejího Syna, který se ra
ději sám dobrovolně vydal v naše ruce, aby nad naší
vražednou zlobou zvítězil svou smrtí a ukojiv naši
zuřivost, aby nás získal a obnovil ve své lásce. To
muto úkolu se podrobila již tenkráte, když svolila
stati se matkou Syna Božího a v tom byla pokora a
poslušnost tak nesmírná, že celé království nebeské
na věky věkův se nevzpamatuje z úžasu nad nesmír
ností takové pokory a poslušnosti v lidském těle a
v lidské duši.
Lidský plac pochází z vědomí naší slabosti a nedo
konalosti: z naší touhy, abychom se Bohu přiblížili,
a zároveň z našeho zklamání, když vidíme, že sotva
jsme učinili krok k Bollii, již zase couváme několik
kroků zpět.
Lidský pláč pochází též z lásky k Bohu, a to jest
pláč tčen, kteří poznávají, že až v nebi dosáhnou jis
toty o dokonalosti své lásky a jejího naplnění.
Ale jest i pláč radosti, pláč vděčnosti, jímž lidská
touha odpovídá dosažené milosti.
Všechen tento pláč, slzy dítek i slzy zhroucených,
všechna tato úzkost, af její podklad jest jen časný a
chvilkový, ci af pochází z hlubin té nesmírné úzkosti,
která stravuje všecko stvoření a která jest i v srdci

Božím, tvoří z naší země údolí slz, vzdechu a nářku.
Pláč lidský se může obraceli sám k sobe a může se
dositi v bezmocném hoři; může se obraceli k lidem,
kteří mohou pomoci jen někdy a to právo v boles
tech rádu nejnižšího, v bolestech pomíjivých: muže
se obraceli k «Táhlu, který jest původcem a udržova
telem zla a který může někdy rileviti, ale nikoliv ze
soucitu, nýbrž z lstivosti; může se obraceti k Bohu.
Všechen plac lidí jest darován Panu«' Marii: lidé
totiž mohou sami ze sebe při/iésti Bohu jen svou bí
du, kterou sami nechtějí; lásku, ctnosti a platné služ
by sami ze sebe prinésti nemohou, neboť to jim Bult
napřed musí udělit a dati do rukou a lidská zásluha
tkví pak jen v tom, žc lidé těch daru neobrátí ve zlé.
Máme tedy aspoň své slzy a vzdechy věnovali Pannò
Marii. Jak málo se vlastně od nás žádá a přece i to
se nám zdá oblížné! I své slzy raději házíme světu a
(labili, ac nemůžeme od nich očekávat než posměch.
Tato slova modlitby nás učí a nám připomínají, že
právo na naše slzy, vzdechy a nářky má Panna Maria
a jí máme své bolesti a úpění přednáseti. Činíme-li
jinak, zpronevěřujeme jí to, co jsme jí povinni, zpro
nevěřujeme tu jedinou daň, kterou jí sami ze sebe mů
žeme prinésti, ač jc to vlastně daň nejlehčí a nej pří
jemnější, daii,která jest vlastně obětováním věci, které
se sam i chceme co nejdříve a nejúplněji zbavit. Neobracíme-li svůj pláč k Panně Marii, pak vlastně po
hrdáme její láskou, přímluvou a milosrdenstvím.
Tato slova modlitby jsou tedy jednak slibem, že
všecky své bolesti svěříme Panně Marii a že úlevu
nebudeme hledali na srdci světa a na srdci dáblově,
nýbrž na srdci Té, které Bůh svěřil všecku bolest svoji,
na srdci Matky Sedmibolestné,která jest jedinou a svr
chovanou královnou veškeré bolesti a veškeré útěchy.
Jednak jsou tato slova prosbou, aby Panna Mana
jako vlastní a jediná Paní našich slz pomohla nám a
nedopustila, bychom tyto své slzy obětovali někomu
jinému než Jí a pomoc a útěchu místo v milosrden
ství jejím hledali v klamu své síly vlastní, v klamu
světa a v klamech Jáhlových.

Z todito slov modlitby vyplývá zároveň naděje,
ze naše Královna obrátí jednou všechen tento nás
pláč bolesti a lítosti v pláč blaženosti a radosti věčné,
neboř daroval-li Bull Královně nebes všechen pláč
a všechnu bolest světa, daroval Jí to k její slávě, aby
tyto slzy nezůstaly tou bídnou, hořkou a nenávidě
nou věcí, jakou jsou nyní, nýbrž aby byly proměně
ny v něco drahocenného! Panna Maria jest totiž by
tostí nejblaženejší a naše slzy tak, jak jsou, nepřispí
valy by k její blaženosti a slávě ;k té patří právě ten
zázrak její moci a lásky, že slzy, jí obětované, nahývají jiné, vyšší hodnoty.
Jaroslav Durych.

Dar bříznè synovské.
(Kurs o darech Ducha sv. S.)

Dary Ducha sv. možno nazvati vystřídáním naší
slabosti a ubohosti Boží silou. Nejsme schopni svými
silami dospěti tak daleko a tak vysoko, jak Bůh nám
určil. Proto on musí přispěli svou silou. A běda duši,
která by nechtěla se dá ti vésti, která by chtěla jiti sama.
Nikam, prostě nikam vůbec nedojde, jen se znaví, jen
vy plýtvá své síly a výsledek jejich bude přežalostný.
Boží síla je tajemstvím daru Ducha sv. A jakoby
podkladem všech ostatních darů jest dar. jejž někteří
theologové neprávem kladou jako nejnižší dar, totiž
dar bázně Boží. To proto, že v mnohých stále straší
slovo bázeň jen ve svém špatném, jen ve svém nejnižším smyslu. Je totiž bázeň, která není dobrá, jest
házen, která jest urážkou Boží, která jest pohrdáním
jeho láskou, jež jest pouze jen a jen otrockým uhý
báním před bičem. Tot bázeň zvaná právem otrocká,
bázeň, která nemiluje Boha, která miluje jenom sebe
a jenom pro sebe a bojí se následků a proto nechce
li resiti, protože se bojí hřešiti. Kdyby nebylo trestů,
hřešila by směle, jen věcná muka duši zastraší, ale
jenom naoko, protože srdce zůstává dále ve hříchu,
protože srdce neprchá před vinou a takc tato bázeň

dlouho nevydrží. Nemiluje tato bázeň Boha, nýbrž
jen a jen sebe, je to bázeň sobecká a vy počítavá. Po
ní přichází bázeň, která již odhlíží od sebe a patří na
Boha. Ví. co má v Bohu, ví,co by v nein ztratila, proto
se bojí viny, že by ztratila hříchem Pána, že by ztra
tila nej vyšší dobro. Toť bázeň začátečníku v duchov
ním životě, toť bázeň dusí, které právě povstaly* z viny.
které se ješte nerozhorely velkou a cistou láskou k Pá
nu, a které přece jenom tuší velikost Boží.
Dar bázně Boží, je totiž darem vidoucnosti, darem,
který poznává s hrůzou, co je Bůh, a proto tak se desi,
že by bo mohl člověk vinou ztratiti. Tato bázeň vidí
prozatím jen velký majestát Boží, vidí jen jeho neko
nečnost. ale jako by ještě neviděla jeho dobrotu, dů
věra ještě není tak rozhořelá, duše se cítí více tvorem
ubohým a slabým a hynoucím bez Boha, než jeho mi
lovaným dítětem.
Láska teprve se učí chodili, teprve sp rozlétává, te
prve vidí jen Boží velikost. A prece i tato bázeň jest
krásná a jest dobrá a nemají práva protestante se nad
ní borsiti. Jest pravda,že se třese před tresty,ale přece
jen miluje Boha, nebojí se jenom trestů, nýbrž toho,
aby neztratila Boha, protože ví, protože začíná tušiti,
koíio má v Bohu, totiž svého dobrodince, své nej vyšší
dobro, protože tuší propastný rozdíl mezi sebou a mezi
Bohem, a tuší ve své maličkosti Boží velikost a právě
potřebu této své maličkosti, aby se pevně držela svého
Boha, protože ví, že bez něho nemůže najiti štěstí, bez
něho nemůže dojiti míru a pokoje. Bázeň tato oby
čejně jest darem kajícníků, kteří diouho bloudili, ochut
ná vali radostí po všech cestách a cestičkách a všechny
ty radosti je nakonec zklamaly a tak přišli ke svému
Bohu. Právě ve svém marném hledání, právě ve svém
mnohém a děsném a krvavém zklamání poznali ubo
zí trosečníci lidských štěstí, jak velký je Bůh, který
rozpálil v nich žár a touhu po štěstí,když nic na světě
ani všechno, co jen mohli duši snésti, je neuspokojilo.
Tof bázeň těch věcných nenasytníků lásky a štěstí,
kteří krvavě proplakali svou touhu a nyní majíce Bo
ha, jsouce již v přístave, bojí se jej ztratiti. Bojí se muk,

ale ne pro muka, nýbrž proto, že bv v nich musili se
rozloučí ti s Bohem, protože by v nich nemohli již mi
lovali Boba. A tak slyšíme smělá a odvážná slova těch
to kajícníkú,že by chteb třeba, aby byli i zavrženi pro
své hříchy, ale bolestně dokládají: V zavržení nemož
no Pána milovali, v zavržení nemožno míli Boha ...
Dar Inizile tryská z poznání a dává lepší poznání.
A podobné i tato bázeň před tresty dovede duši k lep
šímu poznání, protože sama již pochází z jakéhosi po
znání, co má duše v Bobu. Duše pak začíná před poku
šením, před zápasem srovná vati, co je 13úh a co je to,
co se nabízí místo Boha,a v srovnání tomto jasněji zá
žeh á ee světlo poznání Božího. Cíin více duše srovnává
Boha s věcmi tohoto světa, s věcmi, kterc jej chtějí od
iouditi od Boba, tím více si zamiluje Boha.
A tak roste v duši pomalu bázeň cista, bázeň sy
novská. Jest dána hned s milostí posvěcující, ale její
činnost se někdy jeví až později, až když duše se pro
cvičí v bázni nedokonalé. Duše dívá se na svého Pána.
Cím více se pak na něho dívá. tím dokonaleji jej po
znává. Poznává pak nejenom, že jest velký, že jeststrašný, nýbrž záhy též poznává, že on je především láska,
že on je otec.
Duše si zamiluje svou lásku nekonečnou, jež tolik
lidstvo milovala. Duše chce býti na věky a co nejdo
konaleji spojena s láskou svou a proto se bojí již ne
tak trestu, jako spíše bojí se uraziti Otce, ne proto, že
trestá, nýbrž proto, že je dobrvm, že tolik nás miluje.
Bez rozkvětu tohoto daru těžko si představiti ně
jaký pokrok v duchovním životě, těžko si bez něho
představili i varování se tak zvaných lehkých hříchů.
Sv.Tomáš nazývá tuto bázeň bázní synovskou neb
cistou, podobné jako syn se bojí urazí ti otec, protože
jej miluje a jako manželka se bojí urazili chote, prán ě
protože jej čistě miluje, tak duše naše, jež přece jest
zasnoubena s Bohem, jak dále dokládá sv. Tomáš, bojí
se urazili toho, jenž s námi je tak intimně spojen, jenž
jesl naším Otcem a chotí duse naší.
Svatá bázeň lásky, bojící se uraziti toho, jenž nás
zahrnuje svými dary, jenž stále nám svou lásku do-

kazuje. svátá bázeň urazit i lásku, jež vydala na kříži
všechnu krev svého Syna, jež ho nám dala ve Svátosti
oltární za pokrm náš a nápoj.
Svatá bázeň dítek Božích, jež je učí dokonalé a přes
né poslušnosti vůči Otci. Jí uctivé se bojíme Boha.
jako Syn se boji Otce, jeho lásky a jeho důstojnosti,
které jej samy již od provinční chrání. Protože máme
úctu k svému Otci, proto se bojíme jemu se zprone
věřit!, proto se bojíme jeho vidi se protiviti. lak je
bázeň Boží základem všech ctností neb jest základem
především pokory, na níž ostatní ctnosti stojí. Protože
víme, co je Otec a co jsme my, proto se neodvážíme
vzbouřiti se proti němu, proto se neopovážíme sebe
proti němu neb nad nebo postaviti, což pravé dělá
hřích, což právě dělá základ všech hříchu, totiž pýcha.
Tato bázeň Boží nás strhne vždy, když proti Í3ohu
nás něco vábí, když se kloníme něco postaviti proti
Pánu, když se jižjiž kloníme, abychom více byli po
slušní sebe a volání světa než Boha. Vždy totiž nám
uvede na mysl: Co jsi, červe, který se bouříš proti Pánu,
a Tak jedná syn, tak jedná dítě hodné za všechno dob
rodiní činiti to, co Otec nechce, činili něco proti jeho
vidi, proti vůli Boží? Vždyť vůle Boží jest On a proto
ura/.iti vůli jeho jest urazíti pouze a právě jen ho!
A čím více v nás vzrůstá láska, tím více též vzrůstá
naše synovská bázeň. Láskou více a lépe poznáváme
Boha, zakoušíme, jak je dobrý, jak jest lásky plný a lás
ky hodný a proto čím více toto poznáváme, tím též
dokonaleji si ošklivíme vinu, jež jest nevdekem vůči
lásce nejlepší, jež jest urážkou toho, jejž přece chceme
milovali. Vždyť prece milovaného nemilujeme urá
žením, vždyť přece miláčka svého neobjímáme ne
věrnostmi a křivdami!
Potřebujeme daru bázně ve chvílích, kdy hřích
k nám dovede sladce, přesladce Diluviti, kdy nás láká
a vábí k sobě tak prudce, že jsme v nebezpečí přívo
li ti. Toť velké umění ďábla a hříchu, že dovede krásně
vábili, že dovede mluviti skoro hlasem andělským,
když nás k sobe volá. A jenom dobré dítě Boží dovede
odpoveděti: Jak by to mohlo býti dobré, jak by to

mohlo bvti tak krásné, když přece cítím, že bych tím
Boha, Otce zarmoutila. Jen dobré díle. Boží hned v za
čátcích si řekne: Co je to všechno platné, když je to
přece jen proti Bohu a když miluji Boha více než vše
chno, když pro to. co mi slibuješ, ztratila bych Boha.
Ta t o báze 11 syn ovská st a ví hrázi před lehkomyslň ýni
hřešením.preti lehkomyslným spoléháním na jeho mi
losrdenství. Kdo bojíseztratit i Boha. protože jej miluje,
protože nechce ztratiti svou lásku nej vyšší, ten se již ani
tak neohlíží na tresty, ten již není od hříchu zdržován
věcnou hrozbou, nýbrž jej již zdržuje jen a jen láska.
Vedet, co máme v Bohu, pak se nedopustíme tak
snadno hříchu.
Prosme Pána za dar jeho synovské bázně, prosté,
aby nám vlil do srdce živé přesvědčení o své velikosti,
lásce a dobrotě, tak abychom věru žili z tohoto pře
svědčení, aby toto přesvědčení bylo světlem a vodít
kem našich cimi. Bude nám pak snadnější bojovat
s vinou, pak se nám podaří i vítězně bojovali s vinou
zvanou všední, i pak se nebudeme ani tak snadno do
pouštěli všedních hříclni, protože i o nich budeme
věděti, že urážejí Pána, že jsou nespravedlností vůči
dobrému Otci.
/> Silv. M. Bruito O. P.

S v a t é D ě t s t v í.
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Cím více uvažujete o svátém Dětství, tím více vi
díte jeho podivuhodnou promyšlenost. Hekli byste, že
z něho mluví zkušenost sto let stojící v duchovním
boji, ne duše dvacetileté dívky. Několika hesly jsou
obsaženy i velké obrysy a cíle křevsfanského života,
i jeho nejmenší důležité podrobnosti. Nejvíce to lnide
patrno, když nyní budeme myslili na
VIJI. Obavy malých.
Obavy jsou denním chlebem duše myslící a bojující.
Obavy jsou cestou, po které odchází chuť k boji a

radost, jsou cestou, po které přichází bolest a porážky
a nečinnost. Kdo jest jen poněkud zkušený v duchov
ním životě, ví dobře, ze obavy jsou doslova denním
pokrmem, při každé vážné a svaté myšlence se vnu
cujícím duši. Kolik vzletu zmařily obavy, kolik smut
ných chvil nám již způsobily! Různě sebe a jiné těží
váme. Ale na cestě svátého Dětství není třeba těšení,
protože tam obavy zmizejí. Malí ve smyslu sv;atého
Dětství obav neznají. To je nejvýnosnější část cesty
svátého Dětství.
Bojíme se své slabosti, že nás zastihnou okolnosti,
které budou nad naše síly a strhnou nás na scestí.
Dějiny lidstva, zvláště dějiny náboženství nani tu po
skytují zajímavý pohled. Člověk se zpronevěřil Bohu
a odtrhl se od Boha spoléháním na svou sílu. Čím
více se pak vzdaloval od Boha, tím více rostl jeho
strach, až tento strach se vžil do krve lidstvu a stal
se strachem pokryteckým. Kdybychom si pozorně
rozebrali ohavy ze své slabosti, zděsili bychom se.
Naše obavy tohoto druhu mohou totiž miti jen takové
důvody; Bůh mi nepomůže, protože nestojím o do
statečnou míru ieho pomoci; Bůh mi nepomůže, pro
tože nechce. V duši skutečně tyto obavy jsou, třebaže
si jich duše není tak v jejich důsledcích vědoma; jsou
i duše, které se jimi netají, skrývajíce se ovšem zase
za svou slabost. Řeknou; moje slabost je tak veliká,
že mi nedovolí namáhati se dostatečně; moje slabost
je taková, že Bůh se ode mne s ošklivostí odvrátí.
Svatá Terezie Ježíškova měla naprosto jiné myš
lenky, když myslila na svou lidskou slabost. Vzpo
mínka na mé slabosti a chyby mne pokořuje, učí mne
nespoléhati se na vlastní sílu, jež není leč slabostí, ale
ještě více mi vypravuje o milosrdenství a lásce. Mám
důvěru v Ježíše, vypravuji mu podrobné své nevěr
nosti, směle se domnívajíc, že tak nabudu tím větší
moci nad jeho srdcem a tím více že přivábím k sobě
lásku toho, jenž nepřišel volatí spravedlivé, nýbrž
hříšníky ... Již dávno jsem přesvědčena, že Pán je
něžnější nežli matka —a já znám dokonale mateřské
srdce. — Viní, že matka je vždy ochotna odpouštěti.

Položím se do náruče Ježíšovy a tam naleznu vše. co
jsem ztratila, a mnohem více . ..“ Duši vyučené v ta
kové škole nemůže žádná ohava působit i skleslost.
Duši dobře chápající toto učení nemůže se bázeň ani
přiblíží ti.
Hojíme se velikosti svého Boha. 1v tom je mnoho
neupřímnosti. Vždyť víme, že tento nadevše dokonalý
Bůh s úsilím, jež lze nazvati jen božským, se nám
chce přiblížit!, svou velikost zdůrazňuje jenom tam,
kde inu ji člověk upírá. Jaksi z donucení tak činí. Ale
vlastní jeho snaha je sblížiti se s dusí lidskou a s ce
lým životem člověka. Kdybychom neměli jiného dů
kazů, zázračné tajemství Vtělení bude o tom mluvili
na veky řečí všem dobré vůle pochopitelnou. Člověk
se stal Bohu cizím a proto se bojí velikosti Boží. Apoš
tol Jan (L. 4,18) naznačuje, co svata Terezie Ježíškova
dala svým malým jako lék proti obavám před Boží
velikosti, řka : „V lásce není strachu, nýbrž dokonalá
láska ven vyhání bázeň.“
„Ježíše uráží a zraňuje jeho srdce nedostatek dů
věry ... Ani smrtelný hřích by mne nezbavil mé důvěry.
Vím, že, kdybych mèla na svědomí všechny hříchy,
které mohou byti spáchány, ničeho bych neztratila
ze své důvěry. Se srdcem zdrceným lítostí bych se šla
vrhnouti do náruče svého Spasitele. Vím, že má rád
vracející se zbloudilé dítko. Slyšela jsem to od Marie
Magdalské, od cizoložné zeny, od Samaritky. Ne, nic
mne neodstraší, protože vím, proč se držím jeho lásky
a jeho milosrdenství. Vím, že celé toto množství hří
chů bv se rozplynulo v okamžiku jako kapka vody
puštěná clo sálající výhně ... O Ježíši, dovol mi říci,
ze tvá láska šla až 1<šílenství... Jak by se mé srdce
před tímto šílenstvím mohlo zdržeti neletěli k tobě?
Jak by má důvěra mohla miti meze? O Ježíši, věřím,
že, kdybys nalezl duši ještě slabší nežli moje, s radostí
bys ji zahrnul ještě většími dary, kdyby se v naprosté
důvěře odevzdala tvému milosrdenství.“
Bojíme se toho, co souborným jménem nazýváme
„nepřáteli4*, ať jsou živí nebo neživí, ale zato obyčejně
tím hroznější. Víme. jak tyto obavy dovedou přivést i

člověka nejenom do trudnomvslaé netečnosti, nýbrž
i ke skutečnému zrazení víry. Třebaže jsme nepřáteli
obklopeni všude a v každé době svého života, přece
i tyto obavy zmizejí u dusí malých ve smyslu svátého
Dětství. Svatá Terezie píse takto: „Ach. jsem jen ubohý
ptáček, pokrytý sotva chmýřím, nejsem orlem, mám
toliko jeho oči a jeho srdce. Co ze mne bude? Zemru
bolem, vidouc se tak bezmocnou? Ach ne! Nebudu
se trápit i. S odv ážnou odevzdaností tu zůstanu, až do
smrti upírajíc zrak na své božské Slunce. Nic mne
neodstraní, ani vichr ani liják, a jestliže veliké mraky
mi zakryjí mé Slunce Lásky, v té chvíli 9e má důvěra
vystupňuje k největší síle. Nelinu se se svého místa,
vedouc, že za těmito ponurými mraky stále září moje
sladké Slunce. Věřím, že chce viděti, co dovede moje
naděje a důvěra. Nyní se mi zdá, že nemohu již více
snesli, ale nebojím se, protože můj dobrý Bůh mi dá
tolik odvahy, kolik mám utrpení.“
Bojíme se smrti a všeho, co ji provází. I líc, jak smýš
lela naše světice: „Nemám nejmenšího strachu před
posledními boji, ani před bolestmi nemoci, byť by
byly eebe větší. Dobrý Bůh mi vždy pomáhal, chrá
nil mne a nej něžnější ruka jeho mne vedla od útlého
mládí.. . spoléhám naň. 1kdyby utrpení dosáhlo nejzazších mezí, vím jistě, že mne nikdy neopustí.**
Nechci přidávali nic ze svého, by se nekazila har
monie myšlenek svaté Terezie. Pozornému rozjímání
se ukáže hloubka důvěry z lásky a radostná cesta
života malých. A jaký vítězně plodný život by se
rozvinul!
p mEm. Soukup O. P.

Hrob)

bohatým

v Římě.

Katakomby.
K nejchudším sice, ale k nejdojemnějším hrobům
křesťanských hohatýrů náleží katakomby. Bylo mod
ré jarní odpoledne, když jsem pod zeleným Celiem

u staré hrány Čapěna vstupoval na „královnu cest“,
alivoli vykonal pout do nej památnějších a nejrozsáhiejšíeh katakomb svátého Kalixta.
Žádná druhá cesta neprohouzí tolik dojmů jako
Via Appia. Aby zajistil mocRíma.založil censor Appius
Claudius r. 312 před Kr. první vojenskou silnici a
první vodovod. Aqua Appia. Byl to podnik odvážný,
protože musily se podkopat! hory a překlenouti údolí
obrovskými mosty. Tak se stal Appius Claudius za
kladatelem pro Řím tolik důležitého a charakteristic
kého stavitelství vodovodů.
Krajina 6e tu jeví ve svém původním půvabu, ne
zkaženém dosud moderními stavbami. Za sebou ne
cháváte hukot tramvají a houkání autobusů a libujete
si, že je tu ticho; nad vámi modrá obloha, po které
nepluje ani jediný mráček, a kolem vás zeleny park
s piniemi a smutečnými vrbami. Z parku trčí k nebi
obrovská kostra nádherných kdysi lázní Caracalových; dnes v jejich rozvalinách klidné hnízdí plémě
havraní. Myslí-li člověk na to, co zde bývalo dříve
a co je tu ted, jaký život tu vřel a jaká je tu dnes sa
mota, zmocňuje se ho stesk nad chodem dějin a prací
času.
Cesta se úží u hrobky Scipionů. ve které byli po
chováváni členové a přátelé slavné této rodiny, na
př. básník Fjinius. Bod mohutným obloukem Drusovýin, vlastnéTrajánovým,k jehož oslavě byl postaven,
procházíme k brané aureliánských zdí Porta San Se
bastianos vstupujeme do vlastní římské roviny. Tady
je ..královna cest“ ještě užší. Místy ¡estará dlažba z lávy.
Kdyby mohla vypravovat! Po ní táhly římské legie
do váfek a po ní se vracely vítězné do jásajícího města.
Kupci různých národů brali se tudy vezouce své tovarv dychtivým a bohatým Římanům. Nepřetržitý
ruch. jásot,zpěv a křik rozléhal se okolím.Po stranách
silnice stály hrobky, oltáře,pomníky, sochy, mausolea,
mezi nimi se zelenaly cypřiše a pinie a připomínaly
svým ševelem marnost slávy a konec veselí.
Dnes je tady pusto. V malých špinavých domcích
tu a tam bydlí chudý lid a umouněné děli vybíhají

.a žebrají un santo, una medaglia a na konec un soldo.
Hadi jsme jim dali oboje. Je ku podivu, jak římské
děti milují obrázky. A nejen děti chudé, ale i z lepších
rodin; vysvětluji si to dětinnou myslí italského lidu,
která má radost z každého dárku.
Kostelík zvaný „Quo vadíš44připomíná krásnou le
gendu, jak prý svaty Petr, který nikdy nebyl příliš
smělým, ze strachu před mučením utíkal / Rima a
tady potkal svého mistra z kříženi na ramenou a udi
ven se ho tázal: ..Quo vadis Domine?“ a jak inu Pán
smutné odpověděl: „Venio Romam iterum cruciligi“
a jak Petr kajícně se vrátil do mèsta, aby tam byl
ukřižován. Sienkiewiez pojmenoval podle kostelíka
svůj slavný román.
Ještě kousek po vystupující silnici a jsme u cíle.
Vpravo za zdí v zahradě trapistů šumí tmavé cypřiše
a vedou nás rovnou alejí až ke katakombám sv. Kalixta.
*
Katakomby jsou společná pohřebiště křesťanu
v prvních stoletích po Kristu. Kdežto totiž Římané
mrtvé obycejuě spalovali, od kterého zvyku však ne
jedna rodina římská z úcty a lásky ke svým drahým
ustoupila a je do země ukládala, pochovávali křesťané
svoje v Pánu zesnulé věříce, že jednou vstanou z mrt
vých a žiti hudou na věky.
V dobách pronásledování stávaly se katakomby
útočištěm křesťanu a často i jevištěm hromadného
mučení, když totiž luza přes zákaz zákona, který po
hřebiště chránil, do katakomb vnikla a přítomné pře
padla a pobila. Tak byl papež Sixtus II. ubit v katakoiiibě Pretextáta, když pro shromážděnou křesťan
sko^ rodinu obětoval oběť nejsvětejší.
Římské katakomby, poetem asi 42, leží na severní
a jižní straně města a mají rozlehlost 246 hektarů a
jsou obrovským podzemním Římem. Chodby jejich,
rozšířené místy na výklenky a kaple, tvoří několik
poschodí na<l sebón, někdy i pět, a jsou 876 kilometrů
dlouhé. Podle toho lze snadno usoudit, jak veliké
množství těl zde bylo pochováno ve stěnách chodeb,

telo nad teleni a rada nad řadou. Takových hrobů
napočteno pres tři miliony.
Do nich tedy byla ukládána tela křesťanů k čas
nému odpočinku. Všichni bez výjimky, i když se jim
nedostalokoruny mučednické,dokázali mysl bohat vi 
skou, přijavše náboženství Kristovo tak protichůdné
zvykům, mravům a názorům tehdejšího Říma.
Neznaje pravého Boha a uctívaje jako bohy dlou
hou radu divných božstev, takže o není dobře napsal
sv. Lev: „Magnani sibi videbatur assumpsisse religi
onem quia nullarn respuebat falsità tem“ — dospěl
Říman tak daleko, že konečně samého císaře učinil
bohem a obětoval mu jako bohu. A tu se musil střet
nout s křesťanstvím, jehož názor o takových bozích
vyslovil Tertulian: „Císaře neuznávám za boha, jed
nak protože nejsem sto Uiáti ajednak protože nemám
odvahy vysmívali se svému mocnáři ; staciz mu, ze
je císařem, ze nese jméno tak slavné; spokoj se s tím,
ze ho ctíme, jak je dovoleno nám a přiměřeno jemu,
tojest, ze jde hnedpo Bohu a ze jest hned pod Bohem;
a vez, ze my se modlíme k Bohu živému, pravému a
věčnému za blaho Césara !“ —Bylo třeba bohatýrské
odvahy tak mluvit a podle toho jednat. Byli proto
křesťané obvinování z bezbožectví, z nenávisti císaře
a státu; jim přičítány veškeré pohromy jak veřejné,
tak soukromé, porážky v bitvách, sucho,zemětřesení,
hlad, mor, povodně. „Si Tiberis ascendit ad moenia,
si Nil us non aseendít in arva, si terra rnovet, si fames,
si lues, statini christianos ad le o n e s vyčítá císařům
Tertulian. Křesťané byli ponecháváni libovůli soudců
a náladovosti luzy. Podněcováni haruspici a vykla
dači budoucnosti ¡»odie střev obětních zvířat a letu
ptáků, za což byli placeni státem a mèli dobrý výdě
lek od lehkověrných, vrhal se lid po ulicích na ne
chráněné křesťany, mučil je, zabíjel a zapaloval jejich
příbytky.
Oficielně hýla křesťanská krev prolita po prvé za
Nerona. 19. července64 vyšlehl vŘímě olieů a vichrem
roznášen zachvátil velikou část mesta. Kdo oheň za
ložil, nevíme: „sortean dolo principis incerium ; nam

ut ni ninne ductores pro diderimi“ píše Taci tus. Požár
trval eleve! dní a zničil přes deset okresu mèsta a
strávil drahocenné historické památky a spisy, po
mníky, díla umělecká, chrámy a paláce. Lid si šuškal,
žc požár je dílem zbrklého císaře, jenž chtěl zničit
mèsto, aby mohl vystavět nové nádhernější; jíní pra
vili. že chtěl v¡děti a opěvovali požár Troje; podle
Suetonia vystoupil dokončena věž hrůzným divadlem
se pokochat. Abv umlčel lilas lidu, žc on je žhářem,
stavěl mu baráky a útulky a stanovil slavné smířlivé
oběti bohům. Lid přes to 1 1 a něho stále ukazoval.
1 připadl na myšlenku, svalit vinu na nenáviděné
křesťany a krůtě je potrestat: „abolendo rumori subdidit reos et qiiesitissimis poenis adjccit quos per fin
gida invisos vulguschrestianos appellabat<%vypravuje
Tacitus.
Křesťané byli tedy odsouzeni a mukám a smrti vy
dáni. Vjakým mukám! Byli oblečeni do zvířecí kůže
a předhozeni divoké zvěři, čemuž se říkalo venado;
nebo byli připevněni na kůly nebo kříže, obtočeni
Iiředivem napuštěným a pomazaným smůlou a prys
kyřicí a zapáleni, aby byli živými pochodněmi. Siemiradzki nádherné zobrazil Nerona s komonstvem,
jak se labužnicky pasou na utrpení ubožáků v cirku
Neronově, kde nyní stojí basilika sv. Petra, kdežto
prostý lid je litoval, protože byli mučeni nikoliv pro
obecné blaho, ale aby se ukojila krutost Nerón ova.
,.Unde miseratio oriebatur tamquam non utilitaťe
publica sed in saeyitiam unitis desumerentur“ vypra
vuje Tacitus.
Ilony, kříže a živé pochodně nebyly jedinými mu
kami. Ñero chtěl vidět živé obrazy starých pohádek.
Křesťanské ženy byly tudiž přivázány nahé na rohy
býka a vláčeny po zemi jako vybájená Dirke. Křesťan
imisi 1 držeti ruku v ohni jako pohádkový Mucius
Scevola; jiný byl s výše svržen, aby viděli padajícího
Ikara. Slovem, křesťané stali se hříčkou krvelačného
tyrana. A podobných tyranů bylo na trůně císařském
až do čtvrtého století ještě devět: Domitian, Trajan,
Marc Aurel, Septimius Severus, Maximinus, Decius,

Valerianus, Galeriusa Dioklecian, všichni obdivovaní
Mac ha rem.
Biřici chodili mé stem a vyzývali otce rodin, aby se
i s dítkami dostavili do chrámů obětovat bohům.
Když neuposlechli a chtěli žit podle svého přesvěd
čení. byli odsouzeni. Mám jeste vyjmenovat některá
muka? Zábor statků, vypovězení z vlasti, damnatio
ad lenonern potius quam ad leonem pro křesťanské
ženy a dívky, okovy, dřevěná a železná svěradla na
krku a nohou, bičování železnými drápy, hranice a
různé druhy pálení, skřipec, křižování hlavou dolů
a dušení kouřem, lámáni kostí, vroucí smůla, uřezování nosu, uší, rukou, jehly a dráty vpichované za
nehty, roztavené olovo lité na záda. odírání kůže,
ozubená kola, železné hřebeny, trhání zubů a nehtů,
rožeň, poltění jazyka atd.
„Muka byla taklcrutá,že bychom jim nevěřili,kdyby
je. vypravovaly legendy. Ale máme svědky, kteří psali,
když byl popel hranic ještě horký,“ praví Duchesne.
„Non mihi si linguae centům sint, oraquc centům
Ferrea vox,omnesscelerum comprehendere formas
Omnia poenarum percurrere nomina possimi
„Kdybych iněl sto jazyků a sto úst a železný hlas,
nemohl bych vyjmenovat všecky způsoby a názvy
trestů,u praví Laktantius.
Mučedníků musilo tedy byti velmi mnoho. Přesný
počet není znám. Tacitus mluví o ohromném množ
ství „multitudo ingens“, sv. Cyprian o nespočetném
zástupu mučedníků „martyrům innumerabilis popu
las“, sv. Augustin o legiích mučedníků „legiones mar
tyrům“, takže někteří badatelé je počítají na miliony.
-Jisto je,že v římských katakombách bylo pochováno
na sta a na tisíce mučedníků. Papežové, pochovaní
v papežské kryptě u sv. Calixta, byli vesměs mučed
níci, z nichž nejznámějží a nejvíc uctíváni jsou Fabian
(236 —250), Cornelius (251 —253) a Sixtus IL (257 až
258).
Později, aby se předešlo jejich zneuctění Saracenv
a Longobardy, byla svata těla vyzvednuta a uctivě
uložena v kostelích netoliko římských, ale v celém

světě. Odvezením těl se stalo, že se na katakomby
stále méně pamatovalo; časem docela zmizely pod
zemí, roste na nich tráva a koleni nich se rozprostírá
tichá Campagna; otvory, kterými vnikalo trochu
světla do katakomb, mizejí a schody, po nichž se dolů
sestupovalo, samoděk se plní hlínou. Mrtví, kteří tam
ještě zůstali, odpočívají zapomenuti v hluboké samotě
a tmě. Přestaly návštěvy poutníků a na katakomby
nikdo již nemyslil.
Teprve v 1 . století nialtezák Antonio Bosio znovu
je objevil. Alevhlavní zásluha o náležité prozkoumání
jejich náleží Římanu Janu Křtiteli Rossunu v minu
lém století, který nalezl a objasnil tolik důležitých a
pro dějiny křesťanské theologie významných pamá
tek, že se stal zakladatelem „křesťanských starožit
ností*4.
Dnes jsou katakomby zase přístupny a ncbudepoutníka, který by jich nenavštívil.
*
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Sestupme do nich, nikoliv abychom ukojili zvěda
vost, ale abychom uctili svata místa, kde odpočívala
těla velikých hohatýrů, a nechejme je na sebe působit
a osvěžme svou chabou víru rekovným duchem, který
zde vane.
Trapista dává nám svíčičky a v jeho průvodu se
stupujeme po úzkých schodech do podzemního města.
Na stěnách jsou neumělou rukou veskrabány povzde
chy poutníků ze čtvrtého a pátého století a jejich pros
by k mučedníkům, což velice dojímá poutníka dva
cátého století. — Procházíme kryptou, ve které od
čtvrtého až do devátého století leželo umučené tělo
šestnáctileté dívenky Cecilie; dále kryptou papežů,
ve které odpočívala těla třinácti papežu-muČedníků;
obdivujeme básnický nápis papeže Daniasa, kterým
oslavuje zde uložené bohatýry, svítíme si no hroby ve
stěnách, někdy velmi krátké a úzké, patrně hroby dětí.
Jak výmluvné jsou ve své úsečnosti nápisy na nich.
In pace —In refrigerio - Cum sarictis - Martyr in
pace - Aeterna tibi lux —Vivas in Deo —t ivis in glo

ria Dei —Cornelius Martyr - in luce Domini susceptns —Neophitus witadDeum —Lazarus am icus nost er
dormit —Sophronia dulcís semper vives Deo.—
Víra naše není od včerejška, aleje pevně zakotvena
již v katakombách, kde ji křesťane vyznávali prostými
sice a neumělými, ale tím pravdivějšími a výmluvnejsími kresbami. Hlavním předmětem, který svou
mohutností a svým významem zaujímal v prvních
stoletích docela mysl křesťanů, byla osobnost Ježíše
Krista. Co je nám drahé a vzácné, ukrýváme před těmi,
kdož nám nerozumí a kdož hyr naše cityr zesměšnili a
tiražili.Tak ukrývali křesťané svátou osobu Ježíše Krista symboly dobrého pastýře, Jonáše,v vcházejícího z lů
na velryby, Daniele v jámo lvové, zvláště pak obra
zem ryby, jejíž řecké slovo ichthys obsahuje začáteční
písmena a význam Ježíše Krista: Ježíš Kristus Bozi
Syn Spasitel. —Jsou zde vsak také obrazy Matky Pane,
nejsvetější Trojice, vtělení a vykoupení a svátých svá
tostí.
Na kamenné nebo mramorové desky, kterými uza
vírali křesťané hroby svých drahých, vrývali důmysl
né obrazy: kotvu,lodičku, olivovou ratolest, beránka.
Světské myšlenky, které jste si snad sem přinesli,
ustupují myšlenkám svátým,čím déle kráčíte vlhkými
těmito chodbami a mizejí docela při pohledu na lah
vičku v prázdném hrobě, ve které snad byla uctivě
chována krev mučedníka zde pochovaného, nebo když
čtete nápis: Martyr in pace, nebo spatříte v hrobě
umrlčí lebku, která tmavými důlky na vás civí, jakoby
se tázala, zda nep risia ještě c h vile, kdy vstane z mr t vých
a bude odměněna podle skutků. Zvláště vás dojímají
drobné hroby dítek, které sotva spatřivše světlo světa
musily snad vlastní krví zaplatiti milost svátého křtu
a sestoupiti sem do tmy, kam nikdy k nim se neprodral paprsek sluneční.
Jako ve snu kráčíte za trapistou dále a vidíte v plá
polá vérn světle pochodní průvod mužů, žen, starců,
dívek, otroků a patriclů, gladiátorů a vojáků, jak tě
mito chodbami táhnou a se modlí a pějí; na konci
průvodu nesou otec a bratří na nosítkách bohatýra,

jenž za stejnou víru prolil krev; vidíte, jak ho ukládají
do výklenku ve stěně, staví k němu lahvičku s jeho
krví. jak zavírají výklenek kamennou deskou, do niž
vryto: TZij v Boku.“
l ady v tomto mèste bez světla scházívali, modlili
a těžívali se pronásledovaní křesťané; zde ve stěnách
pochovávali své drahé zesnulé nebo umučené. Sem
do těchto hlubokých hrazd ukládali zrno, ze kterého
vyklíčila bohatá úroda. V materském lůně katakomb
zapuštěny kořeny budoucí síly a krásy. Základy svatopeterské kopule vítězné čnící k nebi tkví zde v ka
takombách.
Don se chýlil k večeru, kdy jsme z nich vystupovali.
Jaký nádherný pohled na okolí ozářené fialovým jem
ným světleni zapadajícího slunka! S tohoto místa mož
no patřit na dva světy, pohanský v rumech a křesťan
ský vzenitu slávy.Onen zastoupen nádhernou hrobkou
CecilieMetclly, tento kopulí svatopeterskou.Trapisté
důmyslné vysázeli stromovou alej tak.že,stojíce upro
střed, vidíte na jedné straně aleje hrobku Ceciliu a na
druhé kopuli sv. Petra. A kolem vás sama zeleii a vůně
a samy zpěv ptáčků svobodné tady hnízdících a se
radujících. Jinak zde ticho hřbitovní, ticho svaté. Martyres in pace.
¡\ Hudeček C. SS. I l, Řím.

Sv ě ce n í k n ě žs t v a.
Vážným okamžikem v životě klerikově je první
z vyššíen svěcení, poněvadž jeho životní rozhodnutí
činí definitivním. Biskup to zdůrazňuje ve své řeči,
když připomíná svěeencůrn, že dosud jsou svobodni
a mohou se vrat iti ještě do světa: jestliže se rozhod
nou kladné, přijmou tím na sebe navždy jho Páně a
budou sílím nerozvížitelně spjati. Takové rozhodnutí
je dalekosáhlé a děje sc jenom jednou v životě: „Am
piáis non licebit a proposito resilire.“ Ale je diktováno
láskou, velkou láskou, a je odměněno pravou svobo
dou. královskou svobodou. „Deo servire regnare est

—Sloiižiti Bohu znamená kralovali14, připomíná Bis
kup svěřencům. Búh je tvůrcem nasi svobody, čím
více jsme Božími, tím jsme svobodnějšími a z veškeré
naší činnosti dýše svěžest jejího zřídla. ;.Deo perpetuo
familiari’4 - Bohu budeme navždy sloužiti, ale jako
lidové jeho rodiny.
Biskup končí svoje naučení, vyzývaje ještě jednou
svecence k rozvážení nastávajícího kroku. Ve jménu
Páně přistupují po zralé úvaze, aby se zasnoubili
s církví. A církev s mateřskou láskou modlí se nad
nimi, zatír i co oni v pokoře leží na zemijpřed oltářem,
nu ze í vých nejslavnějších prosebných modliteb,
litanie ke všem svátým.
Biskup je potom poučuje o povinnostech jejich na
stávajícího úřadu. Budou pomáhali jáhnovi, budou
přisluhovali vodou u oltáře. Biskup uvádí podle pon
tifikálu ještě některé podrobnosti starých liturgií,
které už dnes nejsou v platnosti. A hned jim vykládá
smysl jejich funkcí. Skrze věci viditelné mají usku
tečňovali věci neviditelné. Jenom zdánlivě jsou funkce
jejich úřadu malé, nepatrné. Ve skutečnosti vše, co
je závojem Boží velebnosti, je velikým. Podle symbo
lismu apokalypse oltář je Kristus. Skrze krista-kněze
a v Kristu-vítězné oběti je všechno zasvěceno nebes
kému Otci. Ollářní pally a kurporália, jež podjáhen
čistí, představují věřící lid: jc třeba, aby byly čisté,
poněvadž jsou oděvem slávy Kristovy. Jako se tato
plátna čistí vodou, tak se duše očisťují vodou nebeské
nauky, jestliže se z lidské křehkosti poskvrnily. Podjálien nemůže je dosud rozhřešovati, nuže, nechť jim
poskytuje aspoň očistnou lázeň slova Božího! K tornu
je třeba, aby měl sám pevné základy v katolické víře,
má-li spiniti svůj úkol, má-li oživovati víru v duších
a tak vstěpovati jim bázeň či spíše lásku, jež přivádějí
marnotratného syna nazpět k Otci. Má-li jimpředchazeti svým dobrým příkladem, musí tea už byti vy
trvalým, střízlivým, čistým. „Usque nunc inhonesti,
amodo casti!44 Třebaže církev s takovým klidem pro
náší svoje naučení, přece dobře zná slabost lidskou
a proto skládá svou důvěru v pomoc Boží, prosíc Boba,

aby ráčil dati novosvěcencům všecko to, co od nich
požaduje.
Podávaje pak svěcencum prázdný kalich pokrytý
paténou k doteku, znovu jim zdůrazňuje biskup, jaký
zeje jejich úřad a jaké proto jsou také jeho požadavky.
A hned nato vybízí lid, aby se s ním modlil za nové
podjáhny, aby sloužili před tváří Boží ve víře a došli
tak odměny, jež je určena svátým. Modlí se za ně, aby
je Bůh požehnal, aby byli čilými a oddanými strážci
oltáře. Svolává na ně dary Ducha svátého, jež nás
činí poddajnými nástroji v rukou Božích. Této pod
dajnosti je tolik třeba budoucímu knězi, jenž má býti
pouhým nástrojem. Svět žije ve znamení odboje, a
jenom poslušností, spojenou s poslušností Ježíšovou,
může býti spasen. Ña této poslušnosti podjáhnove
závisí udělení stavovské milosti: „ .. . ut obedientes
facto . . . tuam gratiam consequantur.“
Biskup obléká potom podjáhnovi odznaky jeho
úřadu, ? nikt, manipui, tuniku. Amikt čili liuiuerál je
znamením ovládání jazyka. Podjáhen je tedi tak blízko
oltáři, má býti mužem modlitby, má se vystříhat i
všeho zbytečného mluvení v kostele i v sakristii. Jak
pohoršuje věřící lid hlasitý hovor a zábava v sakristii,
již možno mnohdy slvšeti už od vchodu do chrámu
Páně! A pak ty caste hříchy jazykem proti lásce k bliž
nímu! V takové blízkosti Boha lásky! - Manipui zna
mená ovoce dobrých skutků, kéž nám ho uzraje hojně
do dne soudu! — V se hran osti a mlčení nalézáme
Boha, dobré skutky působí dobré svědomí. A z obého
prýští do duše radost, již symbolizuje tunika: tunica
jucunditatis et indumenturn laetiiiae. Radost je krás
ným výkvětem křesťanství. Listy sv. Pavla, jež biskup
právě podjáhnovi svěřil, tolik vybízejí k radosti! Svět
po ní prahne a prcce umírá smutkem, poněvadž ne
našel Boha. Podjáhen ji pociťuje v den své ordinace
a jeho oběť je mu zdrojem štěstí. Bohu se zasvětil
slibem dokonalé čistoty, přijímaje vyšší svěcení a ve
spojení s celou církví bude nyní každodenním brevířetn eh valiti Hospodina zástupů.
P. Tomás M. Ditti O. P.

R e f o r ni á t o r.
Je spřízněn s revolucionářem ? Žije v reformátorovi
revolucionář? A žije v revolucionáři reformátor?
V každém člověku žije směs z hora a z dola, pra
vosti a lži, lásky a jašství. Obzvláště ve velkých lidech
jsou protivy ty silně zastoupeny.
Reformátor a revolucionář: Ňa počátku jeho cesty
nevíme ještě, kdo z obou v něm dosáhne převahy.
Teprve na konci jeho cesty víme. cím byl, čím více
byl. Zdali žehnal či otravoval, zda stavěl ci houral,
zda v něm žil démon ci síla Boží.
Reformátor a revolucionář: Oba mají ono velké na
dání, poznati nedostatky přítomnosti a to, co byti ma.
Liší se od sebe způsobem, kterým chtějí změnu pri
vasti. Jeden prožívá své vyšší poznání jako milost a
cítí oproti druhým povinnost byti jim vzorem. Druhý
vystupuje s právním vědomím a požadavky. Jeden
učí dobrému svou bytostí, druhý požaduje je hlasi
tým komandem. Jeden vystupuje ve jménu Božím,
druhý jménem svým.
„Jak dlouho budou trvat spory?
Až do konce všech života až obětavost vyčerpána
a duše z klamu uvolněna.
A vaše oběť? Každá modla,
jež nahrazuje Boha věků
a stkvoucí, zlatá pouta rabů
i s loži lenosti mdlé vaší.
Vítězství cena? Sjednocenost
a víry vzlet; a duše bělost
a blaženost, jež vás až děsí,
jež všecko dá a přetrvává.
Kol ěela z trní koruna:
I Ile, všecka vaše odměna.“

Takto mluví Ibsenův Reformator, kněz Brand, k li
du. Ale oni slyší pouze všecka ne a žádného ano, jen
ono těžké,nikoliv vsak vysoké. Areformátor příliš brzy
poznává: Lidé chtí cíl, ale žádné cesty, ovoce, avšak
žádné práce.

•

Je srdce plno
hlubokých tužeb
po nové době
a vysokém vzletu.
Však oběf? —Ach ne,
to zaplaší je.
Chtí pevnost a sílu!
To tísní je.“

Reformátor naráží na veliké odpory zástupu,protože
požaduje od něho mravní výkony, jimž nebyl uvyklý.
„Jak dlouho . . Zástup nechce přinášeti obětí; ne
boř nevidí žádného „proč“ pro oběť. A nikdo přec ne
přináší oběf pro nějaké nic, nýbrž pouze pro vyšší vzá
jemné dary nebo alespoň pro přísliby. Proto musil
i Bůh sám za plnění svých přikázání dati vyhlídky na
odměnu, a to vnější, kdy vnitřní nebyla prožita: .,Aby
se ti dobře vedlo a ty dlouho žil jsi na zemi!“ „Man
želka tvá jest jako plodný kmen vinný; synové tvoji
jak mladistvé olivoví kolem tvého stolu.“ „Potrestám
vás za hříchy vaše až do čtvrtého kolena.“ „Vaše od
měna bude veliká v nebesích.“ „Cokoliv jste opustili
pro mne, obdržíte stonásobně.“
Reformátor je zcela pravdivý a zcela dobré vůle.
V ní leží všecka jeho síla a jistota a klid. A také jeho
víra. V jeho duši nikdo se muncvzpírá.Bůh žije v duši
jeho a 13ůh učí ho zákonům života, učí ho dívá ti se
do duší lidských: že odpor člověka oproti pravdě a
dohru jest pouze pomíjejícím omylem, jejž pouze ještě
nepoznává, jejž on mu má pomoci přemáhati. Omyl,
>od nímž lidé sami trpí, jejž nemohou zmoci, protože
1 0 nepoznávají.
Proto se reformátor na své odpůrce nehněvá. Mi-

luje je, jako dobrý pastýř ovci. jez před í$lio očima
vrhá se v zkázu, která se dokonce dobrému pastýři
vzpírá, pokud jesle plachá a zastrašená dobrého pas
týře nepoznala.
Reformátor předvídá svůj úspěch s jistotou, proto
že zná jeho pravost, stále jej v sobe prožívá a prožívá
i touhu lidstva po pravdě a dohru. A proto nemá ne
trpělivosti. Celá jeho bytost jest dobrotivým, hotovým
uvítáním. Kdo kvapné naléhá a žene, kdo nedovede
cekali, ten probouzí přec nedůvěru, že nezná zákonů
v lidech, že nechce prosaditi vůli Boží. nýbrž svoji.
Reformátor pohání pouze sebe k živému činu a lás
ce, revolucionář pohání druhé. On kvapí za rychlým
úspěchem a za svou poctou.
Vzdor tomu je však revolucionář lidem spíše mi
lým než reformátor. Onf nepožaduje ničeho od těch.
jež chce získali, on pouze slibuje. On obrací se k níz
kým pudům člověka, pomstychtivost, panovačnost,
hrabivost a slibuje jim ukojení těchto chtíčů. Teprve
když svedení poznají, že to s nimi dobře nemyslil, že
inèli býti pouze prípreží k vítěznému jeho vozu, pouze
stupni k jeho trůnu, pak ho zavrhnou a nenávidí.
Reformátora však především zamítají; nebofon ne
slibuje jim, jak to jejich pudv očekávají.'Požaduje od
nich: čistotu a pravdivost, oběť a kázeíi. Požaduje od
nich obnovu života a odsuzuje jich ochablý způsob
žití. Proto jest reformátor líným zástupem nenáviděn,
a je nenáviděn úředními vůdci zástupu. On je oba
znepokojuje, jak zástupy v jich lenosti, tak vůdce v je
jich lenosti a panovačnosti. Vůdcové nemohou připouštěti, že by bylo třeba něco zlepšovati. Ano, ne
vždycky bojují proti němu, provinilému, casto i z ne
dostatku vlastního poznání. Neboť mèli-li by sami ono
poznání,pak nebyl by musil Bůh sesílati reformátora.
Jsou právě též nitkami své doby, s měřítky své doby
a spatřují v Rohem seslaném novotáři bezectného nebo
dokonce vJádvchtivého bořitele.
Jest životním zákonem, že reformátor bývá zprvu
odmítnut. On právě zasahuje příliš silně do životních
obyčejů a život nejde skoky, nýbrž kroky. A novoty

nesmí se přijímat! bez prozkoumání. S přesvědčením
musí vcházeti do lidské duse. Přesvědčení však jest
pozvolný, byf i prudký proces životní. Vznik života
může se diti pouze v klidu a stálosti, v poslušnosti
vůči zákonům, nikoliv však bezplánovitému, skákávenni vzhůru a dolů.
I pro reformátora jest dobré, že nedochází záhy
uznání, by se vytříbil, aby měl příležitost svou vlíd
ností a duchem oběti, svou nezištností dílo své doporuciti. Reformace jest něco tak velikého, že nemůze tkviti pouze ve velkých, zvučných slovech, nýbrž
musí se uvádčti viditelnými důkazy. Reformátor musí
uvésti lidi ve svátý udiv, co jeho nové učení na něm
samém vytvořilo životní síly, velikosti, životního štěstí.Má-li reformátor načíti novou dobu, pak musí ovšem
zcela jiný, zcela nový na prahu této doby stati. Má-li
se státi reformátor otcem nových pokolení, musí se
v něm projeví ti nezměrná síla životní, kteroužto nová
pokolení nasytí. Má-li reformátor jako jedinec vyváziti celé národy, pak musí jeho slovo a talent též mno
ho do vážkové misky vhodili.
*
Vše, v čem jsem ve výhodě nad ostatními, co mám
nezaslouženě, to mne tísní. Co mám však po zásluze?
Proto mne tísní všecko. A moje boje a moje utrpení?
Tíží také ony? Vidím-li jiné osvobozeny od nich, od
jejich požehnání, pak poznávám : Utrpení jsou nejvělší
milosti. A potom mne tíží, že jich nevyužívám pro dru
hé; že moje zkoušky nestaly se nám, mne a ostatním,
požehnáním, jímž se mohly a měly státi.
Heliand.

S v a t ý P a v e l v A t h é n á c li.
Svatý Pavel na druhé Svojí apoštolské cestě po prvé
stanul nohou na evropské pude, když, poučen byv od
Boha v nočním vidění, přepravil se z Troady po moři

doNeapole a odtud se odebral do macedonského mèsta
Filipp. Před peti sty lety tíniže směrem po mostu zbu
dovaném pres Hellespont táhly bezpocetné voje per
ského krále Dana, aby svobodnou Helladu podmanily
perskému samovládci. Také svaty Pavel šel na výboj.
Chtěl Řecko, zemi klasické vědy a neiskvělejšího umě
ní, k němuž se kdy povznesl lidský duch. podrobí ti
sladkému jhu Kristovu. Nemel s sebou žádných vo
jenských cet. ale jedinou jeho zhraní byl kříž a slovo
evangelia, které jest ostřejší nad „každý meč dvojseč
ný“ (K Zid. 4, 12)
Výpravy Dariovva Xerxovy v bitváchu Marathonu,
Salaminy a Platejí úplně ztroskolalv a perské samodržaví bylo donuceno uchýlit se zpět do hlubin Asie.
Naproti tomu výprava Pavlova skončila vítězstvím
nejskvělejším.Zásluhou Pavlovou evangelium v Řecku
pevně zakotvilo a zanedlouho řecké Musy a řecká
veda postavily se do služeb Ukřižovaného. Splnila se
tu slova, že „co pošetilé je ve světě, to vyvolil Bůh,
aby zahanbil moudré, a co slabé je ve světě, lo vyvolil
Búli, aby zahanbil silné“ (1. Kor. 1, 27).
Jestli kdy, tedy tehdy, když svátý Pavel přestoupil
na evropskou půdu, splnila se na něm předpověď, kte
rou kdysi božský mistr pronesl k apoštolům: „ .. bu
dou vás vydávati soudům a bičovati vás budou v sy
nagogách svých; před vladaře a krále budete voděni
na svědectví jim a pohanům4'*(Mat. 1C, 17 - 18). Pavel
při těchto pronásledováních se řídil pokynem Spasi
telovým : ,.Když vás budou pronáší ed ovati v tomto
městě, utecte se do jiného“ (Mat. 10, 23). A tak, když
vypuklo proti němu vzbouření ve Filippecli,v uprchl
do Thessaloniky, a když odtud byl úklady Židů vy
puzen, uchýlil se do Bereje. Když také v Bereji po po
čátečním úspěchu vznikly proti němu nepokoje, tu
tamní křesťané dopravili Pavla k moři, odkudž- ne
víme z kterého přístavu —nastoupil cestu do metro
pole celého Řecka —do Athén!
Cesta po Egejském moři patři i dnes k těm nejpůvabnějším.More tam bývá poměrně klidné.Na obzoru
po obou stranách lodi vystupují blíže Či dále nové a

nove ostrovy. Panorama se mění každou chvíli a upou
tává pozornost cestovatelovu. Ještě krásnější by la ona
cesto za času Pavlových, kdy ostrovy, dnes holé a pus
té:skal y čnící nad hladí n u ni orsk ou, by 1v po krvty aspon
částečné lesy a svěží zelení. Po prave straně videi
Pavel nejprve řeckou pevninu a pak protáhlý os
trov Eubeji, po levici táhl se jižní cíp poloostrova
Chalkidického a pak se střídaly severní Sporady, po
nich ostrovy Skyros, Andros. Keos. LI mysu Sunion,
s něhož zírala do daleka obrovská socha Pallas Athénv
se zlatou přilbou, zabočila lod na západ a brzy poté
na sever razíc si modrými vlnami cestu k přístavu Pi
re u.
Než přírodní krásy nemohly upoutat ducha Pavlo
va a nedovedly rozptýlit chmurné myšlenky, jaké plni
ly jeho mysl. Poslední události nezlomily sice jeho od
vahy, která po každém nezdaru znova se vzpružovala,
sílena nadpřirozenou milostí Kristovou. Ale přece jen
se Pavel jako člověk —a byl slabým a křehkým člo
věkem jako každý jiný - cítil sklíčeným. Sklíčenost
ona byla tím větší, poněvadž své druhy a pomocníky,
Silvana a Timothea. zůstavil v Macedonii, kde bylo
jich přítomnosti nezbytně potřeba. Jsa úplně sám v ci
zím okolí a mezi cizími lidmi, zakoušel svátý Pavel onu
pokleslou náladu.okterémluví v listu keKorinfaníun,
když jim píše, že k nim zavítal ,,s bázní a třesením
mnohým^ (2, 2). Nejvíce, jak víme z listu prvního
k Thessaloniekým, znepokojoval jej osud mladých
obcí macedonských,které s Lakovou námahou založil,
které tak miloval a jejichž budoucnost byla tolik ohro
žena . . .
Když lod přistála v Pireu, tu Pavel, vystoupiv na
pevnou zemi, namířil kroky své k Athénám. Tam jej
cekalo nové dílo a nová práce pro ideál Kristův, je
muž zasv ětil celý život a pro nějž bilo jeho srdce kaž
dým svým tepem .. .Tato myšlenka jistě znova po
vznesla ochabující síly Pavlovy------V době, kdy svaty Pavel zavítal tam, byly Athény
incateni, jež mohlo s hrdostí pohlížeti na staletou slav
nou minulost. Ba minulost ta byla slavnější a význatn-

nejsi než přítomnost, v níž už se jevily patrné známky
úpadku a rozkladu slavného kdysi mesta.
Počátky Athén se ztrácejí v temnu dějin. Podle po
věsti založil je Kekrops, který pocházel z Egypta a
který byl nejen budovatelem mèsta, ale i zákonodár
cem a zakladatelem náboženství.
Návrší Akropole, na němž byla nejstarší tvrz, ovlá
dá okolní rovinu a bylo svou polohou předurčeno
stati se střediskem mèsta, jež tu vzniklo. Prvotní mès
to bylo na západním úpatí Akropole, odtud se pak
šířilo na sever a na ostatní strany. V době největšího
rozkvetu měly Athény deset tisíc domu a měřily v ob
vodu 167 stadií, to jest asi 3C kilometrů.
Attika, jejímž hlavním městem byly Athény, byla
žerné vypráhla, skalnatá a chudá. Základem blaho
bytu a athénské inoci byla moře plavba: tuto umož
ňoval výborný přístav Pireus rozkládající se jen ve
vzdálenosti asi 6 kilometrů na západním pobřeží.
Vrcholu moci i slávy dosáhly Athény za válek per
ských. Deset tisíc vojínu athénských, jimž pomáhalo
tisíc platejskýeh, porazilo roku 490 za velení Miltiadova u Marat honu desetkráte silnější vojsko perské.
Za druhé války perské Themistokles, jenž mel tehdy
v Athénách rozhodující vliv, potřel v bitvě u Salaininy r. 480 lodstvo perské. Rok nato byl u Piatejí
perský vůdce Mardonios poražen a tím bylo vítězství
I lelenů nad perskou velmocí definitivně rozhodnuto.
Na podnět Thenústokla byly athénské zdi znova
vystavěny a Pireus opevněn.
Perikles spojil Athény s přístavem dvěma velko
lepými zdmi, které byly dlouhé 61/,2 a 70 kilometrů
a které se za války peloponéskc výborně osvědčily,
neboť zajišťovaly spojeni města s přístavem a s mo
řem. Zbytky těchto zdí jsou do dnešního dne patrny.
Za Perikfa Athény nejen vévodily celému Řecku
politicky, ale strhly na sehe též primát v umění a li
teratuře. Ryla to především Akropole, kterou za PeriUa vyzdobili nesmrtelnými díly největší umělci reětí.
Mnesikles postavil nádherné propyleje, jimiž se na
Akropoli vcházelo. Iksinos a Ivallistrates zbudovali

nejslavnèjsi stavitelskou památku Athén: chrám bo
hyně Athény zvaný Parthenon. Skulptury, jimiž byl
Parthenon zvenčí okrášlen, pocházely z dílny Fidia,
největšího mistra sochařského. Naproti Parthenonu
stálo Erechtheion, svatyně to zasvěcená Athéně Fo
lias a Poseidonu Erechtheiu. Z menších chrámů vy
nikal chrám Nike, t. j. svatyně vítězné Athény. Mezi
různými sochami, jež tu stály pod širým nebem, vy
nikala socha Athény Promachos, vytesaná mistrov
skou rukou Fidiovou. Bělostný mramor z nedalekého
Pentclikonu,z něhož byly postaveny budovy na Akro
poli a vytesány sochy, oslepoval svou skvělostí pří
chozího poutníka.
1'padek Řecka a také úpadek Athén počíná od té
doby, kdy se Řecko dostalo pod vládu římskou. Je
pravda, že příčiny úpadku byly hlubší a nepramenilyvpouze z římské nadvlády. Ale zpustošeni Řecka
od Římanů — Lucius Munimius zpustošil Korint a
Snila dobyl Athén — úpadek onen urychlilo. Řecko
bylo za Římanu jen částí provincie Macedonie, až od
roku 27 před Kristem stalo se zvláštní provincií zva
nou Acliaja.
Za doby císařské Římané, ktei\dobře cítili a uzná
vali, že celou svoji kulturu vděčí Rekům, provozovali
politiku velmi blahovolnou vůči Řecku a hleděli pod
porami a různými výsadami zadržeti úpadek stale se
stupňující. Nero roku 67 při isthmických hrách dal
Achaji svobodu, takže není usila piatiti poplatků a ne
byla poddána římskému místodržiteli, nýbrž přímo
císaři. Athény jako Sparta patřily mezi nečetná svo
bodná města — ci vit ates foederatae — měly tedy
autonomii, své soudnictví a byly zproštěny říšských
daní.v — Ale tato trochu sentimentální podpora, kte
rou Římané věnovali llccku, byla marnou: venkov
se vvlidňovak města pustla, blahobyt klesal . . .
Jedna věc však Řecku zůstala: vznesené historické
vzpomínky a bezpoěctná díla umělecká, chrámy, bu
dovy a sochy, které, ac leckdy už ve zříceninách, hlá
saly velikou minulost země. Jako dnes Italie, tak tehdy
Řecko bylo cílem turistů, kteří sem přicházeli shléd-

noni staré památky, a takc cílem umělců, kteří se tu
vzdělávali na nedostižných vzorech antické krásy.
Athény vedle toho mely ještě jednu přednost. Byly
od 1. století před Kristem střediskem vědy a filosofie.
Sem spěchali védvehtiví mladíci z celé říše římské,
aby nabyli filosofického vzdělání a vyšší kultury. Ta
ké v jiných městech byly proslavené školy, na pří
klad v Aleksandrii, v Massilii, v Tarsu atd. Než Athény
proti této konkurenci dovedly si uhájit svou povést
jako první universitní město v celé říši římské. A toto
postavení si udržely i ve staletích pozdějších. Zde
studovali svátý Basilius,Řehoř Nazianský, Julian Od
padlík a j. Filosofická škola athénská,ovšem pohanská,
se udržela až do šestého století po Kristu. Byl to po
slední útulek pohanské vědy v křesťanské říši. Justinian athénskou školu zrušil, poslední pak filosofičtí
učitelé, kteří zde působili, uchýlili se do Persie.
Takové bylo postavení a vyznám Athén v době,
když tam —asi v roce 5 2 —přisel svaty Pavel hlásat
evangelium a kříž Kristův!
Zprávu o pobytu svátého Pavla v Athénách po
dává nám Lukáš ve Skutcích apoštolských 17, 16-34.
Lukáš sire se svátým Pavlem v Athénách nebyl, pro
tože zůstal ve Filippech, měl však, jak je patrno z četby
onoho úryvku jeho knihy, o činnosti Pavlově přesné
a podrobné informace, jichž se mu dostalo pravdě
podobně od Pavla samého.
„Mezitím, co Pavel v Athénách cekal nane, bouřil
se v něm jeho duch, když videi, ze je město plné mo
del. Rozmlouval, tedy v synagoze se Židy a proselyty
a na agoře každodenně s temi>kteří se tam právě na
hodili. Někteří z epikurejských a stoických filosofů
přeli se s ním. A jedni pravili : Copak chce. mluvka
tento říci? Jiní pak: Zdá se, ze je hlasatelem cizích
bohů —poněvadž zvěstoval Ježíše a zmrtvýchvstání“
(v. 1 6 - 18).
Křesťané z Bereje doprovodili Pavla až do Athén,
ale ihned se vrátili zpět do rodného města. Po nich
poslal Pavel vzkaz do Macedonie, aby Timotheus a
Silvanas co nejdříve za ním přišli. V Macedonii mu*

sili /ustali, aby mladé, pravé založené křesťanské obce
nepodlehly bouři pronásledováni. Ale i Pavel potře
boval jejich pomoci při evangelisacním díle, které se
chystal nyní započíti ve vlastním Rocku: proto, jak
mile by se poměry v Macedonii uklidnily, měli při
jití za ním.
Očekávaje příchodu svých spoludruhů. procházel
se městem a prohlížel si jeho památnosík A těchto
památek a uměleckých děl bylo hez počtu. Řecký spi
sovatel Polenios napsal čtyři knihy jen o votivních da
rech umístěných na Akropoli! A římský Livius praví:
Athény mají sochy bohu i lidí vynikající všelikým
druhem i materiálu i umění. Jiní turisté, kteří tehdy
houfné navštěvovali Athény, bývali vší tou krásou
a nádherou uchváceni. Ale o Pavlovi dí svaty Lukáš,
ze se „bouřil jelio duch, protože viděl, že je město
plné model44! Ve všech městech, kde dosud svaty
Pavel působil, také vládlo pohanství a byly tam sva
tyně, oltáře a sochy zasvěcené modlám. Proč právě
v Athénách sc cítil tak vzrušen a pobouřen? Odpo
věď na tuto otázku je na snadé. Svatý Pavel, jak vi
díme četných, umělecky krásných míst v jeho lis
tech. měl smysl a cit pro uměleckou krásu. Proto
dohře chápal a vnímal onu krásu, jaká zářila z athén
ských staveb, chrámů a soch. Ale Pavel také si byl
vědom, že nej vyšším cílem všeho mnění je Bůh, pra
zdroj a vzor vší krásy a všeho umění. A proto se právě
v Athénách bouřil jeho duch, poněvadž viděl, že tu
největší umělecké vzepetí lidského ducha je ve služ
bách bohů falešných, že slouží klamu a lži... Snad
jeho duch v té chvíli prorocky zalétal do vzdálených
dob budoucnosti, kdy, jak tomu bylo ve středověku,
i umění bude etiti jediného pravého Boha a jemu
jedinému bude sloužit i a tak se stane oporou víry a
mravnosti.
Necekaje proto na příchod svých druhů, počal apoš
tolskou činnost, a to jak mezi Židy, tak i mezi po
hany. Předcvšíin navštívil židovskou synagogu a roz
mlouval tarn s Židy i proselyty. — Jako všude, kde
byli četněji usedlí, lak i v Athénách měli Židé svoji
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synagogu. V diaspoře. tv. j. u Židu mimo Palestinu,
l)*vly synagog), kam se Židé v soboty a svátky shro
mažďovali k pobožnostem, prostředkem udržujícím
li Židu v pohanském prostředí vědomí náboženské a
národní. Všude také se Židům podařilo získali prose
ly! y, t. j. pohany, kteří uvěřili v pravého Boha, zřekli
se modloslužby a navštěvovali synagogy, aby tu po
slouchali předčítání a výklad Zákona a tak se sezná
mili s úctou jediného Boíia. Svaty Pavel povždy uzná
val. že Židé jako vyvolený národ mají první právo
na mesiášskou spásu, kterou přinesl Kristus. A proto
vždy bez výjimky kázal nejprve evangelium Židům.
Teprve potom obrací val se k pohanům. Touto me
todou se řídil i v Athénách. Nedocítáme se ve Skut
cích apoštolských, s jakým úspěchem se jeho kázání
setkalo ti athénských Židů. Bylo tomu asi, jako do
sud všude jinde: někteří uvěřili, většinou vsak zaujali
k němu nepřátelské stanovisko.
NežvPavel neomezoval se na činnost v synagoze
mezi Židy a prosely ty, ale snažil se navázat i styky
i s pohanským obyvatelstvem a uchystat! lak cestu
kázání evangelia. K tomu nej vhodnějším místem by
lo hlavní athénské náměstí —agora.
Píše-li alexandrinský židovský filosof Filo. .sou
časník svátého Pavla, že „čím je v oku zřítelnice a
v duši rozum, tím že jsou v I lelíade Athény4'*, tu slova
jehorplatí ve zvýšené míře o agoře: čím bylyvAthény
pro Hecko, to byla agora pro Athény! Jako v Římě fo
rum, tak v Athénách byla agora místem, kde se sou
střeďoval nejen společenský a politický, ale i vědecký
a literární ruch.
Agora ležela na západní straně Akropole a byla
obklopena nádhernými a památnými budovami. Na
jižní straně byla Stoa basiliké se sochami Konona,
Timothea a Euagora. Na západě rozkládala se rad
nice — buleutério —a malířská galerie Stoa Poikilé
s nástěnnými obrazy malíře Polygnota. (Stoa značí
vlastně sloupová síň). Na protější straně byla Stoa
Attalova, kde se prodávaly všecky věci. které prů
mysl a příroda poskytovaly. V dnešní době snad jen

náměstí svátého Marka v Benátkách poskytuje nám
obdobný obraz umělecké nádhery, jez obklopovala
athénskou agoru. Příště dále.
jjn Tomás Hudec.

O vzniku svět ů
a p o d s ta tě božství.*
Vtajemných nezbadaných dálkách tvoří se,žijí nové
světy.Myšlenka možného někdy zániku tvoří myšlenku
badání o začátku. Není původu. Bůh nesmrtelný a vše
mohoucí, stvořitel a ředitel přírody, je od věcnosti.
Nelze pochopit i věcnosti, žádný sebevíce racionelní
filosof nedovedl o tomto tématu diskutovali a podati
zdůvodnění.
Je něco obrovsky drtivého v lidském pojmu věcnost.
Byl Bůh neznámý a přece chápatelný,Buh Otec-Stvo
řitel. Stvořil světy. K teré půjdou od svého stvoření do
— věcnosti. Tak zvaní positi visté negují Stvořitele.
Dobrá! Věc ta se dá oddisputovati slovem „příroda“.
Ale naskýtá se zásadní ota/.ka, kdo stvořil přírodu. Je
jednoduchým pravidlem skutečnost, žc stroj, není-li
obsluhován strojníkem, nemůže fungov ati a kotel bez
regulativu, přetopený, praskne.
Tedy příroda je takovým pouhým strojem, který
ndíNeznámý,neviditelny a přece chápatelný.Příroda,
vulgárně řečeno, je společnost s ručením omezeným.
Jejím majetkem je různérostlinstvo, různí živočichové
a různé nerosty. Ale Stvořitel, který představuje věc
nost, důmyslně to zařídil tak, že,pominc-li jeden svět.
zrodí se několikero (viz souhvězdí) světů druhých, na
něž dostanou se poslední lidé z tohoto světa a bude
to opět Neznámý, který posledního člověka starého
(dnešního) světa převede na svět druhý,instinktivně,
aby vyhověl přání posledního člověka loliolo světa.
* P. red. Redakce nesouhlasí se všemi větami,ale článek z prra
univ. docenta, filosofa, je ve správných částech svědectvím o roz
umnosti naší víry i v nejhlubsích tajemstvích. Svítá na horách.

Mluví se mezi skeptickým filosofickým světem, ze
Ježíš neexistoval,či exisloval-li, byl pouhým tesařem.
Proti různým hypothesám (Renan,Kozák,Rádi atd.)
stojí zde historická skutečnost.ze Ježíš heslem ..milujte
se vespolek“ a dělbou hodnot i práce způsobil převrat
ze zastaralého feudálního systému —k demokracii.
Y po dvou tisíciletích bez sedmdesáti let, nenašla se
kapacita filosofická,která by řád Kristův změnila, nebo
něco podstatného na nein opravila.
Nyní stojíme nad nezvratným faktem: Kristus jsa
prodchnut absolutní božskou myšlenkou Neznámého
čili Boha, Otce. jda v jeho intencích mohl se rozhodne,
přiblíživ se myšlenkově Neznámému, stati se božskou
osobou.
A vtuto
versi žádný zdravě myslící
člověk ne*
• v
/, •
*
muže
popriti.
Tedy proti různým pochybovačům o absolutním
božství Kristové lze postaviti fakt, že Ježíš Kristus
Rohem fakticky je, ne v přeneseném, ale v pravém
slova smyslu.
Boha lze personifikovali ve třech známých bož
ských osobách jako celek—neboť jedno jsou.
Z Ducha svátého Marie počala — incident ke ¿¿fo
rem. Bůh —Otce - Neznámý stvořil světy řídě je a
Ježíš Kristus, syn Boží a pretvořitel a preskupitel za
staralých t. zv. „právních a sociálních44 řádů.
A je příznačné, že v analogii vrací se historie. Jen
že je zajímavé, že žádný z reformátorů-filosofů nedo
vedl dostoupili božsky sugestivní moci —Boha Syna
Ježíše Krista. Skutečně racionelní deistickou gnosi na
hrazovali u nahrazují t. zv. realisté a positivisté skepsí.
Nestačí dovolávali se slov apoštola Tomáše: „Neu
věřím, dokud nevložím“. Tof byl by mechanicko-fysický postup. Pak nebylo by lze ani věřili tomu, co
udávají dějiny, ačkoliv jsou to právě positivisté a rea
listé, kteří se dějin dovolávají.
Rozumovým hloubáním, přesvědčujícími fakty sbě
hu denních i všedních událostí, nepředvídanými pře
vraty v našem dění, ať v postupu myšlenkovém, ať
ve faktech, docházíme k problému existence Boha.
Majíce pevnou základní jistotu o jsoucnosti Boží,

dedukujeme logickým pochodem myšlenkovým zá
věr. totiž konkrétní poznání Boží Trojice, nerozdílné
\e své podstatě a projevu, jen v božských osobách.
Byla tu kromě židovského i pohanská náboženství
Budhova, Konfuciova, Zoroastrova. ale žádné z nich,
nejméně už židovské, nedostoupilo ani zdaleka nejzákliidnějších pravd filosofických, právních a sociolo
gických, jako náboženství Kristovo.
Názor na Boha je ovšem individuelní. ale kolektiv
ním, protože absolutním pojmem původního učení
Ježíše Krista jsou evangelia, bible svátá.
Církev jdouc ve stopách didaktiky Kristovy, může
leckteré nejasné myšlenky obsažené v Písmu rozvi
nout, ale nemůže nikdy meniti podstaty jeho vzne
šeného odkazu.
PhDr. Stanislav Popelka.

Pracovna.
Oprava.
Do článku P. Jakuba Derida v 7. c., str. 333, 14. řá
dek od spodu, se vloudila nemilá chyba. Správné má
věta zníti: Národ už může byti ve lži, ale jazyk jeho
ještě může byti v pravdě.
Bah v nás.
Bůh v nás a my v Bohu. Bůh oživující vše, co jsme,
a my oživeni vším, co jest Bůh. Bůh vše v nás koná
a působí... my jsme hýbáni a vedeni Bohem ve všem,
co konáme... Toť především to, co nazýváme životem
ducha,životem duse, ne že duše pouze oživuje a pořádá
naše tělo, nýbrž že jest hlavně jakoby oživována a ve
dena samým Bohem.
Noulleau: L'idée du vra i chrét ¿en p. 18-19.
Přátelům studujícím.
Studujte, ne, abyste dosáhli postavení a místa. To
byste zotrocovali sebe. To, čemu se říká „postavení“,
,.místo“, znamená zotročení, upoutání. To nemůžete

hledati. Vy sni ite hledat pravou svobodu a duchovní
neodvislost. 1 v postavení a povolání. To je právě to
nejtěžší a nejkrásnějsí. Unteti sloužili! Tak, abyste zů
stali svobodni, abyste právě službou nabyli svobody.
Umění, které osvětlí pouze křesťanská zásada : Servire
Deo regnare est. Jen tehdy budete pány sebe a okolí,
až se osvobodíte od otroctví sobě, až přijmete svůj
úkol jako službu. Ne v baťovském smyslu, protože to
není upřímné a pravdivé, protože zde „služba14zna
mená pouze zvýšení odbytu a tím příjmu. Nýbrž po
važujte sebe za spolupracovníky na Božím díle. Bůh
ještě chce, aby ten svět kolotal ve vesmíru. V tomto
pak životě, tak jak jej Bůh chce neb trpí, jsme vzá
jemně na sebe odkázáni, jedni musejí druhým cestu
ulehčovat. Dělíme se o práci. Tak tedy studujte, abyste
byli dobrými spolupracovníky na díle Božím tohoto
světa, abyste byli dobrými služebníky bratří. I tech
nický i kulturní rozvoj i pokrok vědy neměl by osla
bovali rozumu, nýbrž umožňovati vsem lépe a více
a snáze věnovati se duši. Horečný spěch jest zneužití
1)okroku. Pokrok má osvobozovati a ne zotrocovati.
e to ďábelství zmechanisovat a zmaterialisovat roz
vojem a pokrokem práci a život. Studujte co nejlépe
a co nejhlouběji. I lluboko zaberete, když učiníte své
studium Boží službou. Napíši vám občas podobné řád
ky, jak si mnozí z vás přáli. Získávejte nám nové přá
tele mezi kolegy!
P. Silvestr.
Nad eje.
Bože věčný, jedno z největších přikázání, jež se ti
zalíbilo mi dáti, jest přikázání pevně v tebe ďoufati.
Nepřikázal jsi mi méně v tebe doufali než v tebe vě
řili a tebe indovuti. Ani jsi méně nezakázal zoufalství,
ncchfsc octnu vjakémkolivpostavení, než nevěru nebo
nenávist k tobě.
Na tomto základě,nechť jsem hříšník jakkoli v velký,
očekávati nebe se vší jistotou. A protože nemohu do
něho se dostali než prostředky tebou ustanovenými
k tomu, v čemž totiž jest svatost živ ota, mohu a mám
očekávati s touže jistotou tuto svatost potřebnou,

abych došel tvé slávy. Stavím na této naději a již dnes
s určitosti počítám, ze jsem mezi tvými vyvolenými,
a proto ti za to dekuji ve vší důvěře. Očkuji ti tak za
tvé věčné předurčení, jako za své stvoření a zachová
vání. za to, že mohu již předem zakoušet] rajských
slastí, třebaže jich tak nepožívám v této své jistotě
z tvého zaslíbení tak, jako jich budu požívati ve sku
tečnosti.
Ale, o tom jsem aspoň zcela jist, že s tvé strany nikdy
se mi nebude ničeho nedostávati z tolto, co jest po
třebné k tomu, abych dosáhl věcné slávy. Vždyť jsi mi
dal svůj ráj, když jsi mne stvořil. A když jsem jej hří
chem ztratil, koupil jsi mi jej zpět krví Ježíše Krista,
svého Syna. Ach, jak jsem ti zavázán ještě většími
díky za krev Ježíšov u než za království, které jsi mi
připravil a pro které jsi mne stvořil. Neb více jsi mi
dal v Ježíši než je ráj, který mi jednou otevřeš.
Soul lean: L ’esprit. IV. p. 124.
Odvaha a statečnost.
Kter vsi starý generál dokazuje ve svých válečných
vzpomínkách, že tak zvané hrdinské činy mnohých
vojáků byly jen činy z nervosity - z neschopnosti vydržeti na jednom miste. Byly prý případy, že se dů
stojník vrhl proti nepřátelským liniím,ač k tomu ne
bylo důvodu a ač mu hrozila jistá smrt.
Jednou u more jsem se díval na odvážného veslaře,
který se pustil do rozbouřených vln: lodička skákala
po vlnách jako jezdecký kun, a těm, kteří se dívali
zdáli, mohlo se zdáti, že jižjiž se potápí, ale to vše
byla pouhá lira rozvlněného moře. K odvaze, myslím,
že je třeba jisté přípravy ducha: je třeba odmyslili si
jisté okolnosti, které bázlivost a péče o život zveličují:
hloubku vody, vzdálenost od pobřeží, vratkost člunu
ajiné věci. Oavaha člověka sedícího v člunu není o nic
větší než odvaha člověka koupajícího se, neboť ten,
kdo se koupe, již ve vodě jest, kdežto ten, kdo jede
v člunu, ještě ve vodě není.
Odvaha jest především schopnost zjednodušiti si
tuaci. Člověk odvážný vidí vždy jen jádro věci. Umí

odhadnoutLco je vedlejší, přina dne, podružné,náhod
né. Mohlo by se říci, že v ráuti myšlenky jest odvaha
schopnost hodnotiti věc podle podstaty, ne podle prípadnosti. V řádu ciriu se stává odvaha statečností.
Podle svátého Tomáše jest dvojí kon statečnosti:
útok a vytrvání. Útok m u s í byti založen na důvěře ve
zdar boje a na pevném úmyslu, odhodlaností vyko
nali ein. K vytrvání pak je tichu dvou podmínek: trpě
livosti, jež záleží v dobrovolném snášení nesnázi a
strastí dlouho trvajících, a stálosti, jež záleží v neú
navném překonávaní překážek a nebezpečenství. (S.
Theol., 2 —2, q. 128, art. unicus.)
Jsou tudíž čtyři nezbytné prvky statečnosti: důvěra,
odhodlanost, trpělivost a stálost.
Změnil se, jak se dovídáme, pojem statečnosti vo
jenské. V dobách dřívějších se uplatňoval prvý kon
statečnosti: útok spočívající na důvěře aodhodlanosti.
Ve válce moderní útočí stroje, to jest děla, initrailleusy, letadla, vrhače plamenů a plynů, kdežto voják jest
více méne kanonenfutter, potrava dél. Proto se uplat
ňuje v novodobém válčení spíše druhý kon statečnosti
spočívající v trpělivosti a stálosti: snášeti hlad,žízeň,
zimu, únavu, samotu, nehybnost, nespaní, lirúzu.
Moderní vojín je trpělivý asketa. .Ne lev, ale berá
nek. To se ukáže ještě více v příští válce.To bude tak
zvaná vědecká válka. Vraždili se bude rozumem. Bude
to válka vynálezů pracujících ve vzduchu, pod zemí,
pod vodou. Boj všech proti všem.Vojínem bude každý,
neboř boj nebude omezen na určité území.
A tato perspektiva budoucí války láká k antithesi:
Vynálezy proti askesi.
Rozum proti vůli.
Mozek proti srdci.
A dále láká k otázce, co nakonec zvítězí, a k tvrzení,
že budoucnost světa spočine na těch ctnostech křes
ťanských, kteréspohrdáním bývají nazývány ctnostmi
paši vílími, a že zvítězí ne mozek, ale sníce, ne vynález,
ale trpělivost.
Dominik Pecka.

Mluvení.

Slovo téz je práce. Stavíme slova, představy, vety.
Jestliže nevede milost slova, tu bud v nejlepšíiu pří
pade jsinc zvučící kov; nebo mluvíme jen veci tohoto
světa, nebo sestupujeme ještě níže ke slovům prázd
ným. z nichž pak čerpáme plnost pekelnou, iež jest ne
pravdy, nelásky,zloby.klinkání bláznovského zvonku
neb chrčení pekel.
Slovo jest něco strašného. Je to část nás, našeho ži
vota, našeho dění vnitrního a konání vnějšího. Sine tuo
ninnine nihil est in hornině. Bez divu Ducha svátého
posvěcujícího, posvěcujícího a poznášejíeflio nic není
v nás, a Božího teprve ne. Slovo, které nechce být Boží,
jest břemenem duše, trním pro bližní.
Z každého prázdného slova máme skládali počet.
Za to, že bylo prázdné, že zůstalo prázdné, že v něm
nebylo Boha a že proto bylo hluché a neplodné, že
nevydalo, nezaliřálo života, protože jen v Bohu je ži
vot a že to,co je v Bohu. může život dati. A co nedává
život aneb neslouží životu, je marné.
Slovo naše slouží, je vyjádřením pojmu, který má
zachycovat i pra vd u. S!ov o.které neslouží,slovo osi n li
jící jen svým vnějším leskem, v sobě se zcela soustře
ďující jest slovem marným, protože pyšným. Pýcha
je lež. Proto marností. Slovo je pro pravdu, aby za
hrálo, osvítilo, pomohlo, zvedlo, vedlo.
Slovo Boží.své, Bůh si ostříhá: dá mu ovoce v době
příhodné. Snad právě ted přijímáš nadpřirozenou po
moc zásluhy dobrého, Božího slova nějaké staré čer
nošky umírající v bambusové chýši. P. Silvestr.
r/

v

Zen.
Z duchovního života.
MORINEAU: Ím sainte Ì ierpe. (Bloud et Gay, Paris 1930, str.
220, cena 12 frs.) Víme, přátelé, jak velkou ulohit mèla a má
Maria Panna v tajemství našeho vykoupení? Vforineau s úctou
a láskou détinnou psal tuto knihu. Není to dílo Školometa, nýbrž
dogmatika, jemuž dogma jc pro život a to pro život nejhlubší.

Diio jest zároveň historické i theologické. Mafiologie pro kaž
dého, pro laika i pro kněze, protože jest čerpáno ze solidních
pramenů» protože jest od posloucháno ve zbožné úctč od svátých
otru n učitelů církevních
D’ALES ADUEMAR: Eucharistie. {Bloud et Gay, Pari? 1930?
str. 175, cena 12 frs.) Profesor katolického Institutu v Paříži
přispěl vzácnou hřivnou svou k obohacení Bloudovy kolekce
monografií theologických pro laiky. D’Ales jest známý dogma
tický odborník. Čtenář múze se na něho spolehnout!. Dohře vidí
v Eucharistii, jak musíme všichni viděli i obét i svátost. Velmi
precisně, studuje ustanovení nejsvětéjší Svátosti oltární, jak po
stránce věroučné, tak jx> stránce historické, především pak >zájentný vztah Poslední večeře Páně, Oběti na kříži a mše svaté
až do posledního dne světa. Mnoho pozornosti věnoval ustavičné
a r-kuterné přítomnosti Ježíše Krista v nejsvětěiší Svátosti.
D1DON O. P. : Lettres a \fadnnte Commnnville. (Plon, 1930,
str. 306 a 380.) Stále ještě po letech zajímavá postava Didonova.
Známe boutady Blovovy proti tomuto řeholní ku. Mně šatnému
se nelíbí rovněž jeho Ježíš Kristus. Dnes již nevyhovuje ani po
stránce vědecké a pak skoro fatálně každý pokus, napsali život
Ježíše Krista, znamená jakousi snahu o apologii Ježíše Kri ta.
A toho věru Ježíš nepotřebuje. Každý život Ježíše Krista bud je
pobožným vzdycháním, nebo je nakažen snahou učiniti Ježíše
Krista „hoffähig“. Obojí jc nechutné. Nejlepším n jediným živo
tem Ježíšovým jest a zůstane na věky jeho Evangelium. Ale,
jestliže 9e nepodařilo v tomto směru životní dílo Didonovo, prcce
jen mu Bloy ubližoval. Spolubratři francouzští, kteří jej znali,
mi vypravovali o jeho přímo heroické pokoře, poslušnosti a
trpělivosti, o jeho vzorném řeholním životě. Totéž potvrzují tyto
listy, jež ukazují celou jeho krásnou duši. Před zrakem naším 9e
rozvíjí krásný obraz života, který chtěl jenom Bohu sloužili, jenž
chtěl jen duše nesmrtelné hlcdati. Listy hluboce puučné a relia(úhlující.
Bratto.
P. HIER. WILMS, O. P.: Albert der Grosse. (Josef Kösel &
Friedrich Pustet, München, str. 237, cena váz. 6*50.) Zralý plod
dlouholetého studia. Se všedi stránek se ukazuje skutečná veli
kost blahoslaveného Alberta, jako člověka, jako učence filosofa,
theologa, přírodovědce, světce. Dílo má sloužit! poznání velikosti
blahoslaveného Alberti, když sc nyní usiluje o jeho svatořečení
a prohlášení za učitele církevního.
—es —
Hrdinné postavy misionářů oživuje jirrkrásná sbírka: Laic
hende. dorre au delà des rners. (Grasset, Paris 1930, str. 350, cena
15 fra.) Misie v Mexiku, v Paraguay, nedalekého Orientu vydechuje
tu jeden libý kvet nadšení lásky k bližnímu a k Bohu za druhým.
Duše se věru přihřeje na jejich oddanosti, na jejich nadšení a
hrdinství. Knihu bych vřele odporučoval bohoslovcům, aby na
čerpali v ní sílu a statečnost, odporučoval bych ji i kněžírn una
veným a upracovaným. Zvláště jsou překrásně podány obrazy
7. misií a z pronásledování posledních dob. Při čtení těchto člán
ků, jež napsali vynikající francouzští spisovatelé, laici i knězi,

zachvějete se radostí a hrdostí, že jenom církev katolická dává
dnes taková hrdiny, a rádi přinesete sebe celé v oběť, aby z ní
vzešlo nové ovoce!
Nakladatelství MAME v Tours vydalo dokonalý a vzorný ži
votopis jo. Jana de La Salle. (1930, str. 262, autor : Fernand Lau
de!.) Vyšlo velmi vhodné k encyklice sv. Otce o škol«? a výchove.
Hle, zde vzor křesťanských učitelů takových, jak je chce miti
sv. Otec. Církev dávno a lépe konala vyučování mládeže než
dnes stát, ienž si chce zmonopolisovati nespravedlivé výchovu
dětských duší. Devatenáct století církev jediná mèla školy, vy
dávala takové sv. Josefy Kallasanskc, sv. Jany de la Salle a led
nás Imdou eliciti vylučovat z vlivu na díte ? To se vám to lehko
pak jižvkazí nebo pokračuje v tom, co církev po staletí sama
vedla. Život sv. Jana ukazuje, jak vždy hořela v církvi láska ktéin
nej menším, k tem. kteří se nedovedou bránili. Celý život zasvě
til sv. Jan výchově, záchraně a povznesení a posvěcení mládeže.
Učitelé, kteří chtějí uciti podle Kristova přikázání ty nejmenší,
zde mají vzor!
ROSEN MEVER : Konvertitenkatecliisnius. (Bunifacius Drucke
rei, str. 176, cena 3 Mk.) Kniha pro tv, kteří chtějí poznati ka
tolicismus a nejsou naši, ale takovými se stati chtějí. Co jest vel
kou předností katechismu tohoto, jest jeho poctivost. Zná těž
kosti konvertitů, ale právě ¡»roto vše otevřeno řekne, třebaže by
to mohlo působili obtíže. Zakrývání a nějaké shánění kompro
misů ještě nikoho ke katolicismu nepřivedly. Definuje vše přesně,
nic nezatajujc, nic nechce učinili konvertitům přijatelnější. Platí
ti něho zásada: Friss Vöglcin, oder stirb! Ale lásku i k církvi
i k duším k ní sc vracejícím z knihy hned vycítí každý. Dopo
ručuji duchovním bratřím, kteří takové knihy již dávno jistě hle
dali.
Z per horlivých duch. spisovatelů T. J. vycházejí dva životy
Páně, Žákův a Spáčilův. I. díl ŽÁKOVA spisu Ježíš Kristus (jeho
osobu) (Slezská l i d . tiskárna, Opava, sir. 315, cena neud.) obsa
huje definici a výměr zázraků, odůvodnění pravosti evangelia,
výměr proroctví a pojednání o osobě Pána Krista. Poslednímu
tématu je věnováno 34 kapitol. Všechny úvahy přihlížejí k moder
ním námitkám n každá řádka prozrazuje znalost východní, ze
jména ruské theologie; přihlíží se zvlášť k těm stránkám, jež
jsou nejvíce palčivými pro ruské theology. Mám z d e na mysli
kapitoly o mesiánském vědomí Krista, které fakticky korigují,
opravují anebo uvádějí ve známost leckterý názor \ ladtmíra Solovjpva. pro něhož právě lato otázka měla stěžejný význam.
Přejeme hojného rozšíření a uznání.
l)r. I . í ilinský.
SPÁČILŮV „Život Krista Pána “ podle čtyř evangelií (Franci,
Praha, str. 107, Ke 10* - , sv. I.) je sbírkou ignaeiovakýcn medi
tací o skrytem životě Páně na základě cvangelní harmonie. Bude
vítána od knězi, aě ani laik není vyloučen, nebof meditace jsou
živé a bohaté. Nenechme zapadnout v netečnosti.
Dobře bude přivítán něm. exogela DR. PAUL HEIMISCH:
„Das Buch Genesii(< (übersetzt und erklärt, Bonn, Verlag von

Peter Haustein, 1930, XII 436 S. brosch. M. 14 —, geh. in Lei
nen M. 1750.) Očekávat i již od vykladatele všestranné uspoko
jivé rozřešení problémů první knihy Mojžíšovy, bylo by ilusí,
třeba však přivítali každý nový pokus o jejich rozřešení, zvláště
dějc-li se s ohledem na nové biblické vvzkumy. Snaží se o to i náš
spisovatel n ne beze zdaru. - Výkladu samému předešlá delší
pojednání o autoru a složení této knihy. Zabývá se důkladně teo
riemi o pramenech, kterých mèlo byti užito k jejímu sestavení.
Poněvadž obhájcové těchto teorií (Welhausenovy a novější školy)
vidí jejich sílu ne tak v jednotlivých důkazech jako spíše v cel
kovém uvážení všech důkazů, spisovatel zdařile ukazuje, že
ani v tom případe nemohou tyto teorie obsláti. —Výklad pak
sám je jasný a nikterak unavující. Nejprve vykládá jednotlivé
verše, po statích pak tvořících jeden celek, snaží se podali čte
náři jeho obraz. K tomu připojuje pojednání o miinobiblických
zprávách té oné pravdy. Vpopředí vždy klade náboženské pravdy,
které byly vlastním účelem spisovatele Genese. Není opomenuta
oni psychologická stránka mnohých událostí. Tak na př. dobré
vystihl p-ychologický postup při svádění Evy. Kdo touží po pro
hloubení svého poznání první knihy Písma sv., jejíž poznání je
tuk důležité k utvoří'«» si správného náboženského pojmu o vztahu
stvořených věcí n bytosti k Bohu, o Prozřetelnosti řídící vše ke
spáse člověka, rád sahne po tomto vykladu a nezklame se. Kniha
vyšla jako první svazek právě vycházející sbírky výkladů všech
knih Písma sv. Pracuje na nich více německých exegetů.
Dr. P Š.

Z různých polí.
„ Acta conveníaspragensis pro studiisorientalibus*. V Olomouci
1930, stran 253, nákladem Akademie velehradské, Salcsianum.
Cena 38* —. Dokumenty a zprávy nesmírné ceny. kterých ne
může naše inteligence nechati v nepovšimnutí. Unionistické snahy
jsou tak úzce spjaty s naším náboženským životem, že můžeme
říci, že jsou jaksi duší naší zbožnosti a vedou nás nejjistěji ke
splnění apoštolského poslání našeho národa. Ovšem jest nutno,
•jby zájem o literární unionistické podniky u naší inteligence rostl.
Jako XIV. svazek děl A. V. vycházejí tato r Actau. Nemůžeme
referovati o jednotlivých statích, jen upozorů lijeme, žc vedle
hodnotných latinských statí předních unionistických pracovníků
(ďHerbigny, Grivec,Dvorník, Vajs, Vašica atd.) jsou skvělé české
referáty od Spáčila, V¡lidského atd. Pak přehled unionistické
práce il nasi za hranicemi. Rada fotografií dodává dílu nové ceny.
Doporučujeme co nejdůrazněji a nejsrdečněji.
Fr. J.
ADAM KARL: Die sakramentale ff eiheder Ehe. ^Herder, Frei
burg, 1930, stran 23.) Nadpřirozená cena manželství, podíl rodičů
na výstavbě mystického tela Kristova. Malá knížka ceny veliké;
je pro všechny, kterým jde o budoucnost církve.
-e /BENSON ROBERT HUGH: Žádných jin ýc h bohů ; stran 402,
cena Kč 25. Obyčejný' člověk; stran 393, cena Kč 25. Zkouška;

267, cena Kč 18. Krnsonovy spisy, které vydává Coskosl.
akc. tiskárna v Praze, jsou z nejìe psích náboženských psyrhologických románu. Sám konvertita zachycuje duše konvertitů :
V .Žádných jiných bohů“ postava akademika-slechtice Franka,
který se obétuje. pro vysvobození dívky na scestí, v „Obyčejném
člověkuc staví vedle sebe zbohatlého, ale slabošského Percy a
konvertu jícího prostého anglikánského duchovního. „Zkouška“
puk zachycuje „konversi* katolíků-manželii Jacka a Maric k do
konalému životu. Jsou to knihy, kterými každý může prosvítit
svůj život —ke konversi.
-a .
P. CAM RUTTI, AGOST : L a Mente di S. Agostino nella Citta
di Dio. (Librer. Editr. Fioroni. (Bibl. Agost.) de „La Cardinal
Ferrar»4* S. A, J. —1930, str. 3CC, L 10.) Mezi publikacemi o sv.
Äug,, jež nás zaplavují letos, zasluhuje pozornosti cenná studio
P. Butti o velcdile Augustinově „O meste Božím**. Byla to jistě
nádherná a zajímavá práce prodírat se spoustou myšlenek, jež
uložil světec v tomto díle, a právě tak zajímavo jc cisti výsled
nou studii. Zvláštní pozornosti zasluhuje kapitola o íilosoíii dějin,
jejíž principy uložil hv. Aug. právě v tomto díle, neb právě dnes
se namnoze disputuje o této látce nejen vzhledem k její existenci,
nýbrž i možnosti. Doporučuji.
fí. J).
CONCON 1: Leggende di S. Antonio di Padova, e altri docu
menti del secolo XI I I . (Librer. editi*. Antonimia, Aia Cappelli 12,
Padova, cena L 16* —.) Nejde o populární legendy lidového světce,
nýbrž o kritické vydání starých latinských životů dtvqtvúrcc Paduánskélio. Kniha obsahuje vedle různých menších dokumentů
tri nej starší životy sv. Antonína s hojnými vědeckými poznám
kami. Je bohatým pramenem nejen pro životopisce a historiky,
nýbrž každý se může osvěžit četbou o podivuhodném živote to
hoto světe«» a povznést z trampot dneška do dětského středověku,
do duchu one vírv, která liorv přenáší. Vřele doporučuji.
M ro u

H. D .

DROUVEN S. J.: I n anima di ragazzo. (Venezia, Librer. editr.
Emiliana, 1930, cena L 5 * -.) Psychologie mládeže je aktuelní
otázkou světových pedagogů. Kniha P. D. je hodnotným příspěv
kem na tomto poli. Podána ve formě téměř románové upoutá
nejen rodiče a vychovatele, nýbrž i samu mládež, pro níž je přede
vším psána. Jde o zajímavou duši chlapce, duši bázlivou, kterou
chápe konečně nadaný svátý kněz. Děj zajímavý, poučný. Do
poručuji.
li l).
FONQUERAY HENRIS. J.: M arty rs da Canada. (Téqui, Pa
ris 1930, str. 354, cena 15 frs.) Obšírný popis životu a mučednictví
nedávno blahořečených misionářů Kanady z Tovaryšstva Ježíšova.
Kniha se opírá o hlavní prameny a podává velmi pěkný obraz.
jfp-

HARTM ANN N. : Line schöne Auffassung vom IVunder unseres
li erdens. (Ars sacra, München. 1, il po 3Ì> str., cena po 40 pf.)
Dvě malé knížečky, které cením za obsažné spÍ6v. Poučit dite
o věcech zrození a o pohlavním životě vůbec jc nejtcžsím oříš
kem pro vychovatele. Bez teoretických výkladů podává autor

návod, v I. sv. jak poltriti dítě do 12 let, v II. sv. dítě lt'-14leié.
Hadím mezi nejcennčjší vychovatelské pomůcky především pro
rodiče a srdečné odporucuji každému wchovateli.
—aLEGENDRR: Litterature espasnole. (Bloud et Gay, Paris 1930,
sir. 1?4, cena 12 frs.) Co je velíc, vše má nádech anebo příbu
zenství katolicko. To se zřetelně jeví z dobré studie Legendrovv
o Španělské literatuře. Vidíme zřetelně, k jaké dokonalosti a výši
dovedl katolicisin Španělskou literaturu. Autor jde pečlivě po
ednotlivych stopách. Velmi přesné a správné jsou studie o vel
ech mysticích španělských. Dílo učiní své poslaní, zainteresovali
totiž čtenáře o přímou četbu oněch klenotů, jež zde autor po
dává.
LIPPUSCH VIKTOR: Mutter und Kind. (Tyrolya, Innsbruck
1930, stran 176, cena 4(5) S.) Základy nábožensko-mravní vý
chovy klade hlavně matka již v době předškolní. Lippuschovo
dílo dává po části teoretické dobré praktické vzory, jak si počí
nali v jednotlivostech. Kniha pozoruhodná pro každého vycho
vatele, dvojnásob pro mladou matku. Ctěte ji a následujte.

I
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L1CHIUS DH. MAT.: Handbuch der katholischen Schulen und
Internate Deutschlands. (Kathol. Sehulorgaiiisation Deutschlands,
Dusseldorf 1929, stran 284, cena 12(14) M. Bohatě vypravená
dokumentární kniha o ncm. katol. školství. K důkladnému syste
matickému přehledu podle zemí a druhu škol jsou připojeny
kratší zprávy o jednotlivých ústavech. Vzácná jsou úvodní po
jednání. Cenný svědek životnosti a výchovné ceny katol. ústavů.
-j-

LOHTAL R.: La certìtude sur Fexistencc de Dieu. (Aubanel
Fils üinc, Avignon 1930, stran 61, cena 4*80 frs.) Stručné, ale
hluboké pojednání o jistotě poznání jsoucnosti Boží. Obratně vy
vozuje ze sv. Tomáše základní poznatky; přirozeně nemůže si
všímati široce všech jednotlivých námitek, ale i tuk prospěje
apologetovi a každému v nejistotě.
ODVALIL: „Pet legend“, Kuncír, Praha, str. 220. Kniha plná
zbožnosti a poesie zanese vás do duchovního života starých Čechů
a Španělů a Franků, když u nich kvetla víra. Osvěží vaši duši.
f r . J.

PHILIPPE H. ANTOiNY ; Ouganda , au coeurde 1’Afrique. (Dil
len et Cic, Paris, stran 191, cena 20 frs.i Autor je povolán, aby
psal dějiny nejkrásnčjší nové africké církve - Ugandy. Padesát
let práce Bílých otců, padesát let apoštolátu zakončených vítěz
stvím mučedníků. Dobrý, informativní, také povzbudivý spis;
hojné původní ilustrace. Přátelům církev, dějin, misií a vůbec
každému.
J. F. P.
SILVANA LUPO: J. J. von (Jorres. (Soc. editr. interiiazion.
Torino, Corso Ucg. Margherita 174, 1930, str. 320, cena L 10.)
Ve výtečné kolekci tohoto nakladatelství, zvané Pagine cristiane,
vychází známé Görresovo dílo Křesťanská mystika, ne. sice úplné,
nýbrž ve výboru nejlepších kapitol a zároveň krátký autorův
životopis. Je sice pravda, že v mnohém je už dnes překonáno

vědecké síanovisko a nazírání Gorresovo, jak uznává i překla
datel v předmluvě, nic přes to můžeme jen $ velkým užitkem
čísl toto clilo, jež melo být a je dosud velkým protestem proti
zhoubnému racionalismu a negaci nadpřirozená. Upozorňuji
zvláště na zmíněnou kolekci, která už mnoho přinesla a ještě
více slibuje.
R. /).
SVENSON: - Die Geschichte des kleinen Guido*. Herder, Frei
burg, 3tr. 133, v plát. Mk 2*80. - Známý spisovatel líčí život
ditka-světee též u nás známého Víta de Fontgallnnd. Podkladem
knihy jcat životopis od Vítovy matky. Vřele doporučujeme, všem,
kteří svou zbožnost chtějí ueiniti radostnou.
f.j.
TROCHU F. : Scinte Bhilomène. (Witte, Lyon 1930, str. J90,
cena 15 frs.) Život, dčjinv úcty sv. Filomeny a její „styky“ se 6V.
Janem Vianncyem. Kniha dohře dokumentovaná a každému pří
stupná. Velmi vhodná pro kněze, obsahuje i mnoho poučení
o křesť. starověku.
—a .

Časopisy.
Hochland. Verlag Koescl-Pustet. August 1930. Die Judenfruge
ais Reich-Gottesfrage. Die Frau im geistigen Lehen. Richard
Strauss oder Musik und Weltanschauung. Der Papst aus dem
Ghetto. Frankreichs Ringen um seine Romantik. Die Stigmati
sierte von Konnersreuth. Untergang der Erde am Geist. Die «Irei
Generationen der Kommunisten. Ostasiatische Malerei aus acht
Jahrhunderten.
Zeitschrift fü r Aszese und Mystik. Verlag Tyrolia, Innsbruck.
Ehrmann, Maria Immaculata. Die aszetisenen Schriften des hl.
Kardinal Rellarmin. Das Werk der Augustiiiischen Konfessionen
mit einem Opfer besiegelt. Wrltflucht oder Weltgebrauch. Kanonisationsprocess und Vollkommenheit. Musikalisch-moralische
asketische Harmonien.
Linzer Theologisch-praktische Quartalschnft. Cathrein, Vom
Wandel der Begnifc. Stolte, Die Mystik des hl. Thomas von Aiptin.
Die pnstoral-sozinlen Aufgaben der Gegenwart. Kirche und Pro
letariat. Welche Frömmigkeit? Pastorall'älle. Mitteilungen ctc.
Schöner Zukunft. Wien-Rcgcnsburg. Kollektivwirtschaft und
Weltre.volution. Das Ende der Dispensehen in Österreich. Wo
bleibt das gute Beispiel von oben. Der katholische Pfarrkiosk.
Grundsätzliches zur heutigen Religionsphilosophie und Apologe
tik. Der Feminismus in Geschichte und Gegenwart. Das Wieder
erstehen christlichen Gedankengutes in der Biologie. Die Welt
literatur im Lichte der Weltkirche.
Bulletin des Missions. L'abbaye St. André, Lophem-lcs-Bruges.
Prvotřídní misijní revue věnovaná studiu i praksi misijní.

Krist u s i n k o g n i t o.
t ž v národních pohádkách vidíme Krista, an jde
našimi vesnicemi, neznám. Pozastavme se nad tím, že
v těchto národních pohádkách Kristus nikdy nejde
městem. Na venkově, ba možno říci: pod širým nebem
se narodil, na venkově, skryté třicet let žil a teprve
potom chodil od mèsta k městu, aby dobře činil, a ve
městě byl ukřižován.
Ále v těch národních pohádkách Kristus nechodí
sám: vždycky Ho doprovází svátý Petr. Poctivá, ryzí
česká duse vidí a uznává papežský primát, přes to, že
tento svaty Petr představuje leckuy moudrost tohoto
světa, kterou sám Kristus musí vodit jako slepou ovci
a z nesnází vysvobozovat.
Není to pohádka: Kristus ještě dnes chodí den co
den inkognito vesnicemi i městem. iMožno 1ío potkati
na cestě úvozové nedaleko hřbitova, v lese, na stráni,
u rybníka, při řece, na uzounké pěšině mezi obilím,
u nějaké Boží muky, anebo v domě, kde se stalo ne
štěstí! Umre-li dětem matka,stává u hlav její rakve a
jedno z těch dětí Ho vidí. Nenaříká, neplače, jen stojí a
dívá se na to dítě. Kromě Krista a kromě toho dítete
nikdo neví, co se stalo. Lidé pláčí, lidé se hašteří, lidé
žnou, ořou, prodávají a kupují, lidé dobývají chleba a
peněz,také výskají, vdávají,žení se a zpívají,ale Kristus
jde inkognito mezi nimi, dívá se na ně, ve dne, v noci
je pozoruje a všecko si pamatuje. On si nemusí docela
nic pamatovat, On věčně všecko vidí, tak jako věcně
vidí ruku, která tato slova o Něm z duše píše a tiskne a
která za dvacet let promění se v neviditelné nic.
Kristus nemůže byti nikterak omezen, v ničem a
nikterak zkrácen; není bytosti a tvora, kteří by Mu
mohli přidati na blaženosti, dokonalosti, moci a slávě
- ale Kristus jde inkognito světem a pozoruje lidi,
laiky, i kněze, kteří se domnívají, že Mu slouží, ba
dokonce, že Mu pomáhají...
Kdyby se mohl usmívat, usmíval by se, ale On všecko
ví a proto obličej Jeho se nemění, tak jako se nemění
Jeho nejsvětéjší Srdce.

“1
Kristus jde inkognito světem a pozoruje lidi, laiky,
i kněze, kteří nevýslovné trpí, že je tak inkognito, ne
boť se domnívají, kdyby nebyl inkognito, ze by nebyl
tak urážen. Ale Kristus, který stojí na rozcestích in
kognito ve způsobe ukřižovaného lotra, anebo ve hla
vách rakve, ve které odpočívá matka sirotků, ve svém
nekonečném milosrdenství najde si už svou oběť,
předmět totiž svého věcného vidění, i může se stát,
že některé, docela neznámé dítě prestane plakat a
začne mlčeti. A lidé, kteří mezi svým obchodem a
mezi svou orbou ze zvláštní milosti Boží uloví vte
řinu volného oasu, pozastaví se a řeknou: „Jaký to
smích lomcuje tímto sprostým děckem?44A sotva to
řeknou, ihned zase upadnou do svého zakletí, neboť
Bůh nechce, aby němá tvář dlouho prorokovala.
A Kristus jde inkognito vesnicemi i městy, Krsitus
jde inkognito celým národem. A (i, kteří Ilo viJeti
mají, ti I lo vidí. A přemnozí z těch, kteří 1ío na těchto
cestách vidi, zakrývají si oběma dlaněma tváře a pláčí.
A někteří z nich odvažují se k slovu a říkají: „Kriste
Ježíši, proč jeti jsi tak ošumělý, když přece, kdykoli
se Ti zlíbí, můžeš na sebe vžiti šarlat a zlato a drahé
kamení a kment?44
A co by se stalo, kdyby některému dítěti, které ani
neví, co mluví, kdyby najednou Kristus odpověděl:
„Máte republiku, máte, čeho jste si přáli, a jestliže
jste si toho neprali, máte to, čeho jste si zasloužili:
nebojte se, já vás nepřestal milovali a moje láska svou
vlastní tíží schopna jest pro vás sestoupiti a klesnout
ještě níže! Já nemohu být podveden a okraden a zkrá
cen, ale líto jest mi zástupů, líto jest mi vás, kteříž
sami sebe podvádíte a okrádáte a zkracujete!44
Jakub Demi.

S v a t e Dět s t ví .
U proroka Jeremiáše je napsáno : Kletv člověk, který
spoléhá na člověka (17. o). To je snad jediné heslo,
které má přítomnost ze svátého Písma. Proto do doby
t ri umfujícího sobect vía tedy vzajen iné ned ú véry musí
zářit i příklad nej modernější světice v jejím poměru
k lidem. Tato složka jejího života je nejenom nesmírné
důležitá, jest i nesmírné milá a nejnápádnějším zrcad
lem její duše, V ní se každému pochopitelné odráží
její svaté duchovní dětství a malost Božího dítka. To
má byti vyjádřeno heslem
IX. Malí a lidé.
Duchovní matka svaté Terezie Ježíškovy, svata Te
rezie Avilská, byla učelivou žačkou nauky svátého
Tomáše Akvinského v zásadách duchovního života.
Celý řád karmelský po své veliké reformátorce byl
proniknut tímto duchem ve svých vynikajících zá
stupcích a proto jest i u svaté Terezie Ježíškovy právě
v této nauce o poměru malých duchovním dětstvím
k lidem. Svatý Tomáš Akvinský probírá 32 hlavní
otázky o poměru k bližnímu v křesťanské lásce. Na
všechny otázky odpovídá podle stále se opakujícího
rozdělení, podle rozlišování v každém člověku jeho
stránky lidské a stránky božské; k tomu pak jen při
dává zásadu, že láska je snaha druhému prospéti.
Svatá Terezie Ježíškova napsala mnoho o svém po
měru k lidem, ale všechny její výroky nejsou leč dů
sledky, nebo i výslovné jméno vání a uplatňování zásad
andělského Učitele.
Ctěte na příklad: „Nyní chápu, že pravá láska zá
leží ve snášení nedostatků bližního, že se nepozasta
vuje nad jeho chybami, vzdělává se i jeho nej menším
ctnostným úkonem . .. Kdvž chci ve svém srdci zvět
ši ti lásku k bližnímu a nepřítel mi staví před oči jeho
chyby, usilovně hledám, co je něm dobrého.44To jest
ono dělení na lidské a božské. Naše vlastní pozemská
stránka se až příliš dobře stará, bychom viděli lidskosti,

ale láska hledá božské. L iiaéí světice loto dělení ply
nulo právě z jejího duchovního dětství. Lidské díte
má každého rádo, dokud mu neublíží, a i tomu, jenž
ublíží, dovede nejsnáze ublížení zapomenoucí. Přiro
zeným sklonem je srdce táhne ke každému člověku,
protože je Člověkem. Světice z Lisieux, protože se vy
pěstovala v dokonalé dítě nebeského Otce, uměla
v každém člověku hledači něco Božského, co jej činí
příslušníkem její rodiny. Hledala obraz Boží, hledala
dobrou vůli. hledala, co ten člověk koná Bohu milého,
a když neviděla než málo, připomínala si společnou
vlast na věčnosti, kde bude dokonalá bratrská láska
všech Proto se dovedla tak modliti i za zlosyna k smrti
odsouzeného. Byla dítě nebeského Otce, byla „malou“
a proto neměla zájmu duší „velkých“, to jest sobec
kých. Dovedla snadno překonali všechny nástrahy
„velikosti“, protože tyto nástrahy vycházejí z pozem
ských starostí a ohav. Těch však Boží malí nemají.
Jim první myšlenkou, první záležitostí jest Boží děti
a v Otcové náruči. Podle toho posuzují a rozlišují
všechny záležitosti života.
V životě světice z Lisieux vidíme zřetelně i cestu
a postup práce lásky k lidem, opět úplně ve smyslu
nauky sv. Tomáše Akvinského. Láska je snaha prospěti. Prospěti však lze trojím způsobem. Nej menší
stupeň snahy prospěti je snaha neškodit i ani srdci ani
duši ani tělu. Stupeň nej nižší, ale niá-li byti důsledně
proveden, vyžaduje veliké jemnosti duše a citu. Jaké
oběti přinášela naše svétice, aby „nezahanbila sestry,
aby nezarmoutila sestry“ ! V prvním roce jejího po
bytu v karmelu byl pro ni v jídelně připraven tak
zvaný cidr, jablečné víno, které je v Normandii považovánoza posilující nápoj. Její sousedka u stolu však
trpěla chorobnou žízní a majíc totéž dovolení a svůj
napoj v jedné větší láhvi společné s Terezií, vypila
sama všechen cidr. A Terezie se neodvážila prositi ani
o trochu vody, trpěla žízeň, „aby nezahanbila nemoc
nou sestru“. Svým novickám kladla důrazné na srdce,
by nechodily dospolecného, stanov ami předepsaného
„zotavení“, s úmyslem potěší ti se, nýbrž s výslovným
4C4

přáním potešiti druhé a druhým způsobit! radost.
Hrdinstvím nejvyšším na tomto stupni pak jest ob
dobí. kdy by la Terezie pomočil icí sestry vrátné. S touto
sestrou bvío velmi tezko vycházeli. Ale Terezie jí ani
jednou nezarmoutila, takže po její smrti řekla tato
sestra: Byl to andèl. A abvste věděly, já byla jejím
miláčkem! - Až tam uměla jiti světice ve své snaze
nikoho nezarmoutiti a jen tèsiti.
Vysšístupcn lásky k bližnímu je prokazovali kladné
dobro bližnímu, prokazovati dobrodiní nejriiznéjsícb
způsobů. V této veci bylo oblíbeným heslem světice
slovo božského Mistra: „Kdo chce vžiti sukni tvou,
lomu zanechej i plaší, a prinutí-li tè nèkdo na ni ili
jednu, jdi s ním dvě" (Mat. 5,40). Její výklad pak je
takový: „Nedostaci mi vyhověli každému, kdo mne
o něco žádá. Snažím se vyt usiti jeho přání, ukazovali,
že mám radost, když mohu někomu vyhovět i. Neboť
nás božský Mistr pravil: Nevyhýbejte se tomu, kdo si
chce od vás vypůjčili/1 I to plyne z malosti. Vždyť
0 jednorozeném Synu Božím je napsáno jeho vlastní
slovo: „Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ný
brž, aby slouží 1;*(Mat. 20, 28). Tak nebeský Otec i Syn
jeho prokazují dobro každému a ve všem. Dítko zcela
odevzdané nebeskému Otci a v jeho náruči stulené
celým svým životem, nemůže než cititi nutkání napodobiti Otce a jednat i laké lak při každé příležitosti.
Svatý Tomáš Akvinský ve své Sumě theologie 11-11.
26, 5 praví, že člověk křesťanskou láskou k bližnímu
má více milovali duši bližního, nežli své vlastní tělo,
protože společná blaženost v nebi je více nežli blaho
našeho těla. To jest vrchol lásky k bližnímu: v duchu
křesťanské lásky sloužili bližnímu. Nejenom mu «ein
tam pusloužiti, nýbrž tuto službu bezplutmi považo
vali za svůj životní úkol. Dvě složky tvoří tuto svátou
službu. Vlastní nenáročnost a ochota vždy posloužili
1za cenu vlastního pohodlí, i za cenu obětí citelných.
Svatá Terezie Ježíškova pravila: „Nikdy sc nebudu
ukazovati náročnou, by nikdo nemohl přijití na myš
lenku, že, když posloužím druhým, čekám za to vzá
jemnou službu.. . Dávám všechno: své nejosohnější

a nejvlastnější myšlenky, svůj rozum ¡ své srdce, každý
může všechno mé povazovat! za své, nikomu nereknu,
že na to nemá práva.44Jediným jejím zájmem, kterého
by nedala nikomu, byla její malost, její spočívání na
srdci Božím; vše ostatní nemělo ceny. Pro to sloužila
a síla ve sloužení byla právě svata malost jejího du
chovního dětství.
Kdy si se mluvilo o plnomocnýchodpustcích a sestra
Terezie Ježíškova s úsměvem pravila: „Je nejhlavnějsí nliiomocný odpusiek,ktereho může každý získá
vali bez obyčejných podmínek. To je láska. Neboť
o lásce je psáno: Láska přikrývá množství hříchu“
(prísl. 10,12). Tak budou malí svaté Terezie Ježíškovy
přispívali k pokání světa, tak se stanou spoluvykupitelskými dušemi, budou-li pěstovati za příkladem
své vůdkyne lásku, které je tak žalostně málo.
P. Em. Soukup O. P.

Oč i O r o d o v » i ce.
Naše oči jsou oči tvorů, kteří byli zplozeni seznam
kou hříchu dědičného, seznamkami hříchů svých ro
dičů a předků, se známkami lehkomyslnosti, různých
neřestí a zvlášť chlípnosti; naše oči jsou téměř od zroze
ní zvyklé dívatise na svèt,zmènènynerestmi, a pohled
na věci, které slouží žádostem těla, je jim příjemnější
a žádoucnější než pohled na věci, které připomínají
řád duchovní. I když právě nejsme zatíženi hříchem
smrtelným, cítíme uspokojení z toho, žepozemský život
v tom slávu, jak jej upravily nesčetné neřesti nesčet
ných lidí, je jakýmsi teplým a krytým pařeništěm, ve
kterém se nám příjemně žije, ve kterém naše zlé vášně
a žádosti jsou chráněny a ospravedlňovány obecným
zvykem, obecnou účastí, obecným příkadetn. ba i vzá
jemnou podporou. I hříchy, za které se hanbíme, bý
vají ve společnosti vlídně a někdy i s pochvalou při
jímány; lidé bývají někdy upřímní v neřestech, a co
odpouštějí sobe, to odpouštějí, ba i podporují též u dru-

li vrh. hnáni zv ráčenou dobrotou, zvráceným soucitem
a zvráceným milosrdenstvím. Nase myšlenky od věcí
věč nvch rády se vracej í do těch to tep Iých a h osti nnýc h
míst. do toho obcování lidského, kde jeden trpíš dru
hým i se všemi, aby ani jediný ciověkani všichni lidése
nemusili bolestné odtrhovati od chtíčů, rozkoší, náruživostí a neřestí,kde všichni společné doufají i zou
fají, kde život je chlévem, plným sladkých véci a bez
přísného pořádku, jaký musí vládnouti v paláci. Je to
vlastně všechno jen zatajené a zastřené zoufalství, kte
ré se opíjí klamnou sladkostí zvrácených nadějí v ne
známé milosrdenství. Neděsí nás ani nejhrubší neřest
a neodsuzujemeji proto, poněvadž si tajně myslíme, že
do ní můžeme jednou upadnouti též a že pak tako
véhle obcování lidskc bude nám dobrým útočištěm
a pomocí,abychom příjemností hříchů déle mohli užívati. Vidíme bídu, ale těší nás, že z ní vykvétají květy
rozkoše, že každé rozmnožení bídy na některé straně
přinese rozmnožení rozkoše, zvláště v chlípnosti, že
mnozí, kteří klesají s výše duchovní, klesají do tohoto
milosrdného a vlídného objetí světa, které jako by
jim bylo připraveno a nastaveno proto, aby si ne
zoufali a na svůj život nesáhli, a tím se všechna tato
bída vzájemně zahřívá,utěšuje a uklidňuje, tím se tvo
ří přesvědčení, toto že je pravé a jedině možné ovzduší
lidského života na zemi. a je-li vliv společného života
na život jedincův všeobecně takový,že snad toto vše
cko lidské společenství přece nemůže býri jen tak bez
milosti na věk) zavrženo.Tak se pěstují neřesti, které
přecházejí do krve dětí z krve rodičů, hrůza z hříchu se
opatrné odkládá, křestní odříkání se opatrně omezuje;
jsme přece jen lidé, kteří vědí, že umrou, a chtějí umřít
s vědomím, že si tělesné smrti zasloužili také pro ty
hříchy, které sami spáchali.
Krev Kristova nás obmyla a stále se na nás vylévá,
aby smyla naši nečistotu, která je tak těžko zničiteina,
že právě jen krev Kristova ji může smyti. Mnohdy
necháme krev Kristovu téci marné v opovážlivé na
ději, že je jí dosti a že se můžeme nechati obmyti až
ve chvíli poslední, abychom nemusili litovali, že jsme

se předčasné vzdali něceliozesladkostí hříchů. Drahý
je nám hřích od chvíle prvního poznání až do posled
ního okamžiku líiosii nad tím, že blížící se smrt nebo
pohroma tela zbavila nás jeho .sladkosti. Oči naše po-”
šilhávají vždy aspoň na okamžik kradmým pohledem
do zákoutí, odkud nás vábí tèlo,svèt a ďábel; naše žá
dostivost i do modliteb našeptává své úpění, aby ne
byla jen tak rychle a jen tak zhola potřena, prosíme,
aby naše odloučení od tela.světa a Jáhla nebylo příliš
rychlé, nepředvídané a bolestné, vždy toužíme ještě
jednouše napiti z kalných zdrojů.potěšit se vědomím,
že ješté nejsme zcela neschopni pohybovali se ve
skutcích, pýše a nádheře těla. světa a Jáhla. Oči na
še se naučily šilhati a lato šilhavost chtíčů se mění
v kletbu, podobnou hříchu dědičnému tím, že čas
to přechází z pokolení na pokolení, 'lak jest život
náš pln různých náklonností k hříchům, ke kterým
nás ďábel ani nemusí příliš pobízet, tak je v nás a v na
šich očích plno knlu a nečistoty, tak si nosíme své ne
čisté představy i do svých modliteb a rozjímání a tě
šíme se tím, že i vnuknutí, která dostáváme, můžeme
si aspoň částečně přiodívati svůdným rouchem bláz
novství, tak všude a do všeho podstrkujeme své tajné
výhrady, které se bojíme si plné uvědomovati, ale od
kterých neopouštíme, jako bychom chtěli své neřesti
vžiti s sebou až za hrob, až před tvář Boží, až do nebe,
a kdyby tento rozkol v naší duši mel být učiněn očím
lidí zřejmý v celé své podstatě a v celém svém roz
sahu. pak teprve bylo by zrejmo, jak strašné a nesmír
né jsou nároky, které tímto způsobem klademe na mi
losrdenství Boží.
Ale neposuzujme své oči a svůj pohled jen podle
hříchů, které pášeme, které chceme páchali ci které
bychom rádi páchali; to už je bída, která na nás do
puštěna byla. Ale mimotuto bídu, kterou cítíme aspoň
ve chvíli poznání, jsme ohroženi ještě bídou jinou a
to mnohem strašnější. Nikdy nejsme svrchovanými
a jistými pány svých myšlenek a citů. Jen tenkráte
je můžeme jakž takž vésti a riditi, pokud nám po
máhá Buh milostí všeobecnou, kterou nám obycej-

ně ponechává ¡ ve slavii hříchu smrtelných, neboť je
vždy s námi. Ale stacilo by, aby se jen na chvilku uká
zalo, jaké bv to bylo, kdyby nás ponechal sobe samým.
Ihned by se naše myšlenky pomátly. Naše porušená
přirozenost by sc zvrátila úplně a zděsili bychom se
šílenou hrůzou z toho. co bv z našeho myšlení a cítění
učinil ďábel; zlořečili bychom Bohu a závodili bychom
s rouháním a zlobou chátry jeruzalémské cestou na
Golgotu. Nic by nám nepomohla naše úzkost, naše
úpění. Poznali bychom, ze bez pomoci Boži nemů
žeme trvale poroučeti ani sebe hnusnějším předsta
vám. ah} nevstupovaly do naší mysli, poznali by
chom, že i ve chvíli, kdy jsme páchali hříchy smrtelné,
chránilo nás milosrdenství Boží před úplným pomate
ním a že, kdyby toto milosrdenství nestálo při nás i ten
kráte, když konáme hříchy nejtežší. páchali bychom ty
hříchy způsobem mnohem ohavnějším a strašnějším.
Milosrdenství Boží nám hraní, bychom nepáchali všeckozlo.kterc bychom páchati mohli, abychom je nepá
chali takovým způsobem, jakým bychom mohli. Když
my jsme už padli. Bůh ještě za nás bojuje. Kdyby jen
na chvilku ustal, ukázalo by se. jak hroznou nicotou
je naše přirozenost bezspojenís Bohem,a že jen v Bohu
jest příčina toho, že i nejhorší nečistota našich oČí a
našeho pohledu není ještě tak úplná, jaká hv byla.
kdybychom byli zůstaveni sami sobě.
Ternato očima hledáme Královnu nebesa prosíme
ji, aby k nám obrátila oči svoje.
Lidé se ostýchají nastavovat své oči pohledu bdí
zřejmě zvrhlých a nečistých, jako by sami jejich po
hledem byli poskvrňováni a zneuefováni ; štítí se očí,
ze kterých vyhlíží patrná nestoudnost a urážlivá vyzývavost. My však svýma očima vyhledáváme Krá
lovnu nebe s prosbou, aby k nám obrátila své milosrd
né oči, aby k nám obrátila oči, jejichž pohledu nesnese
satan, oči, které by chtěl zneuctít pekelnou urážkou,
proti kterým syčí našimi vlastními myšlenkami a žá
dostmi, proti kterým chce vzkřísili v nás ten řev zou
falství a šílenství, které by nastalo, kdyby se Bůh od
nás odvrátil. Prosíme ji. aby shlédla na nás, kteří sami
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ze sebe nejsme schopni hledeti na ni jinak neis veš
kerou nečistotou sve duše. Prosíme ji, aby k nám ob
rátila své oci, do kterých od veku a na věky zírá jen
nej svět èjsi Troj ice, Otec, který ji od věků vyvolil,Duch,
který ji zastínil, a Syn, který jako děťátko z jejího ná
ručí zíral do těchto očí s vděčností, přítulností a radostí.
Všecko dvorstvo nebeské sklání své oci před jejíma
očima a my ji prosíme, aby k nám obrátila své milo
srdné oči, jako by to nebyla prosba svrchované trou
falá.
Ale takový je osud náš, že jen cenou nekonečnou
jsme yv koupeni, že jen dobrotou nesmírnou jsme udr
žováni od Boha pro Boha, který nás chce míli u sebe
v ráji a proto nepřestává nabízeti nám milosti, jejichž
velikost nejsme schopni odhadóvati. Proto nám dal
Královnu nebes za naši Orodovnici.
Královna nebes nemá moc nej vyšší bytosti lidské,
nýbrž drží ve svých rukou všecku moc Boží. jinak by
nemohla byli naší Orodovnici, nesnesla by pohledu do
naší nej vnitřnější a nejtemnejší bídy, nesnesla by na
šich vyslovených i nevyslovených, zjevných i tajných
urážek, nemohla by k nám ohraccti své milosrdné oči.
Vidí totiž mnohem zřetelněji všecku hrůzu naší bídy
než my sami a cítí mnohem bolestněji. Ale Ona je cho
tí Ducha svátého a matkou Stvořitele a tím její po
měr k nám je povýšen nad všechny naše představy
o milosrdenství. Čeho by nesnesla žádná jiná z by tosti
Stvořených, ani nejvyšší bytost andělská, to stalo se
nej vyšším úřadem Královny ráje pro naši záchranu,
po naše spasení.
Cím jc člověk, že toto vše se činí pro něho? Ach,
ničím! Ale jinak musí zpiti tato otázka: Jakou bytost
vznešenou a krásnou uciniti chce Bůh z bídného hříš
níka, který není ničím,že mu nabízí takové milosti?
Kde jsou vlastně konce lásky Boží?
Prosíme tedy z bídy své nicoty, nečistoty, pokry
tectví, tmy a tuposti Královnu ráje, aby k nám obrá
tila své milosrdné oči, aby zázrak a nesmírná síla je
jího čistého pohledu spálila v nás tu nečistotu, které
bychom se nemohli zba viti žádnou lítostí,slzami,před

sevzetím, tu nečistotu, která zkazila i kořeny našeho
rozumu a naší bytosti a které bychom ze sebe vyrvali
nemohli.
Královna ráje múze se na nás dívali právě pro svou
neisvětejší čistotu, pravé proto, ze dlí ve společnosti
ne)svétejšíTrojice,a pravé proto,že má všecku Boží moc
v rukou. A Boží moc spočívá v Božím milosrdenství.
VšemohoucnostBožíasláva Boží —tořBoží milosrden
ství. Svěřil - li Búh Královně ráje své milosrdenství,
svěřil jí všecko. A jen z toho důvodu můžeme k ní
volali: Obrať k nám své milosrdné oci!
Jaroslav Durych.

131 a h o s 1a v e n í . . .
(Kurs daru Ducila sv. 9.)

Nové, nadpřirozené moudrosti učil Ježíš Kristus ve
svém památném kázání na hoře. Nezvyklé věci bla
hoslavil Ježíš. Nezvyklé Židům i těm, kteří jej jinak
rádi poslouchali. Což nebyla ta slova blahoslavící chu
dobu, milosrdenství, nebyla v rozporu již s tužbami
S ‘io nejbližších, apoštolů, kteří stále a stále cekali,
y Ježíš obnoví království izraelské, když se usta
vičně hádali o prvá místa, když svolávali oheň a síru
na města, která se k nim nezachovala pohostinsky?
Ježíš mluvil o novém životě, o životě nadpřiroze
ném, o životě dítek Božích, které se řídí jinou moud
rostí, které mají oči své výše upřeny, totiž k Otci ne
beskému. Moudrost Ježíše Krista zahrnuje celý život.
Pro každý okamžik lze nalezli jeden z těchto sedmi
paprsků, jenž nás má věsti k Otci nebeskému.
Středověcí theologové, kteří byli zároveň exegety,
mnoho se namáhali, aby klasifikovali tato blahosla
venství. 1 když se nám dnes tato klasifikace zdá jaksi
umělá, ex post složená, hledaná, jedno přece zůstává
platné i dnes, totiž těsné sepjetí blahoslavenství s da
ry Ducha sv.
Provedl jsem vá9 dary Ducha sv. Ukázal na jejich

velký význam pro duchovní, náboženský význam.
A nyní, svaty Tomáš krásnc připíná blahoslavenství
Kristova na nauku o darech Ducha sv. Dary Ducha
sv. jsou ohněm, hybnou silou Ducha sv. v ríuši naší.
Jimi se podřizujeme vedení Ducha sv. Tyto dary nás
povznášejí se země k nebi, ony nám takřka propůjčují
sílu Boží. Sv. Tomáš výslovné podotýká, že ten jest
rozdíl mezi ctnostmi a mezi dary. že ve ctnostech, tře
baže jsou nám též vlity, přece jen jednáme způso
bem, který jest přizpůsoben člověku, kdežto v darceli
Ducha sv. Bůh pozvedá nás, Bůh sám nás vede, dává
nám síly, jež nepůsobí již „secundutn mensuram humananr*, jak praví sv. Touláš, nýbrž síly, které mů
žeme jediné podle Boží míry mèriti.
Proto jsou dary Ducha sv. nezbytný jak ke spasení,
tak pro další duchovní rozvoj. Není správné, co praví
Biard ve své nejnovejsí knize (Les dons du St Esprit),
že sv. Tomáš omezuje dary Ducha sv. na mimořádné
případy. To autor špatné četl i text sv. Tomáše, jenž
výslovné má artikl, kde píše, že dary Ducha sv. jsou
nezbytný ke spasení. Tedy i pro běžný život, protože
mimořádné skutky nejsou nutné ke spáse, podle sou
hlasného učení všech.
Dary Ducha sv. nás povznášejí, nás vynášejí v jiný
svět, jimi žijeme bohaté svůj život dítek Božích, pro
tože Bůh, abych tak řekl, takřka nám propůjčuje svou
sílu, neb jimi jednáme způsobem, který nám není vro
zen, totiž způsobem nadpřirozeným.
Ježíš Kristus svou smrtí na kříži, svou předrahou
krví vykoupil nám ztracený sdělený život dítek Bo
žích. Tak bylo překonáno dychtění lidské, kterému
nestačí tato zenič, ale které by se samo ze sebe ne
dovedlo ani v pomyšlení vznésti k tušení nějaké jiné
velikosti, jiného naplnění. Milostí posvěcující dlí Bulí
zvláštním způsobem v duši, zvláštním způsobem, než
jest ve všech věcech. Dlí v nás jako dobro, jehož má
nie jaksi zakoušet) (Cognitio quasi experimentalis,
podle sv. Tomáše). Má bytí naší blažeností.
A k tomuto přiblížení se k Bohu docházíme právě
životem, jenž se přibližuje životu Božímu, jenž se po-

vznáší nad lento pozemský časný a stvořený život.
Oarv Ducha sv. dávají nám účast na živote Božím
zvláštním způsobem a proto zvláštním způsobem na
cházíme pak Boha. Bůh pak jest sladkostí a blažeností
tem, kteří jej nalézají.
Proto slibuje Ježíš Kristus blahoslavenství, blaže
nost těm. kteří nejednají pozemsky jako lidé tohoto
světa. Ted porozumíme, proč sv. Ťomáš spojuje bla
hoslavenství s dary Ducha sv. a tvrdí, že blahosla
venství jsou úkony daru Ducha sv. (1. II. cp 69. art. 1.)
Neboť snad jste si všimli, zeje každé blahoslavenství
složené ze skutku a z odměny, jež následuje onen sku
tek. Obojí pak jest zahrnuto slavným blahoslaven
stvím. Můžeme to pak takto rozložití, přesné podle
ducha výkladu Tomášova: Blažení ti, kteří takto jed
nají, protože jednou již zde dostane se jiní predellini
blaženosti a protože jednou blažeností dokonalou a
naprostou zaplaveni budou.
V tomto rámci jest již přijatelná klasifikace blaho
slavenství podle sv. 'Poníase.
Ježíš Kristus hlásá novou blaženost, protože dává
lidem nový cíl, než oni si dosud dávali. Ježíš Kristus
zasahuje všechno nesprávné snažení lidí najiti kromě
Boha své štěstí.
Lidé povrchní sahají po tom, co prvého jejich ruka
dosáhne. Proto dychtí po věcech vnějších, po majetku
a po slávě. Tímto chtějí naplnili naši věčnou touhu
po hojnosti, po cti. Proto Ježíš ukazuje, kde jest naše
pravá blaženost, kde je totiž pravá a jediná hojnost,
z níž veškerá jiná hojnost a důstojnost se ctí jest, to
tiž v Bohu. Proto volá Ježíš: Blahoslavení chudí du
chem. Ti, kteří nepřilnuli k věcem tohoto světa, kteří
mužně se přiklonili jediné k Bohu, najdou v Bohu
hojnost naprostou a trvalou a důstojnost nejvyšší,
totiž v podobnosti a v příbuzenství s Otcem, jenž jest
v nebesích. Touží lidé po štěstí a hledají je na zemi.
Protože pak všichni nemohou miti naprostou plnost
věcí pozeniských,ktcréisou omezené, a mnoho je těch,
kteří by jich chtěli miti co nej neomezenější množství
a užití, proto se snaží ti, kteří na zemi hledají štěstí,

proto se snaží zdrtiti své protivníky, ty, kteří podob
né hledají nebo by mohli hledat. Odtud rozbroje, po
dle sv. Tomáše, z toho povstávají války, nenávist, pře.
Proto obrací Ježíš zraky naše k Bohu, kde je pravé
bezpečí a pravé zabezpečení nejvyšsích hodnot, kde si
nemůžeme navzájem překáže ti, navzájem si závideti,
protože v Bohu jest naprosté, nepřeberné bohatství
možností, obohacení. Kdož jsou spojeni s Bohem, kdo
sek němu dokonale přivinuli, jsou pokorní, jsou mír
ní. Jim patří klidná jistota v držení země pravé, totiž
země živých, pravé naší vlasti.
Mnozí nechápou výkupný, výchovný význam prá
ce, hledání, bolesti, utrpení. To, co skýtá příroda jako
odměnu za různé povinnosti, v podobě návnady, v po
době totiž radosti, slasti a rozkoše, považují za přiro
zené na plnění života, v tom celý život svůj utápějí.
A nenajdou v tom štěstí. Proto blahoslaví Ježíš onv,
kteří pláčí ve svém životě, kteří pláčí nad vinami svý
mi i cizích, kteří přijímají spravedlivě a v lásce a v po
chopení bolesti a strasti života, kteří je nakonec objí
mají,aby v nich nalezli sebe, aby v nich nalezli Boha.
Proto volá: Blahoslavení lkající.
Neradi vidíme kolem sebe ještě jiné. Rádi bychom
se na světě tak roztáhli, jako bychom byli na něm
prostě sami. Nechceme uznati společné vzájemnosti
všech se všemi, neradi uznáváme bližnímu právo na
život, na jeho vzrůst, vývoj, zdokonalení. Proto jsou
záchranou světa ti, kteří po příklade' Ježíše Krista žízní
a lačněji po spravedlnosti, kteří žízní po spravedlnosti
časné a kteří volají k nebi, aby již přišlo konečné vy
rovnání a konečné vyřízení spravedlnosti vesměrné,
naprosté, v celém světě, kteří dávají přesné, jak jen
mohou, co jest Božího, Bohu a bližním rovněž, co jest
jejich. Protože nehledali svého nasycení v tom, aby
si sami mimo Boha, proti Bohu, proti jeho vůli brali
věci, které dovedou něco dati, ale ne všechno, právě
proto, že dovedli na častrpěti hlad a žízeň duchovní
i hmotnou, že dovedli se zreknouti zdánlivého nasy
cení věcmi pozemskými, věcmi cizími,neb věcmi Bo
žími. jež ale nejsou k nasycení pýchy neb marnivosti,

nýbrž k jeho slávě a službě, právě proto slibuje Ježíš
velké nasycení v Bohu, jenž da sebe celého za blaže
nost, za věcný pokrm duši naší žíznící po naprostém
dokonalém dobru.
A těm, kteří vedle sebe nejen že ještě vidí bližního
a jemu přejí života, nýbrž též vidí jeho slabosti, vidí
jeho bídy a nemoci a snaží se k nim se přiblížiti. je
za své vžiti, těm slibuje, že sami dojdou největšího
milosrdenství, milosrdenství posledního, protože bez
milosrdenství sami nikdy bychom ke. konci cesty své
nedošli. Svět pláce a trpí, protože je málo milosrden
ství, milosrdenství pravého, ne falešného, ne huma
nitárního, totiž milosrdenství především s dusí hle
dající a piacici. Proto blahoslaví Kristus ty, kteří vidí
ve světě všechny slzy, kteří vidí svět na loži bolesti
a podnikají všechno, co jest v jejich silách, aby mu
zjednali odpuštění, aby mu přinesli lék a posilu.
Tak iest duše připravena již k tomu, aby objala
Boha. [Naše nitro se ztišuje a otvírá se Bohu. Nastává
ještě cesta hlubšího očištění. Oči naše vidí vše jenom
Božíma očima, na všechno se dívá jen v jeho světle,
jen v jeho úmyslech a plánech. Čistého srdce budou
proto vidcti Boha. Nemůžeme se dostat i dále v du
chovním životě, nemůžeme se k Bohu přiblížiti, ne
můžeme jeho okusiti ani tušením, ani vzdáleným
přihlížením,pokud ze neztiší svět v nás, pokud naše
duchovní oči, pokud náš zrak bude ještě na něco ji
ného hledeti, něco jiného ocekávati než Boha. Patře
ní na Boha ve vlasti a milosti bohaté a úrodné vnitřní
nazíravé modlitby jsou ovocem a odměnou té stateč
nosti. která se všeho vzdala, která tak se očistila, že
již jenom Boha ve všem vidí a hledá, jen k němu ve
všem směruje. Pak duše zvolna utone v pokoji.
Pokoj se sebou, pokoj s Bohem a pokoj 9 věcmi.
Víme, jaké vše má místo. To místo každému dáme,
podle toho místa se vším jednáme a vše oceňujeme.
Proto již na ničem ne lpíme, proto na nic se neváže
me, protože již o nic nebojujeme, protože vše jest již
v duši rozřešeno. Přibližujeme se k životu dítek Bo
žích, aby jenom Bůh byl nám Otcem, abychom jenom

jeho hledali a všechno podle něho zařídili a k němu
u s m ě r n i l i : Cesta pravé blaženosti. Blaženosti duse,
žijící podle Boha, aby přišla k němu a požívala jeho,
blaženosti naprosté. ”
/>. Silvestr M. Bratto.

V z p o u r a sl ov.
Slova lidské reci mají sloužiti, nc panovali. Někdy
saiiii kazíme slova tím. že na ně příliš mnoho nakládá
me. Cliceme jedním slovem vyjádřit! různé pomysly.
Slovo duše, které by mělo znamenati toliko ducha
lidského, má v technologii význam tuhé vložky, v ko
vovém hřídeli značí tyč, na kterou se dokola přivařuje železo, v tkalcovství značí osu v člunku, na kte
rou se navléká cívka, při výrobě drátěných lan značí
konopnou vložku, na kterou se navinují dráty, aby se
utvořil pramen, v puškařství značí vnitrní vývrt hlav
ně, v automobilismu gumovou vzdušnici v pneuma
tice, v klukovskc hantýrce bezovou dřen a marmeládu
v buchtě. Kterak tedy můžeme chtíti, aby se slova
nevzpouzela a neoplácela zlého zlým? Kdybychom
od nich žádali méně, sloužila by nám lépe. Slova se
mstí. Především tím, že se k nám vracejí co potměšilí
přestrojenci, jejichž pravou tvárnost hned neuhodne
me. Pouhé slovo bez určující a objasňující souvislosti
vyvolává v duchu tolik představ, kolik břemen jsme
na slovo naložili. Máme pak práci, abychom nalezli
pravý jeho smysl.
Nutíme také slova, aby vyjadřovala věci tajemné
a nevýslovné, věci božské. Chceme, aby zapomněla
svého hmotného a nečistého původu. To se nám ne
podaří tak lehko. 1když povyšujeme slova lidská clo
rádu vznešenějšího, nepřestává na nich Ipěti skvrna
neurozenosti. Vyřknenie-li nějaké slovo, vynoří se
obyčejně jeho prvotní, surový nezušlechtěný význam.
Anebo se vynoří nejprve jeho všední význam a te
prve, když jsme nespokojeni, jde se převléci a objeví
se po náležitém průtahu ve \ ýznamu svátečním. Růz-

na slova jsou navzájem spřízněna. Tvoří rody či řady.
Jedno slovo vyvolává jiné. Jako představy, tak i slova
se sdružují v mysli podle vztahů místa, času, přičin
il osti, podobnosti, opaku a snad ještě jiných. Tak vzni
ká nesnáz mysliti správně o věcech duchovních. Často
je třeba zpřetínati vazivo, jímž různé představy na
vzájem jsou spojeny, a vybrati si z tlupy zakuklenou,
kteří si vynucují vstup do duše, nejlepší a ncjschopnejší. Těžko je mysliti —těžko vyjadrovati, těžko chápati. Slovo nikdy nevyjádří přesně, co jsme myslili, a
v mysli jiných nikdy nevyvolá přesné ozvěnu toho,
co jsme chtěli říci.
1. Žádným slovem lidské reci není možno vystih
nout i Boha. Podstata božská je nevýslovná.
Slovo ci jméno jest vyjádřením pojmu. Člověk, by
tost konečná a omezená, není schopen u tvoři ti pojem
Bolia nekonečného. Miti pojem Boha znamená býti
Bohem. Slova, jimiž člověk jmenuje Boha, vyjadřují
jen některý rvs podoby božské, jak se jeví v tvorstvu,
nikoli však podstatu božskou, jak jest o sobě a v sobě.
V Píeme sluje Bůh Jahve - Jsoucí, Saddaj - Mocný,
Eljon - NejvyŠŠí, Kadoš - Svatý, El - Silný, Adonaj Pan.
Jméno Jsoucí vyjadřuje dobře, že Bůh má vlastní
a naprostou jsoucnost na rozdíl od bytostí stvořených,
majících jsoucno nevlastní, dočasné, darované, rela
tivní. Ostatní jména vyjadřují bud niternou vlastnost
božské bytnosti, bud odlišnost Boha od tvorstva, ale
jsou to jména poměrná, částečná, stranila.
Bůh se jeví tvorstvu nesmírným množstvím růz
ných dokonalostí. Proto by bylo třeba dáli Bohu tolik
jmen, kolikerým způsobem září jeho božská podstata.
V tom smyslu lze nazývati Boha mnohojmenným (polyonvmos)nebo všejmennýrn (panonymos).Poněvadž
ale žádným jménem lidské řeči není možno Boha do
konale vyjádřiti, a ani ne tisícem tisíců jmen, může
Bůh nazýván býti bezejmenným (anonvmos) nebo
nadejmenným (hyperonymos).
A tak, ať mluvíme o Bohu jakkoliv, vyjadřujeme ho
vždy jen nejasné, nedokonale, částečně, lidsky. Vyslo-

víine-li slovo Bůh, míváme představu hodně antropomorfní.Samo Písmo mluví o Bohu jako oclovèku a při
čítá mu lidské vlastnosti. A Bůh přece nemá vlastností
v lidském smyslu. Má ve skutečnosti jen jedinou vlast
nost, na prostou jsoucnost. Mluví-li se už o vlastnostech
Božích, mělo by se vžd y ukázal i. co je v tom nepřesné ho.
Lidské vlastnosti jsou jakési přílepky na lidech. Tento
člověk jc dohry, pravím. Ale člověkem by byl,i kdyby
dobrý nebyl. Avšak byl by Bůh Bohem, kdyby nebyl
dobrý? Vlastnosti Boží jsou takřka vkořeněny v samu
podstatu božskou, ba více, jsou s ní totožný a tudíž
také navzájem se nijak nerozlišují. Také není přesné
užívali o Bohu přídavných jmen: věcný, spravedlivý,
moudrý. Přesné je říkali: Bull je věcnost,spravedlnost,
moudrost. Lžívá-li se přídavných jmen. připouští se
nepřímo aspoň možnost, že by Bůh tu neb onu do
konalost mohl není iti.
2. Slovo: Nejsvětějsí Trojice rozhodně vyvolává
představu trojice číselné. Jeden Bůh a iři osoby —to
na první ráz se vtírá v podobě nesmyslné rovnice: 3= 1.
Trojice tato však není matematická. Výklady o Tro
jici mohou se opírat o poznání ducha lidského. Člo
věk je duch a Bulí je duch. Duch duchu je podoben.
Podoben, ne roven.Duch lidskýma třizákladnísehopnosti: pa met, rozum, vůli.
Pamět uchovává dojmy. Pamět obsahuje minulé,
přítomné i budoucí. Minulé vzpomínáním, přítomné
vnímáním, budoucí předvídáním.
Dojmy jsou otisky věcí v duši. Otisky věcí podob
ných srovnává duch a hledá, co mají společného. To
společné nalézá odmýšlením zvláštních znaků. Vzniká
tak pojem.Tvoriti pojmy jest vlastní činnost rozumu.
Zvíře má jen obrazy věcí, ne pojmy.
K poznaným věcem není duch lhostejný. Bučí se
s nimi sbližuje, buri se od nich vzdaluje. Bud je mi
luje, bud nenávidí. Tato činnost ducha je vůle.
Trojí tato činnost ducha jest náznakem vnitřního
života v Bohu. Nekonečný, věcný a vševědoucí Otec je
naznačen pamělí.Syn je naznačen rozumem. Duch sv.
je naznačen vůlí. Vůlí se projevuje život. Známkou

života první i poslední je dech. Duse se nazývá v Ge
nesi dechem života. Duch svátý je vůle Boží. Činnost
Boží. Láska Boží.
Psychologie lidská se podobá psychologii božské.
Člověk je stvořen k obrazu a podobenství Božímu.
Bud Mi název Trojice Boží představu trojice číselné,
má vinu nevhodné slovo. Lze nalézti lepší? Bylo by
dobré mluvit i ne o dogmatu nejsvctcjsí Trojice, ale
o dogmatu vnitřního života v Bohu nebo o dogmatu
Boží psychologie?
3.
Dogma Vykoupení. První představa, kterou uvádí
na mysl slovo Vykoupení, jest představa koupě: jako
by nas byl Kristus vykoupil tím, že za nás položil vý
kupnou cenu a tak nás vysvobodil z otroctví ďáblova.
To by se předpokládalo,že (label naby 1hříchem právní
moci nad lidstvem a vyrval takřka Tvůrci jeho ma
jetek. Takový předpoklad by však byl dogmaticky
nesprávný.
Kristus spasil lidstvo nejen tím, že zaplatil výkupné
a zůstal i jinak cizím lidskému pokolení, nýbrži tím, že
vtěliv se ztotožnil sebe s člověčenstvem a jako hlava
jeho učinil zadost Otci za břichy světa. Spojení Krista
s člověčenstvem není ani fysické, ani právní, ani
mravní. Tu opět selhávají slova. Z nedostatku jiného
výrazu pravíme, žc to spojení jest mysticko: to zna
mená, že všecko se dělo. jako bychom my a On jedno
byli. Tedy spojení neskutečné? Nikoliv, ale tajemné.
Taje nino není protivou skutečna, nýbrž jeho nehmatatelnou a nezvazitelnou stránkou.
Zadostučinění jest dílem Krista i lidstv a. Cena jeho
je nekonečná, poněvadž není jen lidským dílem, ný
brž boholidským. Jako v Adamovi všichni zhřešili, tak
v Kristu všichni docházejí odpuštění. Svatý Pavel
dekuje Bohu,že tajemství vůle své nám oznámil podle
svého zaslíbení, které si byl uložil sám u sebe vzhle
dem ke zřízení plnosti časů, aby totiž všecko pod jed
nou hlavou opět spojil v Kristu, co jest na nebi i co
jest na zemi. (Èf. 1, lo.) Řecký text má: anakefalaiosasthai ta pauta en to Christo. Vulgata překládá: in
staurare omnia in Christo — aby napravil všecko

v Kristu. To není přesné. Podle reliéfního výrazu pů
vodního textu byla náprava světa zjednána tím, že vŠe
bylo ^pod jednou hlavou spojeno v Kristu.
4. Říká se: Třetí osoba božská se nazývá Duch sv.,
protože nás posvěcuje. Ptátne-li se, kterak nás posvě
cuje, zní odpověď: Tím, že nám uděluje milost po
svěcující.
Tohle jest jen tautologie, nic nepravící hra slov. Ta
hra budí zdání, že to posvěcování jest jen něco ze
vního. Změna jakási na povrchu.Vzniká chybná před
stava o Duchu svatem jako o cist ici a okrašlovací duše.
Vzniká domněnka, žc milost posvěcující je věc, pří
věsek. který dělá duši hezčí.
Bůh nás posvěcuje tím, že v nás přebývá. To je
řečeno jasně usvátého Jana: Milujc-Ii kdo mne, slovo
mé zachovávat! bude, a Otec můj bude ho milovati,
i přijdeme k němu a příbytek u něho si učiníme. (Jan
14,23.) Přebývání Boha v duši připisujeme Duchu
svátému. Duchu lásky, poněvadž v podstatě jest dílem
lásky Boží k člověku, křesťan je chrámem. Je svato
stánkem. Je monstrancí.
Co je milost posvěcující? Co si myslíme, vyrkneme-li to slovo? Něco nejasného, neskutečného, ne
přesného. Jsme obětí abstraktního výrazu. Reknu-li
však: Milost posvěcující je Bůh v duši. je to jasné,
skutečné, přesné vyjádření, kterýsi filosof náboženský
řekl : Nepokládejte nekonečno za věc, nýbrž za osobu !
Milost posvěcující je Bůh zvi. způsobem v duši. Není
to jen něco, nýbrž někdo.
5. Představa, již budí slovo církev, jest jakousi stí
novou stopou, kterou zanechaly v mysli obvyklé de
finice církve. Praví se, že Církev jest společnost pravověřících křesťanů, kteří jedno učení vyznávají, jedněch
svátostí užívají a římského papeže za nejvyssí viditel
nou hlavu uznávají. (Podle kard. Bellannina.) Nebo:
Církev jest říše kristová na zemi apoštolskou auto
ritou řízená. (Palmieri.) Netřeba vvkládati, že tyto
definice jsou neúplné. Vyjadřují toliko pojem církve
viditelné, k církvi vsak podle ducha náleží i spraved
liví jinověrci a pohané, mají-li touhu Boha poznati

a jeho vùli pilliti, k církvi náleží všichni, kdož jsou
nějakým způsobem pokřtěni: bud krtem žádosti, bud
krtem krve, bud krtem vody. Mimo to náleží k církvi
i svati v nebi a duše v očistci.Ti nejsou v definici pojati.
Otázka: lze defino vati církev? Cbceme-li nějakou
věc definován, užijeme nejprve nejbližšfito jména či
názvu druhového a připojíme zvláštní znaky, jimiž se
věc od jmenovaného druhu liší. Člověka definujeme:
živočich rozumný. Živočich -nejhližší druh. Rozumný
—zvláštní znak, specificky rozdíl mezi člověkem a ži
vočichem. Všecky definice jsou vztažné, poměrné. De
finujeme vždy na základě podobnosti naznačujíce sho
du a neshodu.
Plyne z toho, že nemůžeme definovati věcí, které
nemají sobě podol>nýchv Nemůžeme definovati uni
kum. Církev je unikum. Kekneme-li, že církev je sbor
či společnost, již tím slovem omezujeme a snižujeme
pojem církve. Při slově církev mají lidé nezřídka na
mysli jen kněze, biskupy a papeže. To se jim zdá. že
je církev.
6. Život věčný. I tu selhávají slova. Mluvívá se o ži
votě posmrtném. To přídavné jméno nodoimo sépii
vyvrluije černé barvivo, aby nám zakalilo duševní
zrak. Slyším-ii vyraz život posmrtný, mám dojem če
hosi ponurého, neživotného. Ovane mne jakýsi des
nicoty a prázdna, jest mi, jako bych nahlédl v temnou
říši stínů.
Mluví se o životě záhrobním. Vynoří se mi v duchu
temná jáma, do které spouštějí černou rakev. Slyším
pláč. Vidím ženy v černých závojích, jak padají do
mdlob. Smutečný Hór. lkaní, lomení rukou, jako by
všemu byl konec. A není přece konec ničemu. Tvým
věrným, o Pane, život se mění, ale neodnímá - pěje
stará španělská preface. Život věcný není život po
smrti, ale život bez smrti.
Katechismus mluví o posledních čtyřech věcech
člověka. Jsou to smrt, soud, nebe a peklo.Slysím-li věc,
mám především představu hmotného předmětu. To
dalo podnět k známému vtipu, že poslední čtyři veci
člověka jsou brýle, paruka, hůl a príitržní pás.

Fechner ve sveni Büchlein vom Leben nach dem
Tode a Eymieu v třetím díle svého Gouvernement
de soi-niéme přirovnávají smrt ke zrození. Praví, že
člověk nežije jeden život, nýbrž trojí. První život je
život v lune matky. To je stálý spánek ve stálé tmě.
Druhý život je to, co obyčejné nazýváme životem.
Počíná se narozením. Tento život je střídání mezi svět
lem a tmou, spánkem a bděním. Třetí život se počíná
smrtí tělesnou. Život ten je stálé světlo a stálé bdění.
Na prvním stupni života tvoří si dítko ústroje po
třebné pro druhý stupeň. Na druhém stupni si tvoří
člověk ústroje potřebné pro třetí stupeň. Netvoří jich
sám. Ba vůbec jich netvoří ve vlastním smyslu. Dos
tává je. Blili mu je dává na krtu svatem.
Do pláněte duše zaštípen byl roub božského života.
Pláně se zušlechtilo. Zbožštilo. Počalo miti účast na
božském životě. Tato účast se nazývá milostí posvěcu
jící. Je to účast neúplná, ale zároveň schopnost k účasti
úplné, ústroj k vidění Boha.
Co se děje po smrti? Bud je duše připravena Boha
viděti —bude ho tudíž vidětj. Neb není—nebude ho
tedy viděti. Je to tak jako při zrození tělesném. Bud má
dítko zdravé oči - prohlédne: bud ne, ježto si nevy
tvořilo v luně matky ústrojí zrakového, i bude zíti
v tmě, slunce mu bude nadarmo svítit.
Netřeba si představovat!, že soud nad duší zemřelé
ho se koná zvláštním výrokem Božím. Soud je lira ži
vota a smrti. Bud ústroj - pak vidění, věčné světlo, pat
ření na Boba, blaženost, nebe. bud nedostatek ústroje
- pak věčná trna, odloučení od Boha, marná touha
po vněm, peklo.
Čtyři poslední věci člověka nejsou věci, ani nejsou
čtyři. Smrt, soud, nebe, peklo —vše je jedno a totéž,
přechod do třetího života, různý ovšem podle uscliopnéní duše ke spojení s Bohem.
Dominik Pecka.

S v atý PaveJ v A t h é n á c h .
Na agoře vládl po cely den čilý život. Přicházeli sem
domácí a cizinci, aby se pobavili a zvěděli novinky
všeho druhu, takže obvyklá slova, jimiž se známí na
potkání oslovovali „Co je nového“ stala se jakýmsi
athénském pozdraveni. Literáti přednášeli tu plody
svého ducha, filosofové ve svých známých filosofic
kých pláštích vykládali co možná poutavé svoje na
uky. Kolem nich tvořily se skupiny posluchačů, které
buď zvědavost nebo touha po vzdělání přivedla na
agoru.
Řecká filosofie byla už tehdy v úpadku. Minuly ony
doby, kdy Plato a Aristoteles bystrým umem řešili
světové záhady a hleděli proniknout k poznání pravdy.
Na jejich místo nastoupili epigonové, kteří dovedli
obratně a se sofistickou hbitostí přetřásali všemožné
otázky, hájíce podle potřeby a okolností mínění brzy
jedno a brzy zase opačné. Nejednalo se jim o pravdu,
ale o to, aby vzbudili sensační dojem a tak došli úspě
chu a s úspěchem i zisku.
Byli to především oba tehdejší módní směry filo
sofické, jež byly na agoře zastoupeny: epikurejci a
stoikové.
Epikurejci měli jméno od svého zakladatele filosofa
Epikura (342 —271 před Kr.). Epikur byl materialista.
Lícil, že celý svět je složen z atomů, a že také duše je
bytost hmotná.skládající se ovšem z atomu mnohem
jemnějších nežli tělo. Když se při smrti duše od těla
odloučí, tu atomy, z nichž se skládá, rozptýlí se v pro
storu, tělo pak propadne rozkladu. Nesmrtelnost v na
uce Epikurově nemá místa. Bohové, v než věří lid, jsou
pouhé bajky, jež povstaly z bázně a nevědomosti.—
V mravouce Epikurově jest rozkoš jediným a nejvyšším dobrem, bolest jediným zlem. Dosici rozkoše a
ujiti bolesti, to jsou poslední motivy lidských skutků.
Praktická životní moudrost záleží v tom. aby člověk
dosáhl tak zvané „ataraxie“, to jest onoho duševního
stavu, kdy je prost jakéhokoliv bolestného vzrušení
a znepokojení. Epikur sánt, jak se o něm sděluje, byl

v životě mírný, laskavý a dobročinný. Než stoupenci
jeho většinou oddávali se tělesným požitkům a rozkošnictví.
Zakladatelem stoiků byl Zeno, současník Epikurův,
pocházející z Kitia na Cypru. Své učení hlásal v athén
ské Stoa Poikilé, o níž byla už dříve řeč, odkud žáci
jeho dostali jméno „stoiků“. —Stoikové holdovali pantheismii. Látku, z níž je svět stvořen, ovládá a řídí
vnitřní síla. která je příčinou všeho světového dění.
Tato síla, kterou nazývají též božstvím, světovou duší,
éterem, od světa se podstatné neliší. Bůh a svět je
jedno. —Ve světě se vše děje absolutní nutností, jež
sluje „heimarmené“, t. j osud a která jest v podstatě
totožnou s dusí světovou. —Hlavní důraz kladli stoi
kové na mravnost,kterou rozuměli takový život,jenž
je v souhlase se zákony rozumné lidské přirozenosti.
Jediná ctnost podle stoiků poskytuje ělověku pravé
štěstí a je proto jediným skutečným dobrem. Jediným
zlem je neřest, to jest vše to, co je v odporu s přírod
ními zákony. —Jak vidět, hlásají stoikové přirozenou
morálku, kterou také křesťanství plně uznává a pře
jímá. Odtud ona shoda mezi obojí mravoukou, stoic
kou a křesťanskou, ac v některých věcech, na příklad
ve schvalování sebevraždy, stoicismus příkře křesťan
ství odporuje. V obecné zkaženosti mravů, jaká vládla
v době císařské, stoicismus bvl směrem ideálním, a
třeba uznati, že způsobil mnoho dobrého. Pantheis
mus stoický ovšem nedal se s křesťanstvím nijak sloučiti. Stoikové své nauky hleděli šířiti mezi lidem mo
rálními traktáty zvanými „diatriby“. Forma těchto
diatrib, tehdy obecně známá a oblíbená, měla jakýsi
vliv i na sv. Pavla, jak vidíme při výpočtech ctností
a neřestí, které byly v diatribách obvyklé a s nimiž
se i v listech Pavlových setkáváme. —
Předmětem rozmluv, které měl svaty Pavel 1 1 a
a«;ořc s filosofy epikurejskými a stoickými, bvl „Ježíš
a zmrtvýchvstání“. Pavel tedy jim zvěstoval a doka
zoval, že Ježíš přišel vykoupit všechno lidstvo z po
roby hříchu, že toto dílo dovršil svou smrtí na kříži,
a že svým zmrtvýchvstáním podal nezvratný důkaz

svého božského poslání. A dále učil,že tento Ježíš při
jde soudit všechny lidi v poslední den, kdy všichni,
dobří i zlí, vstanou z mrtvých, aby se objevili před
jeho soudnou stolicí. Ze opravdu byl takový obsah
Pavlových řečí, vidět ze závěru jeho řeči, kterou měl
na Areopago a kterou nám svátý Lukáš zaznamenal.
Epikureiští materialisté a stoičtí pantheisié, kteří
neuznávali ani osobního Boha ani nesmrtelnosti, ne
měli pro nauku Pavlovu nejmenšího pochopení. Vše
to, co mluvil Pavel, odporovalo jejich zásadním ná
zorům. Byli ihned hotovi se svým úsudkem, který byl
krátký a při tom úžasné povrchní. Jedni říkali: Co
chce tento mluvka říci? Druzí pravili: Zdá se, že je
hlasatelem cizích bohu.
Tako ví hlasatelé no \ ých,cizích božstev nebyli tehdy
v Athénách ničím zvláštním. V císařské době se zdálo,
že všechna božstva Východu nastoupila cestu na zá
pad. Knězi Mithry, Isidy, Velké matky Cybely a jiných
východních bohů v zástupech chodili po městech říše
římské. Předstírali znalost prastarých a tajemných
nauk. které sami bohové v pravěku zjevili. V tajem
ných obřadech mystérií slibovali svým přívržencům
poznání nejhlubších pravd a zajištění posmrtné bla
ženosti. Vnitřní prázdnota srdce, kterou filosofie ne
dovedla vyplnili, a náboženská touha,jež tehdy vanula
celou římskou říší, zjednávala takovým dobrodruhům
četné stoupence a tím také nemalý hmotný zisk. —Aza
jednoho z těchto orientálních hlasatelů nových bož
stev, jací byli v Athénách obvyklým zjevem, považo
vali oni athénští filosofové i svátého Pavla.
VI uchopili ho a dovedli do Areopago řkouce: Muzeme-li zvědeti, jaké je to učení nové, které hlásás?
Neboť jakési véci podivné dáváš nám slyscti Proto
chceme zvědčti, co by to bylo. Athénám totiž všichni,
i cizinci lam se zdržující, neměli času pro nic jiného,
nnz aby povídali nebo poslouchali něco nového* (v.
19 —21 ).
Hovory sv. Pavla na agoře, plné opravdového pře
svědčení a svátého zanícení, přece jen na některé
posluchače působily jistým dojmem, nejspíše asi na

ty, kteří byli přívrženci stoiků. Uchopili tedy Pavla
a zavedli ho do Areopagu, tam jej pak zdvořile, ale
i důrazné vyzvali, aby jim svou nauku blíže a podrob
něji vyložil. Spolupůsobila tu jisté také zvědavost, kte
rou byli athénští, domácí i cizinci, po celém světě zná
mi, jak na to svátý Lukáš poukazuje.
Areopag je dnes holý a skalnatý pahorek ležící na
sever od agorv. Zc starých dob se uchovalo jedině
šestnácte schodů vedoucích nahoru. Jméno jeho značí
„pahorek Aresa14, poněvadž se k němu poutala stará
pověst, že Ares, bůh války, totožný s římským Mar
tern, byl tu souzen. Odedávna bylo na Areopagu sídlo
vrchního athénského soudního dvoru, a z lícení Skut
ků apoštolských je vidět,že tomu bylo tak i za časů
Pavlových.
Vypravování svátého Lukáše vykládají někteří
(Ramsay) v tom smyslu, že soudní dvůr na Areopagu
měl policejní dohled na veřejnou mravnost a bděl mezi
jiným též nad tím. aby v městě nebyly šířeny zhoub
né a škodlivé náboženské nauky. Proto prý byl Pavel
sem předveden, aby tu své učení předložil a Areopag
aby rozhodl, zda hlásání takové nauky je přípustným
Než scéna na Areopagu, jak ji lící svaty Lukáš, nemá
nikterak rázu výslechu a soudního jednání. Mnohem
pravděpodobnějším je, že posluchači zavedli Pavla na
Areopag jediné z té příčiny, aby tam v tichých slou
pových síních soudní budovy vyložil jim svoji nauku
v klidu a bez vyrušování, což za všeobecného ruchu
a hluku, jaký vládl na agoře, možným nebylo.
„ Pavel, stanuv tedy uprostřed Areopagu, řekl: Muži
athénští, vidím, ze jste v každé příčině nadmíru boha
bojní. Neboť kdy z jsem procházel a prohlížel vaše sva
tyně, našeljsem oltář, na němž bylo napsáno : Nezná
mému bohu! Co tedy ctíte, ač toho neznáte, toto já
zvěstuji vám!
Bůh, který stvořil svět a vše, coz jest v něm, tento,
iako pán nebe a země, nebydlí ve chrámech zhotove
ných rukama ani nebývá rukama obsluhován, jako
by něčeho potřeboval, neboť on sám dává všem život
a dech a všecko “ (v. 22 —25).

Vyzvání posluchačů Pavel rád a ochotné vyhověl.
Stanul uprostřed Areopagu, jenž sc nyní stal první ka
zatelnou křesťanskou vAthénách, vztáhl ruku. jak bylo
u řeckých retorů zvykem, a začal svou řeč.
Hec Pavlova byla jistě obšírnější a delší než oněch
šestnáct veršů, jež nám Lukáš zaznamenal. Lukáš po
dává jen osnovu a hlavní myšlenky Pavlovy řeči. Než
slova onoho stručného náčrtku jsou tak jasná a věty
jsou tam tak lapidární, že si bez obtíží můžeme utvořiti představu, co ona Pavlova řeč obsahovala a jak
asi zněla. Tím více, že mnohé z myšlenek z Pavlovy
řeči vyskytují se i v jeho listech, kde jsou obšírněji roz
vedeny.
Bylo zvykem u klasických řečníků, že svou řeč zpra
vidla počínali myšlenkou neb obratem, kterým si chtěli
získat přízeň posluchačů. Takové „captatiobenevolentiae“ užil i svaty Pavel, když hned na počátku učinil
přítomným poklonu, kterak viděl, že Athéňané jsou
v každé příčině nadmíru hohabojní. Neboť za takové
Athéňané v antickém světě opravdu platili.
Josef Flavius v apologii proti Apionovi nazývá je
,.nejzbožnějšími z Hellen ů.“ Atticky řečník Lykurgus,
současník Filippa Macedonského, píše, že Athéňané
se vyznačují zbožným chováním jak k bohům, tak
i k lidem. A podobné Pausanias.
Ovšem zbožnost Athéňanů byla čistě vnější a spo
čívala v tom, že své město zdobili četnými chrámy a
sochami bohů a že svědomitě zachovávali nábožen
ské obřady. O skutečné vnitřní zbožnosti nebylou nich
řeči. Když tedy Pavel chválí jejich zbožnost proto, že
staví oltáře bohům nejen známým, ale i neznámým,
tu je cititi v jeho slovech jemnou ironii, které poslu
chači v Areopagu ovšem nepostihli.
Existence takových oltářů,zasvěcených neznámým
bohům, je doložena nejen v antické literatuře, ale
i některými zachovanými nápisy. Věnování bylo oby
čejně v množném čísle: Neznámým bohům. Není dů
vodu pochybovat, že Pavel v Athénách viděl oltář
s nápisem v čísle jednotném: Neznámému bohu. —
Když mèsto nebo jednotlivec byl postižen nějakou po-

hroinou a když nevèdèl. který z četných olympskýcli
bohu je toho příčinou, tu, aby ono neznámé božstvo
usmířil a získal si jeho přízeň, postavil oltář nezná
mému bohu, t. j. tomu bohu nebo těm bohům, kteří
jej stihali neštěstím, kterých vsak jménem neznal.—
Taková vzývaní neznámých bohu se vyskytují už ve
starém Babylone.
Vtipné a důmyslné navazuje Pavel na tuto zmín
ku o oltáři, jenž byl všem přítomným znám, hlavní
a podstatné téma svojí řeči: .Jest jediný pravý Bull,
jehož vy sice neznáte, jehož existenci však jaksi tušíte,
když stavíte oltáře neznámému bohu. A tohoto pra
vého Boha Jehož takto nevědomky ctíte, hlásám vám
j á -“

,
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Svatý Pavel, když kázal Židům, počínal důkazem
ze Starého zákona, že mesiášská proroctví se splnila
na Ježíši a že tudíž tento je zaslíbeným mesiášem. Ta
ková argumentace by však nebyla měla smyslu u po
hanského obecenstva, jež Pavla v Areopagu poslou
chalo. Proto první myšlenkou, z níž Pavel vychází a
na níž staví další postup svého kázání, jest základní
pravda přirozeného náboženství, k níž člověk svým
rozumem může proniknouli: existence jediného nejvvššího Boha, který je tvůrcem a pánem všehomíra
a který je proto bytostí duchovou, od světa hmotné
ho naprosto odlišnou.
Přesvědčení o jediném, duchovém a nadsvětovém
Bohu je základem, na němž stojí celá nauka křesťan
ská. Kázali evangelium hez tobolo základu bylo by
stávců na písku. Proto svátý Pavel hned na počátku
své řeči vytkl tuto pravdu s takovým důrazem.
Tím samým vyvrátil a dokázal bezpodstatnou všech
jiných názorů o Bohu, které jeho posluchači mohli
miti. Vyvrátil nauku epikurejců, kteří existenci jaké
hokoliv božství popírali. Vyvrátil pantheismus sloiků, kteří viděli v božství jakousi sílu pronikající svět
a s nini totožnou. Vyvrátil i běžný lidový polythcisiiius Reků, kteří z přírodních sil si utvořili řadu bohů
podobných lidem s lidskými ctnostmi a slabostmi.
Z existence jediného, duchového Boha sama se-

Lnu vyplývá pošetilost modloslužby, která stavěla ve
chrámech sochy bohu a která je uctívala obětmi a
ohrad v v domnění, ze bohově po takových obětech
touží a ze si lze lakovou zevnější, mechanickou služ
bou jejich přízeň zajistiti. Tito pohanští bohové ne
jsou „ničím“ —nihil est idolům in mundo (Kor. 8, 4.)
—jsou pouhou vidinou a výtvorem lidské obraznosti.
Jediný je pravý Hub. od něhož máme vše — život a
dech a všecko —a od něhož úplně a ve všem závisíme.
„A učinil, aby veškeré pokolení lidské pocházející
z jednoho (člověka), přebývalo po celém povrchu žerné,
neboť stanovil určité doby a hranice jejich sídel, aby
hledali Boha, zda by- snad k němu dospěli a jej na
lezli, ač není daleko odjednoho každého znáš ; vždyť
v něm žijeme, hýbáme sea trvátue,jakož i někteří z va
šich básníků pravili: zajisté i m y jeho pokolením
jsme “ (v. 26 —28.)
Další myšlenky Pavlova kázání obsažené v tomto
oddílu spadají také ještě do oboru přirozeného nábo
ženství, Bůh, který jo tvůrcem a pánem světa, řídí svou
mocí též osudy národů! On způsobil, že pokolení lid
ské pocházející z jednoho člověka, rozšířilo se po ce
lém oboru zemském.On národům vykázal určité země
a stanovil doby, ve kterých užívajíce dani a schop
ností od Boha jim daných, mají plnili svoje dějinné
poslání, svou kulturní a sociální úlohu! Nevládne osu
dy člověčenstva ani nezměnitelný osud stoiků ani ná
hoda epikurejců ani proměnlivé rozmary olvmpskýcli
božstev, nýbrž Prozřetelnost Boha nanejvýše moud
rého a spravedlivého!
V těchto slovech Pavlových, krátkých, ale znějících
podle výroku svátého Jeronýma jako údery hromu,
je vyjádřena cela křesťanská filosofie dějin, kterou
později rozvedl a propracoval svátý Augustin v díle
De civitate Dei.
Posledním cílem člověka na zemi je Bůh: poznání
Boha jako tvůrce a pána, uznání nej vyšší autority
jeho, život podle jeho příkazů a posléze spojení s Bo
hem ve věčné blaženosti. Tento úkol a cíl platící jak
pro jednotlivce, tak pro celé národy, vyjadřuje Pavel

slovy: ,aby hledali Boha. zda by snad k němu dospěli
a jej nalezli, ačkoliv není daleko od jednoho každého
z nás*.
Člověk má schopnost a možnost poznati Boha. Vše
chno přírodní dění i jeho vlastní nitro nutí člověka
pátrati po první a nejvyšší příčině všech oněch jevů.
Múze tedy člověk přirozeným světlem rozumu dos pěti
k poznání existence Boha, jeho duchovosti i ostatních
jeho vlastností, neboť, jak právem dí Pavel, Búh není
daleko jednohokaždého z nás.
,V něm žijeme, hýbáme se a trváme,4jak praví dále
Pavel. Bůh totiž svět nejen stvořil, ale zachovává jej
stále svou všemohoucností. Kdyby tato vše udržující
vůle Boží přestala, v témže okamžiku obrátil by se
svět v nicotu, ze které jej Bůh do bytí vyvolal! (Príšic
dále.)
]jr Tomás Hudec.

Svěcení kněžstva.
Není náhodou, že tři velcí jáhnové, jež uctívá církev
jako světce,sv. Stepán, sv. Vavřinec a sv. Vincenc, byli
mučedníky. Vždyť hlavní milostí jáhenského svěcení je
síla, statečnost.
Svěcení na jáhna začíná krátkou rozmluvou arcijáhna 8 biskupem. Ústy arcijáhna žádá svata matka církev
za vysvěcení podjáhnú na jáhny. Biskup se táže arci
jáhna, zda jsou tono svěcení hodni. A tento odpovídá :
„Pokud mi je lidská křehkost dává poznati, i vím i do
svědčuji, že jsou hodni břemene tohoto ůradu.:; Jako
by církev tím pozorněji zdůrazňovala povinnost služ
by, čím vyšší je stu peň zastávaného úřadu,nazývá úřad
jáhnův břemenem. „Bohu díky,“ praví biskup, vždyť
od Boha všecko pochází, od Boha dostal svěřenec také
milost povolání, jež ho přivádí k nohám biskupovým.
Biskup potom přistupujek vlastnímu svěcenía ozna
muje duchovenstvu i lidu: „S pomocí Pána Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista volíme tyto přítomné podjáhny pro stav jáhenský. Má-li kdo něco proti nim, pro
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cest a lásku Boží, ale 1s bázní před Bohem (pro Peo
et propter Denní) ať vystoupí a mluví; avšak nechť je
pa met li v svého vlastního stavu“ Posuzuje druhé musí
si byti každý věřící vědom své vlastní bídy a svých
nedostatku a nepozbývati pokory!
Biskup se na chvíli odmlcuje a po malé přestávce
poučuje a napomíná budoucí jáhny. Jest třeba, aby,
majíce býti povýšeni na vlastní levity, t. j. přisluhovatele kněze u oltáře,zrale a dlouho uvažovali o vzne
šenosti tohoto hierarchického stupně. Neboť v moci
jáhnů jest pomáhati knězi při svaté oběti, přisluhovat!
tělem Pane, slavné křtíti a kázati, vykládali slova to
ho, jenž sám je Slovem Božím. Ve Starém zákone je
diné pokolení Levi ze všech dvanácti bylo vyvoleno
k ustavičné službě Stánku. V Novém zákoně jsou jáhni
jejich nástupci, ale jejich povolání,jejich výsada je vět
ší, poněvadž je osobní. Jsou vybíráni, voleni, aby slou
žili arše novozákonní,církvi Boží.jejížhlavou je Kristus
a srdcem Duch svatý^a v níž je až do konce věků Stánek
a oltář obětní. Věru. závratná výsada hříšných lidí!
Církev na zemi je církví bojující, poněvadž pokra
čuje v díle Ježíše Krista, jehož život na zemi byl bojem
proti dáblu,hříchu a smrti. Proto církev, vždy připra
vena k zápasu, bojuje bez ustání proti svým nepřáte
lům, zvláště proti světu a proti tajemné moci zlé, proti
ďáblu.Na tu pravdunesuiíjahen zapoinínati,ncchce-li
se zpronevěriti svému povolání. Jenom jako silný, ne
ohrožený vůdce ponese potom dobře církev,onu archu
úmluvy-v Novém zákoně, bouřemi světa, a bude ji dob
ře liájiti. Jakým způsobem ?Biskup to vykládá jáhnům :
Ornátu sancto, praedicatu divino, exemplo perfecto.
Tedy dokonalá svatost vnitřní,kázání a dobry příklad,
jenž zúrodnuje kázání, jsou jim prostředkem k dosaže
ní cíle. Levi znamená povznesený, vytržený z všednos
ti. Proto mají býti jáhnové povzneseni nad sehe, nad
touhy vlastního těla a nad svět, nad tužby pozemské.
To není jenom přání biskupovo, nýbrž je to jeho roz
kaz. Mají býti diskrétní, zdrželiví na zevnějšek (nitidi),
mají se chránili každé vnější poskvrny (mundi), býti
cisti uvnitř (puri), jemného svědomí (casti). Proč tu

zdůrazňuje biskup tak velice čistotu? Poněvadž jáhen
je „služebníkem Kristovým, rozdavačem Božích ta
jemství, spoluprisluhovatelem, apolutvořitelem těla a
krve Pane.1'*A znovu opakuje biskup požadavek čis
toty : „Buďte vzdáleni všeho svodu tělesného, jak praví
Písmo: Očisfte se, vy, kteří nesete nádobí Hospodino
vo.4, Biskup jim ukazuje na příklad sv. Štěpána, jenž
byl zvolen za jáhna zásluhou své zvláštní čistoty. Jako
matka znovu a znovu napomíná svoje dílky, tak činí
ústy biskupovými i maika církev, poněvadž za dva
tisíce let poznala dokonale lidskou slabost.
A biskup dodává: „Pečujte, abyste tem, jimž ústy
hlásáte evangelium, živými skutky je vykládali, abjse o vás řeklo: Blahoslavené nohy těch, kteří zvěstují
pokoj, kteří zvěstují věci dobré. Mějte svoje nohy obu
té příklady světců, připravujíce radostnou zvěst po
koje.44
Nekonalo-li se svěcení podjáhnů, zpívají se ted li
tanie ke všem svatyni. Nato biskup dvakráte vyzývá
lid k modlitbě za svěcence.
Vlastní obřad svěcení na jáhna začíná slavnou dě
kovnou modlitbou, prefací. Opravdu je hodno a spravedlivo děkovati původci všeho dobra, dárci povolání,
posvěceníiúřadu, jenž, sám v sobě nezměnitelný, vše
cko stvořil a zachovává, skrze Ježíše Krista, neboť skrze
něho byly všecky věci od věcnosti připraveny a v čase
docházejí svého uskutečnění. Dílo Ježíšovo se usku
tečňuje v čase skrze církev, jež je jeho tělem, jeho
chrámem, ozdobeným rozmanitými milostmi a vy
tvořeným z různých údů. A přes tuto různost vládne
v ní podivuhodná jednota, roste a šíří se. Pro spásu
člověka nečiní Bůh nic bez člověka, a proto si zvolil
spolupracovníky, ustanovil trojí stupeň služebníků,
bojujících pro jeho jméno. Po teto chvále Boží obrací
se ted biskup na Boha přímo s prosbou, aby dobro
tivě shlédl na přítomné podjáhny, jež zasvěcuje službě
posvátných oltářů Božích v úřadě jáhenském. Jako
člověk, mající jenom lidské poznání, oceňuje jejich
život. Za to Bůh nejenom poznává, nýbrž i zkoumá
lidské srdce a nic ho není tajtio. Kéž je prozkoumá a

očistí, uzdraví jejich duši, kcž jim dopřeje konati skut
ky svatosti !
Biskup přerušuje prefaci, aby svolával na svecence
Ducha svátého: „Přijměte Ducha svátého k posile,
abyste dovedli odporovati (fáblu a jeho pokušením,
ve jménu Páně.“ A po tomto přerušení, které je tepr
ve pozdějšího původu, pokračuje biskup, drze pravou
ruku vztaženou nad svěcenci, v slavné prefaci a pro
náší formu svěcení jáhenského. Prosí Boha. aby na
svecence seslal Ducha svátého s jeho sedmi dary, aby
jiini posíleni byli věrni ve svém úřadu a aby bvli pod
dajnými nastrojiv ruce Boží. Kcž oplývají vsenu ctnost
mi! Kéž mají autoritu spojenou s hlubokou pokorou,
jež se dovede přenesli pres nedůvěru a nepochopení!
Kéž žijí čistě! Kéž zachovávají duchovní kázeň! Kéž
/.jejich mravů vyzařují Boží přikázání, kéž dávají lidu
příklad svým čistým životem! Kcž vytrvají a pokra
čujíce ve ctnostech zaslouží si svěcení kněžského!
Tímto posvátným okamžikem, kdy přijali Ducha
sv., vyvrcholilo svěcení jáhnů. Biskup jim tečí ještě
obléká štolu, odznak jejich moci duchovní, a dalma
tiku, šat spásy a radosti i spravedlnosti. A posléze jim
podává knihu evangelií a dává jim moc čisti je při
mši svaté jak za živé, tak za zemřelé.
A ještě se nepřestává modliti za nové jáhny. Obrá
cen k nim prosí za požehnání pro nč, aby jím oboha
ceni mohli se libiti Bohu a dá vati lidem dobrý příklad.
A konečné v poslední, zvláště krásné modlitbě, prosí
Boha, Otce víry, naděje a lásky, jenž odměňuje du
chovní pokrok, jenž si vyvolil anděly za své služeb
níky zde i na nebi, jenž používá všeho k uskutečnění
své vůle. aby dal svým služebníkům zálibu v duchov
ních věcech, svou lásku, aby byli poslušní, Čisti a z mi
losrdenství Božího stále čistší a čistší, aby se tak stali
hodnými hierarchického stupně, na nějž byli svěce
ním povýšeni, jako sv. Stepán, jejich vzor, příklad síly,
poněvadž byl pln Ducha svátého. Kéž mají všechny
ctnosti, jež vyžaduje jejich úřad a jimiž se mohou li
biti Bohu! '
p. Tomáš M. Ditti O. P.

C í r k e v n í t r e s ty.
( Kurs praktických pokynu pro duchovní život 6.)

Kapitola neduchovní?
Ano, člověk, snažící se zíti v milosti, tedy duchovné,
nemá s ní skutečné co dělat, a přece se s ní někdy
setká: Bud jemností svědomí, bud potřebou, aby jako
věrný věřící mohl na ni upozornit i, nebo tnu může
být aspoň výstrahou nebo povzbuzením při vědomí,
že církev chrání energicky určité předměty své víry
a lásky, aby tím chránila jejich nedotknutelnost a
zvýšila hrůzu zneužití. (Na př. ochrana zpovědi i zpo
vědníka a zpovědního tajemství.)
Pro všechny tyto důvody je třeba i v časopise nckněžském poučení o nich, aspoii o těch, které jsou urče
ny laikům.
Námitku, která se snadno naskytne, zeje lépeonich
nevědět, protože aspoň se člověka nedotknou, nutno
naprosto od mítnouti jako necírkevní, neboťcírkev jistě
neustanovuje svých zákonů, abychom o nich raději
nevěděli něho snad se dovídali jen náhodou, protože
by tím ztrácely docela smysl a účel.
Ostatně po tomto úvodě obrátíme se k mravnímu
prvku církevních trestů;ten jest nám konečné vzhle
dem k duchovnímu životu nejhližáí.
a) Všeobecné poznatky o církevních trestcch.
„Církevní trest stanovený nebo vyneseny zákoni
tou vrchností, zbavuje vinníka některých dober du
chovních nebo časných, aby ho napravil nebo zjednal
zadostučincní za vinu.“Jižztohojpoznává me trojí druh
církevních trestů: Jedny mají být lékem (poenae me
dicinales), směřujícím k nápravě vinníka. Podmínkou
jejich odpuštění jest, aby vinník odložil zatvrzelost ve
zlém. — Účel zadostčinící mají jiné tresty, které ne
závisejí na zatvrzelosti, nýbrž zůstávají až do výslov
ného odvolání, majíce funkci pokání za vinu i tehdy,
kdy se již vinník obrátil. (Degradace a pod.)

Jsou konečně také preventivní prostředky, spadající
do kategorie treslů, ač jimi vlastně nejsou, jako na
pomenutí, výstraha, pokárání, konlrola atd.
Podle tohoto účelu používá jich svata církev jakož
to pomůcky, v tomto stavu zkoušky užitečné nebo
i nutné. Některé z nich sama již předem vymezuje
;poenae determinataci nebo pouze stanoví faktum vi
ny a ponechává způsob potrestání některc autoritě
partikulární, jako biskupovi, představenému řeholí.
Některé tresty nastupují teprve tehdy, když byly
prohlášeny a vyneseny (ierendae sententiae),jiné však,
protože mnohdy vina, na níž je (rest nebo pokání za
ni stanovena, je často tajná, vstupují v účinnost ve
svědomí vinníkově hned se spácháním hříchu (latae
sententiae). Tak na př. je stanoven za hřích četby za
vržené knihy trošt vyloučení z církve, který vstupuje
v platnost ihned,jakmile se kdo toho hříchu za daných
podmínek dopustí. Naopak: Kdo vstoupí na pr. v civil
ní sňatek, není sice ihned vyloučen za to z církve, ale
může být po roce jakožto veřejný hříšník jmenovitě
od biskupa z církve vyloučen (CJC can. 2356).
Tresty církevní může platně stanovití uvalit pouze
duchovní (deridisi, mající k tomu z nějakého titulu
právo: Je to jednak ten, kdo má v církvi moc záko
nodárnou, tedy papež, sněm a biskup, nebo jiný kle
rik, mající k tomu od církevní autority sdělenou
moc.
Kdyby církevní tresty byly pouze vnějšími efekty ur
čitého výnosu, přiznali bychom,že nejsou předmětem,
majícím vztahk duchovním u životu.A však, analogicky
podle podstatných složek celé církve jako tak ové,jsoucí
společností božsko-lidskou, v níž element božský jest
směrodatný,konečný a vzorný, kdežto lidský, ač pod
statný, přece má funkci spíše trpnou ve smyslu, že má
být veden,zdokonalován, přetvářen a uzpůsoben v po
dobu elementu božského —tresty, provázené účinky
duchovními a zasahujícími hluboko do života milosti,
skoro v témže poměru převládají nad prvými a proto
jejich příčinou není pouze nějaký delikt vnější, nýbrž
také předpokládají mravní čili vnitřní důvod. A pro-

loze pravé tyto mají vztah L životu duse a také prak
ticky u laiků právě jen tylo přicházejí nebo prijiii mo
hou, omezíme se jen na ty, které nezpůsobují nějakou
ztrátu hmotnou (beneficia, postavení), nýbrž změnu
duchovní, ztrátu spojení k církví, statosi mi, účastí na
jejich zásluhách a modlitbách a přervání živého spo
jení s božským a eucharistickým životem Krista Je
žíše jak v celé církvi tak i v jednotlivém jejím údu.
Nuže, tyto tresty, af už mají účel léčivý nebo zadostcinící nebo preventivní, nemohou býti nikdy od
loučeny od subjektivního stavu svědomí vinníkova:
Vždy nastupuji jen tehdy, jsou-li s úkonem, za nějž
jsou stanoveny,spojeny tyto podmínky:
Čin, uvalující na duši církevní trest, musí býti:
1. sám v sobe těžkým hříchem, neboť za všední hří
chy církev trestů neukládá. Nutno tedy, aby se jed
nalo o vážnou věc, která sama svou důležitostí může
být předmětem smrtelného hříchu.
2. Tento hřích musí být nejen navenek (materielně) těžkým, nýbrž takovým i ve svědomí. Cokoli tedy
omlouvá od osobního smrtelného hříchu, omlouvá
i od trestu, i kdyby věc sama v sobě byla skutečně
sebe závažnější.
3. Za hříchy pouze vnitřní církev trestů neuděluje:
Hřích musí být vnější (skutkem,slovem, projevem...)
i vnitřní zároveň.
4. Hřích pak musí být dokonán. Na pouhý pokus,
třebas se nezdařil bez vůle vinníka, trest nenásleduje,
nebylo-li ovšem jinak ustanoveno při stanovení tres
tu.
5. Hřích musí být naprosto jistý, takže pochybnost
jakákoliv osvobozuje od trestu. ať už se jedná o po
chybnost vzhledem k samému činu (zda totiž se zá
kon vztahuje i na tento čin, ať pochybnost o zákoně
samém, zda totiž tento zákon vůbec existuje).
6. Trest se vztahuje pouze na přímého původce, ni
koli na spoluvinriíky, není-li ovšem výslovně o spolu
pachatelích řeč v zákoně.
7. Zákon o trestu se musí vykládat naprosto přesně
a doslovně, takže neplatí analogie sebe podobnější.

8. Arovněž nedospělosi (u hochů Mlel plných,u děv
čat 12,) osvobozuje od tresiu.
9. A konečně neznalost zákona (že je to neb ono
v ů b e c hříchem, na př. vstup do klausury kláštera dru
hého pohlaví) i neznalost třeštil jsou důvodem, proč
nenastává jeho účinek. —Samozřejmě, neznalost ne
zaviněná, nikoli neznalost chtěná nebo zaviněná : (Jest
liže vinník se dopustí činu spojeného strestem a vlastní
vinou o trestu neví, protože se vůbec nepoučuje. ni
koliv proto, že by právě v tom případe se poučení byl
vylinul, omlouvá i od trestů léčivých (exkomunika
ce).
Jestliže pak se v zákone praví, že se trest vztahuje
pouze na ty. kteří vědomě, schválně, vzdorné jej pře
stoupili, omlouvá od trestu jakýkoliv nedostatek příčetnosti. na př. strach, třebas jen nepatrný, jakákoli
nevědomost (nikoli vsak schválné činěná), rozrušení
mysli.neopatrnost a nepozornost, nedbalost o povin
nou péci, věk menší než 21. rok a pod.—
Není-li v zákoně oněch slov, nýbrž je-li trest uva
len bez nich (tedy bez výrazů : scientei-vědomě, praesumtuose-schválnc a pod.), omlouvá od trestu těžký
strach, potřeba a nahoře již zmíněná neznalost viny
nebo trestu, třebas zaviněná, jen když přímo nechtě
ná.
A nutno zdůraznit : Všech těchto podmínek jetřeba,
aby nějaký čin vyvolal církevní trest, nikoliv tedy jen
jedna z nich.(Viz cann. 2204, 2229, 2205 §2), a Summari um Theologiae mora lis, Arregui. 1923, str. 403
a 561.)
Církevní trest, právě jako moc zákonodárná, se vzta
huje na území toho, kdo tuto na něm má: Papež tedy
iná naprostou moc nad celým tímto světem, bisku
pové pak nad svými dieccsemi. Á také jen v nich platí
jimi uložené fresty —ukládané podle potřeby za hříchy
v jejich diecési zvlášť zhoubné nebo bující —na ty,
kteří se jich tam dopustí.
Trest církevní přestává řád li on absolucípri trestech,
majících hříšníka napravit! —smířením nebo dispensí
při trestech majících účelem potrestání (Cann. 2236

§ 1 a 2289). Odpuštění pak se deje různým způsobeni:
Bud ve zpovědnici nebo veřejné, ústné nebo písemné,
přítomnému nebo i nepřítomnému, podle jednotli
vých a různých poklesků, vin a hříchů, jakož i trestů,
za nč uložených, o nichž pojednáme v další části.
P. Jan Ev. Urban O. F. M.

Pracovna.
Nasi nepřátelé.
v
„Kdybychom se za Židy tolik modlili, kolik na né
nadáváme, dávno by se již obrátili.“ Mluvil hluboce
z pravdy kněz, který to spolu bratřím zdůrazňoval při
exerciciích. Naši nepřátelé: Našimi by rozhodné ne
měli byti. Jestliže jsou nepřáteli, nechf si jsou již ne
přáteli pravdy, ale našimi by neměli byti. Již to je prvá
nesprávnost. Mèli by býti našimi velkými dobrodinci
a my bychom jim za to měli nesmírné mnoho spláceli
dobrodiním nadpřirozeným. Nadávali na nepřátele!
Proč na né nadáváme? Zpytujme poněkud sebe a po
známe. že naše horlivost o cest a slávu Boží, která se
chce takovým divným způsobem ukazovati, jest bod
né neupřímná, kdybychom si mèli přiznali, proč na
dáváme na nepřátele Boží! Ne proto, že pracují proti
Bohu. Vždyť ten Bůh nás kolikráte nechal celkem dosti
chladné ve vlastních záležitostech. Vždyť my lobo Bo
ha nejinak než nevěřící uráželi. Uráželi jsme ho ne
věrou, nedověrou, maloverností, uráželi ho kolikráte
svatokrádeží, prohřešovali sc proti jeho zákonu. Naši
nepřátelé vyslovené bojují proti Bohu. Horšíme se na
ně za to. Ale v cem jsme jich lepší? Oni to aspoň ří
kají, že nenávidí Boha neb jeho církev. My však tak
jednali a ještě jsme se chtěli považovali za dobré dítky
Boží. Horšíme se na nepřátele. Prohlédněme dobře
důvody, proč se na ne hněváme. Když to není Bůh
v prvé řadě, jak jsem řekl, pak jsme to rozhodně niy.
Nadáváme na nepřátele, protože se dotýkají kolikráte
našich zájmů. Nepřátelé Boží činí kolikráte útoky na

naše statky, na naše hodnoty, na náš majetek, na naši
čest. Máme vydržená práva nejen nadpřirozená, o ty
nám tak casto ani nejde. Ale máme vydržená určitá
práva časná. Jsou to práva nejsvětější, protože jsou to
veci, jež zbožnost a láska k Bohu dala k jeho slávě.
Jsme jich uživateli. A nyní nepřátelé brojící proti Bohu
brojí též proti tem, kteří užívají hodnot a statků Bohu
odevzdaných. Cítíme, že se stahuje kolem nás železný
kruh ruky loupežné, ruky nečisté, která sahá po tom,
co jest posvěcené a zasvěcené Bohu. Ohrožují naši
hmotnou existenci. Totiž jen zdánlivě. Protože církev
prcce jen nezávisí na těchto či oněch statcích. Když
jich bude potrebovati, můžete si tv oriti nevím jaté
zákony, zase si věrnost a vděčnost věřících najde cestu,
aby udržela a uživila ty, kteří jim přisluhují slovem
Božím a milostí Boží.
Nadáváme nepřátelům, protože v nich kolikráte
cítíme instinktivně rušitele hlazené spokojenosti. Tak
bylo všechno krásné v pořádku. Všechno jsme mèli
hezky urovnané, vše bylo na svém miste a nyní při
chází kdosi a chce ten pořádek ze základů vy vrátiti.
Musíme znovu všechno dávati na své místo. Mnohé
pak již na své místo nikdy nepřijde. Nutno nalézati
nové cesty, abychom zase všechno srovnali, abychom
všemu zase dali řádné koleje a linie. Proto se mrzíme
na ty, kteří nám ruší naše výpočty, a proto jim koli
kráte nadáváme. Snad právě proto, abychom zase jed
nou ty své pořádky přehlédli a revidovali, abychom
své zrezavělé zbraně zase jednou vyměnili, abychom
se zase pocvičili v šermu, dopouští Pán nepřátele a
jejich výpady. Kdybychom všemu rozuměli, poznali
hvchom, že i nepřátelé mají hluboký smysl. Oni totiž
ukazují naše slabosti. Snad to činí způsobem trochu
či někdy příliš brutálním a nespravedlivým, ale přece
jenom nám ukazují zrcadlo, přece jenom nás nutí ke
zpytování svědomí. Nadáváme jim, protože nás olupují o čest, protože nám berou vážnost. My jsme se
tolikráte tak krásné schovali za slávu Boží.Vjejím stínu
jsme šfastně spočívali. Kolikráte jedinou naší záslu
hou oproti tem,kterým říkáme nepřátelé, bylo,že jsme

se ze s l á v y Boží mèli dohře, že jsme z té slávy též lec
cos urvali. Nyní nepřátelé berou slávu jménu Božímu
a my se rozhorlujeme. A zase pro co se vlastně roz
horlujeme? To bychom tak upřímné věřili a tak hlu
boce byli vžiti do slávy Boží a do jeho Majestátu, že
bychom jeho urážku pociťovali jako urážku svou?
Ale proč tedy my sami jsme tak casto uráželi Boha?
Nejsou jen urážky nepřátel, které křičí: Já chci urážeti Boha, já se elici rouhati. Jsou rouhání, která ří
kají, že se klanějí!
Kdybychom vážné byli přáteli Božími, pak bychom
především nenadávali, protože nadávka jest hříchem,
protože hřích jest též urážka Boží a urážka Boží jest
nepřátelský akt vůči Bohu.
Nadávkou nikoho neobrátíme. Jen snad roztrpčí
me jiné. Rovnou nesmíme my. křesťané, spláceti. Ne
mysleme. že nás jinak nepřátelé udupou. Koho udupou? Církev jeho? Tu si již Bulí uchrání. A hříchem
ji jisté chrániti nemusíme a hřích jisté není správná
cesta a metoda k obrané církve.
Kdybychom se tolik modlili za nepřátele, co na ně
nadáváme I Opravuji. Kdybychom se za né modlili
tolik, kolik nás pokušení k nadávání, ke hněvu proti
nim svádí, co hvehom jich obrátili.
Nezapomeňme nikdy, ani jeden den se modliti za
nepřátele církve svaté, za nepřátele pravdy Boží, aby
se poznali, aby jim bylo dáno světlo, aby si je Pán
přivedl k sobě. „Abys nepřátele církve svaté pokořiti
ráčil.44Pokořiti, protože pýcha se bouří proti Pravdě.
Aby jim dal Bulí milost pokory, aby dovedli jako maličtí přijímat i pravdu, aby dovedli svou hlavu sklo
nití. Aby je zklamala jejich nadutá pýcha hledající
pokrok v temnotě, v nejpustším zpátečnictví, v zo
tročení ducha zemí a peklem!
P- Silvestr AL
Studentské kapitolkyVaše obrana. Sami s tím musíte zápasí ti a druzí při
cházejí s tím k vám. Jsou to námitky a útoky proti
tomu, cenní se říká církev. Musíte se vypořádávati
s tím,jak,.Církev46byla proti vede,jak byla proti uiné-

ni. jak j«1proti svobodě lidské, jak je vůbec protivní
kem ncjoBtřejsím jakékoliv lidskosti. Hříchy papežů,
biskupů, temná inkvisice. S tím vším jde se na vás
a vy ses tím snažíte vyrovnati a druzí jdou s líru k vám,
aby vás bud zmát li, nebo aby snad u vás hledali pou
čení ve svých obdobných bojích. A tak si řekněme
především, že ten pojem církve jest dnes velini ne
přesný. Církev není papež sám, církev není římská
kurie a její úřady a kanceláře, církví není několik
prelátu, několik knězi. Církev, tof ona všeobecnost
všech zrozených v krvi Kristové na křtu svatem, spo
jených jednou věrou.jednou poslušností.jedněmi svá
tostmi. 111c. toť církev. Církev, toť všichni věřící. Proto
jak je nejapné mluvení: Církev loa ono vykonala nel)
nevykonala, když to přece vykonal nějaký její clen.
Vůbec, pamatujte si. přátelé, že tahle individuelní,
osobní apologie či polemika jest velmi neužitečná a
neplodná. Ukazuje se casto, kolik učenců a umělců
bylo katolíky, a z toho se chce dedukovati,že víra ne
odporuje vědě či čemu. Ale vedle toho by každý řádný
neverec zase mohl ukázati na rady rovněž velkých
učenců, kteří nevěřili v Boha. Z těchto argumentů
ničeho nemůžete vyvoditi. Proto jest zcela bezúčelné
s těmito námitkami se vyrovnávat i.
Raději si uvědomme, že církev jest sice božského
původu, ale že jest realizována v lidech. Když v li
dech, tedy to znamená, žc její členové si do ní při
nesou všechny své nedostatky, všechny své chyby.
Proto, místo na lidi, dívejme se na zřízení samo, na
jeho cíl. na jeho určení. I tledme vždy nejprve na prav
du Kristovu samu. 1lodí se pravda Kristova stále ještě
dnes? Kde jinde hledali léku proti všem dnešním bo
lestem a nemocem, jež marně se snaží moderní felcaři dusí a společnosti vyléciti bez Krista? 1Iledtevždy
na evangelium čisté, neposkvrněné, jež lidé nepotřísnili svými falešnými výklady, Illecite na evangelium
tak. jak je církev Kristova, jeho jediná dědická a vykladatclka, podává lidstvu, totiž nezkrácené, totiž ni
jak nezeslabcné a nerozredčné. Hajte křesťansivi a ne
křesťany, hajte katolickou církev a ne katolíky. Ne

myslete, že se vykoná nevím jaká služba církvi, když
budeme hledéti oddispntovati vše, co lidé v církvi
jsoucí kdy špatného provedli, třeba i ve jménu teto
církve. Pravé to je nám důkazem, že církev je pů
vodu božského, když všechny ty chyby lidí ji nedo
vedly zničili, když zase po všech porážkách lidstva,
po všem hledaní zase nakonec se věční žíznivcí, lide
s duší velkou a nenasytnou vracejí k tomu, jenž jest
Cesta, Pravda a Život, kdvž ztroskotáním všech systémů musejí doznati: Ježíši, jen Ty máš pravdu a my
musíme hlady zahynouti bez Tebe!
Na pravdu hleelte a na to, že ti, kteří tuto pravdu
Kristovu poctivé a do písmene pochopili a přijali,vyu
žili všech pokladů církve, jež jí Kristus uložil, že se
snažili co nejvíce se přiblížili k ideálu církve, která
vyšla přec z boku Kristova cista a neposkvrněná, aby
chom i my cisti byli a neposkvrněni, abychom tuto
neposkvrněnost, kterou nabyla církev ve chvíli smrti
Kristovy, abychom i my všichni na sobě uskutečnili.
Jak vysoko, k jaké šlechetnosti, k jaké lásce a nezišt
nosti dovedla vychovat i Pravda Kristova ty, kteří se
jí oddali! Snažme se byti také. takovými a všechny ne
spokojence s dnešní církví k podobnému vyzvěme.
Chcete miti církev svátou a velkou. Ona je svátá
v pravdě Kristové ona je svátá v jeho milostech a nesvatá jest pouze v nás. Proto ocisfme matku svou,
ale ne hádkami, ne omýváním toho, co přece jest jen
kolikráte černé, nýbrž v sobě obmyjme obraz Boží.
v sobě obmyjme církev, která právě v nás a jen v nás
trpí.
P. Silvestr M.
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Z duchovního života.
Jen málo novinek můžeme z duchovního života zaznamenati.
Především jetu kniha BIARDOYA: Les dons du St. Esprit. (Auhanel Fils, Avignon. 1930, str. 2CO, cena 20 frs ) Sv. Tomáš a
sv. Pavel vede autora celou knihou. Nemyslím, že by tato me
toda byla šťastná. Proto se exegetická část velmi dohra naprosto
iakai neklíží se stranou theologickou, kde nak sc autor snaží doItazovati, kde všude sv. Tomáš neexegcticlcy si počíná. Concedo
lotům et amplius. Ale to nepochopil sv. Tomáše, nepochopil vý
znamu jeho práce. Jinak, když se čtou obé části o sobé, jest knina
docela dohra. Synthe.su pak si musí každý teprve, sám učinili.
Kniha je vzácná tím, že podává poznámky z přednášek Billolovýeh na Gregoriane.
Dosti postrádáme knihy, která by shrnula pro laika křesťan
skou morálku. LINHARDTOVA kniha: l'nserr Ideale st tu na
bízí k užití tem. kteří po takovém díle toužili. (Herder, Freiburg.
1930, str. 350, cena 5 Mk 20.) Kniha je.-t přesná, vědecká, a při
tom snadno porozumitelná lem, kteří nejsou školeni v odborných
výrazech theologických Vědecky pracovaná kniha, ale l>ez za
tížení vědecké terminología. I rozdělení jest ideální. Člověk, Zá
kladní mravní otázky, Povinnosti člověka k Bohu, k sobě a ke
společnosti. Kniha jest životně psaná, skvělým a důstojným slo
hem.
Velmi cennou novinkou obohatil Kunríř literární stůl. Vydal
DURYCHÓVY články z Akordu o Xadéjic/i katolictví v zemích
ěeskveh. (Kiuicíř, 6 Kč.) Durych čte hluboko v době a v duších
svého národa. Jest jedním z těch, kteří nejvíce rozumí české duši,
protože prohlédl českých duší. Nedá se masti zdánlivostmi. Proto
nehledá naděje katolicismu tam, kde je hledají mnozí, kteří pra
cují 3 čistě světskými prostředky, kteří tyto pro'lredky ani nrposvětí modlitbou a posledním cílem a svátým úmyslem. Durych
zpytuje svědomí našim katolíkům, ukazuje jim, kde zapomínají
hledati své naděje, kile je pro ně síla jejich, o které jako by se
zarputilou slepotou nechtěli věděli. Těžko nulézti krá-nější slova
o milosti, o všemohoum ostí milosti, o důvěře, o naději a lásce
jako jedinc naší záchraně. Kniha musí se rozletět! v tisících exem
plářích. Měla by byti čtena na kněžských exerciciích, na exerciciích i laiků oicIh by se vážně a pomalu předčítali. Měl by ji míli
každý bohoslovec a měla by byti katolíkům zrcadlem, zpovědním
zrcadlem pro jejicli snažení, pro jejich práci, chèli a modlitby.
Rozšiřujte v masách, hromadně tuto knížku.
A jako na zavolanou po těchto voláních Durychových vydá
vají konečně katoličtí Němci z říše život velkého kněze, podob
ně jako Durych věřícího, doufajícího kněze, který se přiblížil
limine k ideálu sv. Šebestiána z Weddingu od Herwiga, knihu
totiž o knězi apoštolu velkoměst, dru Karlu S o n n e n sc h e in e vi.

KARL HOEBER napsal : Or. Carl Sonnenschein (Germania, lc,30,
atr. 164, n-na 3 Mlč 50.) Hoeber bvl věrným spolupracovníkem
Sonnenscheinovým a proto nad jiné byl povolán k napsání života
tohoto nadšeného, svátého kněze. Zatím, co nemožno se desiati
ke klasickému životu Thrasoltově o tomto knězi, protože každé
vydání jest rozebráno dříve ještě, než opustí tiskárnu, sáhneme
s vděčností no této knize. Kniha jest prostra při tom silně.strhu
jícím způsobem psaná. Proto je to kniha věrná, protože právě
takový byl život pátera Sonnenscheina. V' knize zrcadlí se celá
velká, krásná duse svátého kněze, jeho jediným snužením bylo
stati se. všechno všem. Sonnenschirm všeho se odvážil, všechno
podnikl, všechny hledal, všechny chtěl zahráli Kristovou láskou,
všechny k pravdě a ke štěstí přivcsti. Poučné jsou kapitoly, jež
nám lící, jak Sonnenschein soustreduje kolem sebe studenty a učí
je stýkati se s bídou duchovní í tělesnou chudiny lidu pracují
cího. Takových knězi kdyhv bylo hrstka, tak přetvoříme, pře
vrátíme svět, protože nic nemůže odolali lásce Kristově, když hoří
v nás. Musí zapalovat i. Vřele doporučuji mladým knězi m, aby
se mohli uriti, odporucuji všem, kteří veřejně pracují, všem, kteří
se v semináři připravují.
Ctitelům svátých přijde vhod nový život sv. Františka, jejž vy
dal Herder. (1930, str. 242, cena 4 Mk 60.) Da kommt aer Hei
lige. Kniha jest zpracováním legend františkánských z úst bratří
Leo a Egidio. Jedno z nejlepších zpracování života sv. Františka.
Chce posloužiti především mládeži a lidu, ale jest málo knih i pro
duchovního labužníka, které by jej z františkánské literatury tak
uspokojily, jako tato kniha.
P. Silvestr.

Z různých polí.
JAKUB DEML: Šlépěje XV. (Pavla Kytlicová, Tasov, cena kni
hy 33 Kč.) Chcete miti jistý přehled tmi, co hýbalo nebo mělo
hýliati dušemi? Pak to za vás bezpečné učiní Ďemlovy Šlépěje.
Oas od času vvrazí Demi zc své tasovské samoty a vypálí salvu
do všeho shnilého, jasným světlem osvítí, co mu v tichu rozjí
mání a nestranného pozorování se zdá, že osvětlení potřebuje.
Tyto XV'. Šlépěje jsou zase něčím zcela osobitým a zvláštním.
Vřele musíte stisknouti Dcmlovi ruce za ty jeho krá-né vise a
hovory s jeho nezapomenutelnou sestřičkou Mutylkou, která byla
již tolikráte jeho inspirátorkou. Pro Demla nezemřela, to je vi
dět». Ta jeho víra v jiný, lepší život jest prosté ohromující. A za
tím několik řádek zase se vyřítí Demi jako lev proti farizejství,
proti světáctví na místech svátých, proli povrchnosti, nespravedl
nosti. Jeho rány hanebně dodělávajícímu českému pokroku jsou
věru jedny z nejpádnějších. Však by ho jinak tak nepronásledo
vali. Jeho čeština v těchto Šlépějích jest češtinou, která voní jako
domácí chléb, která je pevne hnětená jako ty živcové skály tasovske. Mluv, Donile, kric a vyhrožuj a zpívej a placi Máš tolik
těch, kteří tebe poslouchají na slovo.
Bruito.

AUBA NEL PÉRE, Avignon, udržuje tradiri svého Almanach
des Pailfettes d'or (6 frs) vhodné proplétajícího články zábavné
s náboženskými.
AUGUSTINUS: Bekenntnisse und Gottesstaat. (1930, Krotier,
Leipzig, cena 4 Mk.) Šťastná velmi dobře provedená myšlenka,
dán k jubileu úmrtí sv. Augustina německému čtenářstvu hlav
ní dvě knihy světcovy \ dobrém, kapesním překladu. Problémy,
které sv. Augustin ve Vyznáních n v Městě Bozíín řeší, jsou -taré
a věcně nové problémy, které tísní provázejí a bičují cele lid
stvo tak dnes, jako tehdy. Vyznání hledají smysl v duši a Město
Boží v obecnosti lid&ké a křesťanské. Místo všelijakých rozředě
ných studií o «v. Augustinu vezměme přímo jeho díla do ruky
a z nich s<: o něm poučme, a v nich jeho hledejme. Jaká krásná
příležitost naskvtujc se každému za 30 Kč miti v krásném vy
dání v kapesním formáte obě základní knihy Augustinovy.
5'.
BERGMANN PAL L; Katholische IJausbibel (Ars Sacra, Mül
ler, Mnichov, str. 362, cena
.) Müllerovo vydání biblické
rodinné, čítanky je projevem úcty k Písmu, která se jeví vzác
nou výpravou tiskovou i ilustrační. Fugelovo umění je vznešené
a hluboce náboženské, mluví, žije.
DANZER BEDA OSB; Benediktinermissionáre des Mittelalters
(Missionsverlag St. Otilien, 1929, str. 67, cena 1 Mk.) Potěšení
z četby přehledného zápisu o práci benediktinů v Evropě ve
středověku jsem měl kruté zkaženo. Má autor divné názory na
naše dějiny, nechei-li říci slovanské vůbec. Prospělo by více kri
tičnosti v užívání pramenu (spor oslov. liturgii příčinou husitských
válek!). Jinak velmi zajímavé.
J. F. r.
Oes fleurs et des Fruiti (Spcs, Paris). Několikrát jsme referovali
o knihách této sbírky pro dospívající mládež. Více jsme utvrzeni
v hodnocení posledními dvěma svazky: D’ARMAGNAC: Le Sauvetage de Jean Paquerei (stran 231, cena 11 frs) a M. BOURCET:
Toujours prètes (str. 222, cena 11 frs.). Obojí vede mládež k cí
nům šlechetným, první mládež dělnickou, druhý skautky. Mravní
hodnoty vystoupí samy ze zajímavého děje. Tak bych si předsta
voval protějšky „noblesy“ lupičů a ztracených žen.
~jpDÖRFLER PETER: Als Mutter noch lebte. (Herder, Freiburg,
str. 276 a 15 dřevory tů, cena váz. 12 Mk.) Vzpomínky známého
básníka - jc to opravdu báseň dětské radosti i žalu —Dorilera na
dětství, na doby, kdy žila matička. Jemné slovesné umění, hloubka
rozvíjející se dětské duše v paprscích lásky matčiny a otcovy, živá
víra .. . My máme „Babičku“; možná, že nasi sousedé budou miti
„Als Mutter noch lebte”. Přátelům pěkné knihy podává Herder
toto vydání (54. tisíc díla 1) v bibliofilské výpravě s dřevoryty R.
Schaumannové, také umělkyně a básnířky. Cti, komu možno.
.
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FASCIE D. B. - KARRER O.: fl te Don Bosco seme Buben erzog
(Ars sacra. Müller, München, 1930. str. 192. cena 3.60 Mk.) Kníž
ka o způsobu výchovy největšího vychovatele posledních dob bl.
Jana Bosco. Vzácné umění postanti výchovu na lásce, předejít

mravní vati«’ dilètti. Komu jinému bych doporučil šfa.-tnou mo
saiku Boscova wchovatelaiví npž všem vychovatelům?
FLORILEGIU'M PATR1STICUM, fase. XXI, XXII. XXIV. podá
vají tyto perly putristické literatury: STÍ EUSEBil HVERONYMl
ET sTf AURfcLU AUGUSTINI: Epist. mutuae, SIT AURELII AU
GUSTINI: De doctrina Christiana, ST. THASCI CYPR1AN1: De
lapsis. (Prvé dva svazky stojí à 5 Mk, poslední 2 Mk. Vydalo na
kladatelství Petr Haustein. Bonn. 1930.) Jak jest zajímavá výměna
korespondence starého lva, sv. Jeronýma, s novým zápasníkem
Augustinem, jenž právě vstupuje do arénv. Ovanp vás dech svaté
horlivosti, přesnost ve výkladu učeni Kristova a geniální rozsah
Jeronvmovy erudice. De doctrina Christiana jest jedinečné kom
pendium křesťanského života toho, co se dnes nazývá snaha o křes
ťanskou dokonalost. Kniha jest přepracována a klasicky vybrou
šena. Možná, že ji též jednou v Krystalu vydáme. Kniha svátého
Cvpriána jest mohutnou knihou pastýře a vůdce, jpnž energicky
chrání svou autoritu, jenž nedopouští, aby tnu laikové rozvrátili
pod nevím jakými zásluhami vedení církve a duší, které jediné
pastýři, biskupu patří. Kniha je i dnesaktueiní, kdy mnozí za své
zásluhy snaží se vměšovat i do církevních pastýřských záležitostí.
S.B .
FUCHS DB. ALFRED: Novějšípapežská politika. (Orbis, Praha,
1930, str. 318, cena 40 Kč.) Jsou to více dějiny katolictví papež
ské Stolice v nejnovější době ve veřejnosti, hlavně v poměru k stá
tům. Druhý díl informuje o jednotlivých zřízeních apoštolské
Stolice. Proto má kniha cenu informačního pramene.
GOEBEL UR. BERN. O. M. CAP.: Katholische Apologetik. (Her
der, Freiburg, 1930, sir. XII a 488, cena 13.40 [16| Mk.) Nejmo
dernější spologetika odpovídající všem požadavkům novodobé
theologie. Náš pojem apologetiky je poněkud rozsáhlý, Gocbrl
se omezuje na Zjevení, na osobu a dílo Ježíše Krista (církev třetí
část o „pramenech“ zjevení. Dílo má mnoho dobrého, důklad
nost v důkaze, přesnost slova, všímá si námitek; a prcce není
zkornatělé. Určeno více pro bohoslovce, ale nikdo nebude lito
vat nákladu ani nánmliy na tento spis. Kdo můžeš, čti. —o —
H£$S8 ERGER MARIA: Die Lebenskameradschaft. (Herder,
Freiburg, 1930, stran IV a 40, cena 0.60 Mk.) Stesti v manžel
ství je nemožné bez zákona Božího. Autorka podává hlavní směr
nice Božích příkazů pro manželský život. Spisek vykoná mnoho
dohru.
HRONEK JOS.: Svatý Augustin. (Franci, Praha, 1930, str. 64,
cena 3 Kč.) Drobný, vsecn přístupny životopisný náčrt o svatem
Augustinu. Je dohře psán a může proniknout všude; povšimnete
si ho.
Kalendářová literatura oznamuje blízky konec roku. Z českých
se zmiňujeme o dobrých kalendářích Matice cyrilometodějské
(Olomouc, Wilaonovo 16.); Schulhrůderverlag, Kirnach-V¡Hingen
se opět ohlásil svým Theresien-Kalender (0.6Ö Mk) aTSchiilbrůderKalender(0.60 Mk), oba ve světlotiskové výpravě. České mládeži
věnuje Ceskoslovanská akciová tiskárna (Praha) Malý kalendář

pro mládež (Kč 5) pěkně a zajímavé uspořádánv, Schulbrüderverlag zdokonaluje svou tradir! uměním tìohatta-Moppurgo v Ka
lender für kleine Leute (0.50 Mk).
KEPPLER DR. P. N. \ Morgenland. (Herder. Freiburg, 1930,
stran VIH a 240, 16 příloh, cena 3.50 (4.80) Mk. Kepplerovo
umèni jazykové je dobře známo. Véřid umělec, dějepisec a theo
log na cestě Svatou zemí, všechny podmínkv jsou a dílo je opravdu
skvostem cestopisné náhož- literatury. Je přístupno všem i méně
školeným. Potěší každého.
—i —
KOI DELÁK JOSEF: Novy' Jičín. (Kryl a Scotti, Nový Jičín,
1930, sir. 35. cena neudána.) Také mladý básník, nadějný. Dva
obrazy na jedné ploše —Nový Jičín a básníkova duse. „Potácíme
se ven, aniž víme kaní“ a nakonec „naspodu všeho skrytý smysl
cest . . . kdy srdce před věčností tuším kleéeti“. Tak třeba vidět
duši hasne, plné jemné osobni lyriky. Kdo můžeš a máš rád naše
mladé naděje, nepřehlédni Koudeláka; přej mu se mnou, aby
„sen o království Božím“ se slal skutečností i u něho.
jp.
LAUB ALFRED: Nerve,nkraft durch Gottes Geist. (Herder, Frei
burg, 1930, stran X a 242, cena 2.80 [4] Mk.) Laubviv spis ne
postrádá správného podkladu a metody. Nervosita, duševní ne
moci jsou metlou dnešního člověka; kde je pramen? Ztráta činné
víry. Jak se vyléčil? Radi zkušení rádci: úplný návrat k Bohu.
Myšlenka správná. Dejte čisti trpícím; duch. vůdce, vychovatel
udělá velnu dobře, prosluduje-li a zařadí mezi své pomocníky.

-* /-

LANCE VITALIS OFM: Das apostolische, l'ikariat Tsinanfu.
(Verlag der Provinz.-Missionsverwaltung, Werl, 1929, str. 210.)
Velmi dobrá monografie misijního území v Číně. Dějinný nástin
o začátku misií po dnešek je doplněn výstižnvm obrazem dneška.
Způsob podáni živý a přece přesný. Pro přítele misií a dějin cenná
kniha.
J. F. P.
LECHNER DR. MATHIAS: Die Religiosität und Sexualität
des Kindes. (L. Auer, Donauworüi, 1929, stran 159, cena 3.50.)
Náboženský a sexuelní život dítěte. Obtížný předmět, kterého
Lechner neřeší čistě teoreticky, nýbrž podává řadu svých pozo
rování a každý může usouditi na správnost jeho názoru. Jak často
stojí katecheta před branou dětské duše. Lechnerovo dílo přichází
jak na zavolanou. Obě části jsou v díle dobře zpracovány, srdečně
radím vychovatelům.
-n .
LOlťl Z DR. JOSEPH: Geschichte der Kirr A
e. (A«c1endor fi, Münsterili Westf., 1930, stran Vlila 104, cena 2 Mk.) Zachytit jednotný
obraz středověku, vítězství křesťanství v Evropě, není lehko, aby
miadv duch postačil podání. Lortzovi se dílo hodně podařilo, při
hlíží lc novým výzkumům a dobře podává věc. Mezi Němci do
jde jistě rozšíření.
—a.
MALSBACH: Katholische Moraltheologie. Asehend orff, Mun
ster, 1930, 3 sv., ceny 5 Mk 40, 4 Mk 80, 5 Mk 85.) Prvá km ha
podává všeobecné morální zásady, druhý díl povinnosti naše k Bo
nu a třetí povinnosti k bližním. Celé dílo jest psané srozumitelnou,
přístupnou němčinou a prcce je to vědecke dílo prvé třídy. Mu1

sime riri. ir je to nejlepší mravuuka katolická vůbec, jakou jen
t»iúi»e. M.iusbacli jest moderni autor, který ale dovede ctili sv.
Otce, který konstantně k nim sc vrací, z nich čerpá, který na nich
atavi a huduje. Vychází z všeobecné nauky církevní. Nepouští se
do zhoubných moderních kompromisů s pseudomorálkou člověka
povrchního, člověka, který by mel rád jen práva a ne břemena.
Krok za krokem drží se andělského učitele, jehož věrné sleduje
a ukazuje jeho modernost, protože perennità, která právě jest
nejsvětější cenou sv. Tomáše. Podobně Mausbachova kniha jest
ceny trvalé, že sestoupil co možná nejhlouběji veden tradici a
otři a učiteli církve až do nitra lidské duše a tam hledal odpo
vědi na otázky, hledá totiž rozumem osvíceným věrou. Velkým
plu- je tcž bystrá a pronikavá psychologie. Mausbachovu morálku
vřele doporučuji kněžím i laikům. Je to dílo nesmírné ceny a vel
kého významu.
S. B.
J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK), TÜBINGEN: Die Religion
in Geschichte und Gegenwart. Lief. 87/88. Privilegien der Geist
lichen —Ramin. Obsahuje: Světské básnictví ve St. zákoně, Pro
roci, Protestantismus, Žalmy, Psychiatrie atd. Zvláště poučná je.
studie o protestantismu, protože je to snad nejlepší současné, svě
dectví o celkové situaci protestantismu.
—es —
SCHLUND DR. ERHARD OFM : Die Stellung der Religion in
der modernen Seele. (C. v. Lamas Nachfolger, München, 1930,
stran 117, cena 2.80 [3.5G] ML) Kapitoly náboženské psycholo
gie dnešní doby. Autor dobře chápe duši moderního člověka zmí
taného mezi nadpřirozeném a hmotou. Kapitoly o podstatě náhož.
a překážkách nábožnosti, jak moderní člověk cení náboženství a
jak vypadají různí lidé. Duchovní a inteligent mnoho získá, po
zná cesty k duším.
—ef
TiSSOT J. M.: Les fju issarices morales et surrtatu relies des fernmes. (Téqui, Paris, 1930, b í t . 208, cena 9 frs.)Kada stavovských
promluv paním a dívkám. Duc hovní rádce spolku najde zde mno
ho podnětů. ,
\ LČEK VACLAV; Pomněnka. (Fr. Ridir, Pruha-Brevnov 514,
193C, stran 61.) Neptáme se, příteli, kdo vaším mistrem byl, mile
znějí struny mladého srdce. Neníř pomněnka posledním mezi květy a kolik jiných vkládáme do knížky modlící? Všímejte si, přá
telé, našich mladých zpěváků slova, jsou toho hodni, - a / 'ZELL DR. ALBERT : Der Kreuzweg des modernen Menschen.
(Schönbich, Paderborn, 1930, str. 253, cena 3.50 [4, 5] Mk.)Číin
více. štěstí slibuje dnešní svět, tím více je vyděděnců ráje srdce.
Zellova kniha zachycuje jejich duševní stavy, odhaluje příčiny a
podává lék. Trpíte, trpí někdo z vašich, přicházejí k vani o áuchovní almužnu? Ctěte, dejte číst, pomůžete duši ke svobodě.
-a .

O v o c e D u c i l a sv.
( Kurs daru Ducha sv. 10.)

Z ovoce pak jejich poznáte je. Věčně pro všechny
případy bude platit toto rozeznávací znamení Ježíše
Krista. Nemůže strom dobrý špatného ovoce prináseti a nemůže podobné špatný strom dobrého ovoce
nésvti.
Život duchovní jest životem, který se rozlévá z mi
losti posvěcující, jenž jest touto milostí též účasten
stvím na životě Božím. Život duchovní jest životem
z působení Ducha sv.
A proto jen ten život jest skutečným životem du
chovním. jenž nese též ovoce tohoto působení Ducha
sv., jenž nese, zkrátka řečeno, ovoce Ducha sv.
Ovoce Ducila sv. jest zkušebním kamenem vážnosti
neb Učenosti, pravosti neb nepravosti našeho duchov
ního života.
Ovoce Ducha sv. Ovoce jest výsledek, korunou stro
mu, korunou jeho života, jeho vzrůstu, práce hospo
dářovy. Ovoce Ducha sv. jest proto výsledkem stromu,
výsledkem života, na němž plody rostly, zrájy a byly
připraveny k odměně péče a píle hospodáře. Život náš
duchovní vyrůstá ze stromu Ducha sv., z života jeho.
jejž nám sděluje svou posvěcující milostí, životem pak
podle této milosti a z této milosti, totiž životem ctností
a darů. Ctnosti učí nás jedna ti podle vůle Boží a dary
Ducha sv. vedou nás, aby v nás mohl Bůh svou vůlí
přímo působiti, abychom byli schopnými nástroji Du
cha 9V. Dary Ducha sv. nás osvěcují vyšším světlem,
vedou nás božskými cestami.
Když puk jsme takto již uzpůsobeni nadpřirozenými
ctnostmi, když Bůh jest naším nej vyšším Pánem nejen
teoreticky, nýbrž když proniká svou vůlí od nás přesně
chtěnou každý čin náš, když jeho dary nás dokonale
připoutaly k Bohu, když z nás učinily dokonale, jak
je to zde možné, nádobu, v níž se chvěje sdělený život
Boží, čím dále tím dokonaleji božskému životu nesdě
lenému podobný, pak tento duchovní život dozrává,

pak přináší své ovoce. A protože je tento duchovní
život způsoben Duchem sv., proto i jeho koruna nese
na sobě pečeť, zvláštní známku působení Ducha sv.
Proto ovoce duchovního života, jenž jest z Ducha sv..
dává též zvláštní ovoce Ducha sv.
Na tomto ovoci pozná se, zda žije v nás Duch sv .
neb zda jsme se kruté mýlili a klamali sebe a duchov
ního vůdce. Celé rozeznávání duchů jest usnadněno
právě tímto faktem, že každý strom musí vydati své
ovoce a že též život Ducha sv. v nás musí vydati ovoce
života Ducha sv. v nás.
Duch sv. jest mír, jest zář lásky, jest láska sama.
jest světlo, které jest podmínkou života. Ovoce má
tuto základní vlastnost a podmínku, aby bylo životem
čili plodem stromu, vzrůstu a práce, že je totiž koru
nováním práce a vzrůstu, že jest proto něčím sladkým,
něčím občerstvujícím. Proto jen tehdy žijeme duchov
ním životem, kayž náš duchovní život jest pro lidi
dobré vůle. když jest pro ty, kteří jsou kolem nás, ob
čerstvením, plodem, nasycením, když má i pro nás
určitou lahodu a líbeznost. Sv.Tomáš klade vyšší du
chovní život, v němž právě jest život mysticky, do ja
kéhosi tušení skoro okoušení sladkosti Boží v nadpři
rozené lásce naší, kterouž se právě spojujeme s Bohem.
Proto jest normální cestou duchovního života, že není
nám Bůh odporný, že přemáháme hřích nechuti k Bo
hu definitivně a vítězně, hřích strašný a častý hřích
acedie se všemi jejími sestrami, že nakonec nej vyšší
štěstí, třebaže smyslové necítěné, ale. přece jen celou
bytost pronikající a řídící, jen v Bohu nalezneme.
Štěstí v Bohu, hle, tof základní ovoce Ducha sv. S \.
Tomáš krásně seřazuje jednotlivé plody Ducha sv.
podle 5. hlavy epištoly sv. Pavla ke Galatům. (1. II. tj.
71 a. 3. Coni, in ad Gal. lectio VI., c. V.)
Toto štěstí v Bohu vyplývá z dokonalého ocenění
všeho, z dokonalého a správného uspořádání svých
vztahů ke všem dobrům. Duch sv. jest láska a proto
jeho prvé ovoce v duších musí byti láska, čím doko
nalejší láska, tím zralejší ovoce, čím zralejší ovoce, tím
větší uspokojení nad ním, protože více jest naše. Čím

více jest Bůh nás, tím více vzrůstá radost, druhé ovoce
Ducha sv. Radost cista, svátá radost.
Jako by nám odlétla radost, všechna radost ze srdcí
našich. Dnes se dovedou lidé lehkomyslné smáti, výskati, ale radosti neznají, protože kdyby znali radosti,
tuk budou vènti. Raduje se ten, kdo má dohro. Nám
pak nestačí dobro částečné a proto se lidé dnes ne
radují, protože právě jiného dohra nechtějí.Dobra vše
chna, všech ny dary zde na světě nám nevi prosně prcha
jí a proto nemáme radosti, protože nemáme z čeho
se radovati. Tak rozumíme svatyni, kteří byli nená
viděni, štvaní, kterým se třeba nic nezdařilo, kterým
se všechny jejich plány zhatily, a přece meli radost,
přece byli šťastni, protože měli dobro jediné a v něm
pak nic jim již nebylo neštěstím, protože všemu roz
uměli v Bohu, protože věděli, že on je dohry a že vše.
co posílá, třeba i to bylo strašlivé, třeba i to byla zdán
livá porážka Boha Samého v duších a ve světech, že
i to je dobré. Nevíme jak, ale přece jenom je to dobré.
Tak chápeme sv. Filipa Neri, který pod Gianicolem
běhal a křičel se svými hochy, který sršel vtipem a
šprýmem, tak nechápeme bručavé askety, kteří se nad
vsím pohoršují, kterým umělci a básníci nejsou ničím
jiným než cháskou právě k tomuto svátému pohor
šení. Ne, to nejsou svati a to nejsou asketi. Morousové
nejsou svati, protože nevydávají ovoce Ducha sv., jež
musí býti radost, protože láska jest radostná. Jenom
nenávist je smutná. Musí býti, protože jest pekelná a
peklo, tof smutek a nenávist.
Kdo Boha má, Čeho by se obával? Co mu múze
svět odejmouti? A když mu odnímá, co tím ztrácí?
J<le ještě za loupežníky, kteří jej obrali o všechno a
kteří mu jako u jednoho světce zapomněli jeden pe
níz ukrásti, jde za nimi a i ten peníz jim odevzdává.
Jednají jako bl. Jordán Saský, druhý velmistr dom.
řádu, který, když oslepl na jedno oko, svolává bratry
do kapituly, velí zanot iti Te Deiirn, že byl konečně zba
ven jednoho nepřítele. Jen ten se sváří, jen ten jest ne
klidný, kdo ještě nemiluje dokonale Boha. kdo vedle
Boha miluje ještě věci mnohé a bouří se pro ně, když

mu je někdo chce odejmou ti. Proto jsou svati, proto
jest církev v nich tak klidná proti nepřátelům, pro
to velí jim nezloreciti! Vždyť nakonec ho zmonou.
A i kdyby nám všedino vzali, kdyby nás na ulice do že
broty vyhnali, vezmou Boha, vezmou nám jeho lásku,
vezmou nám jeho pravdu? Svárliví proto ještě neži
jí duchovně, protože nedají se Duchem svátým tak
zaplnili, aby jim nej vyšším a jediným dobrem byl Bůh.
Dokud Bůh jest v srdci našem ještě stále obklopen
bůžky, za něž žárlíme, se bijeme, nežijeme duchovně,
protože zíti duchovné znamená, ještě jednou opakuji,
zíti . lásky nadpřirozené, která zná jen jediný před
mět, která jen k jedinému se dokonale odnáší a vše
ostatní zpola, ale jistě přechází a zapomíná.
Bůh jest věcný a proto shovívavý. Netrestá hned.
Proto ceká. Kdo žije v Bohu a podle Boha, přenáší se
přes délku času, protože žije věcností a oas dovede
preplouti v naději a cekání. Ví, že nemožno zde hned
najiti rozřešení všeho, že nutno Čekati, protože i Bůh
chce cekali, dáti cas nám kc zkouškám a jiným k na
pravení. Zná smysl zla a bolesti, jejich cenu nadpři
rozenou, a protože celý jeho život jest nadpřirozeně
zaměřen, i bolest dovede nadpřirozeně zužitkovat]’.
Proto jest shovívavý, protože zná v Bohu svou vlast
ní ubohost a to,že sám tolikráte potřebovalaještěstále
bude potřebovati, aby i nám Bůh poshověl a počkal.
Proto jest shovívavý k chvbám, křivdám a urážkám
bližních. Mstivý, jenž hned vždy a za každou cenu i za
cenu pohoršení si zjednává své domnělé právo, není
v duchovním životě. Akdyž si to myslí, pak sebe klame.
Vedle bolesti azla od jiných jest nášzivotzatížen bo
lestmi a strastmi všeho druhu. Jen ten, kdožijez milosti
posvěcující, jen ten zná pravou cenu,smysl a význam
bolesti.Jen ten dovede si odpověděti na otázku: Proč
utrpení, proč bolest a zlo. Dovede, si nakonec říci. žc
vše má napomáhati těm, kteří milují Boha,k dobrému.
Proto,kdo žije v Duchu sv.,jest trpělivý.Netrpělivost
ukazuje na nedůvěru v jiný vyšší život, v dobrotu a
spravedlnost Boží, která nakonec všechno urovná a
rozhodne.
7

V Holin jsme zakotveni, v jeho dětství. Jsme dettili
jeho, žijeme ze života, jejž nám v milosti posvěcující
sděluje. A proto ve všech vidí bratry a se všemi jedná
jako bratr. Sv. Tomáš seni krásně zařazuje ovoce du
chovního života z Ducha sv., totiž dobrotu, nebo pří
větivost, dobrotivost, mírnost a tichost a věrnost nebo
důvěru. Jako Bůh jedná laskavé, vlídně, tiše, dobro
tivě. i ti, kteří jsou jeho, nutně musejí o totéž se snažiti. Dokud jsme hrubí, tvrdí, nelaskaví, vězme, že jsme
ještě daleko od Boha. Ti, kteří jsou trýzní pro své okolí,
kteří jen surovou rukou dovedou druhé ovládati,kte
ří neumějí mírně léciti, mírné i operativní zákroky prováděti, kteří jsou jen postrachem, po jejichž smrti si
lidé dobré vůle musejí oddechnouti, nemají Ducha
Božího.
Když Bůh jest naším nejvyšším dobrem, pak nedá
me se strhovati slastmi a radostmi, které jsou neko
nečně níže pod radostí,kterou máme inítizobjetíBoha.
Nedáme se strhovati radostmi zakázanými, nedáme
se oslepit i a ohlušiti radostmi dovolenými. Zdržen
livost a čistota jsou strážkyněnii naší vnitrní svobody,
abychom se nestali otroky těla.
Ovoce Ducha sv. jsou výsledkem výchovv Ducha
sv., korunou jeho působeni v duších našich. í^roto jest
úkolem duchovního život a neklásti překážek působení
Ducha sv. v nás,Čili neciniti v nás překážek působení
milosti. Uchopit i ji, jakmile přijde, uchopiti ji, co nej
více jen můžeme. Prakticky receno, znamená to, zíti
podle ducha zásad nadpřirozeného života, ne podle
ducha tohoto světa, ne podle ducha naší vlastní se
belásky a pýchy.
Ovoce Ducha sv.jest naším nadpřirozeným věrným
zrcadleni a ukazatelem. Shlížejme se v něm casto, často
podle něho kontrolujme sami sebe. Ale přísně a bez
ohledně. Nic si neokrásí ujme, ničeho si nenalhávejrae. Jaké ovoce vydává život náš ve styku s Bohem,
s bližními a s dary světa, jež mají nás k Bohu přivésti,
ač jsou to již dary kladné v dobru či zla, jez máme
dobrem přetvoři ti.
Pak nebude duchovní život planým sněním, nebude

sportem, jak u mnohých dušiček bývá,nebude možno,
aby nás zmátl, aby nás naplnil ješitností a pýchou,
nvbrž bude nám stále vzpruhou k novému rozmachu,
k novému obrození duchovnímu.
Nuže: Duchovní život, toť život dítek Božích, ve
dených Bohem podle zásad jeho žijících a k němu se
stále přibližujících a k němu se ustavičně připodobňujících.
p. Silvestr M. Braito.

S v a t é Dé t s t v í.
Papež Pius X. nazval svátou Terezii Ježíškovu nej
větší světicí přítomnosti. Když ze všech nejvýše vy
stoupila, ze všech duší přítomnosti nejlépe pochopila
cestu vzestupu duše k dokonalému křesťanskému ži
votu. To pochopení je tajemství její svatosti a pocho
pení jejího tajemství musí nejvíce zajímati její „malé*.
Závěrem se tedy pokusíme naznačili toto tajemství.
:ež zároveň je světlem pro vše dosud řečené.
X Tajemství malých.
V theologii je obecně uznaná zásada, že milost Bo
ží nezasahuje rušivě do lidské přirozenosti, nýbrž ji
zdokonaluje. Sv. Tomáš Akvinský II.-II. 111,3. píše:
„Je paterý účinek milosti v nás. Nejprve uzdravuje
duši, pak působí, že duše chce dobro, třetí účinek je,
že duse úspěšně uskutečňuje dobro chtěné, čtvrtý, že
v dobrém setrvává, pátý, že dosáhne věčné slávy.46
O svaté Terezii Ježíškově napsal kdosi: „Její život a
její způsoby činí dojem věci tak jednoduché, snadné,
že všechny výsledky milosti v ní se zdají jen rozvi
nutím její přirozené bytosti.46Velmi správně je to po
znamenáno a nauka sv. Tomáše je důvodem i vysvět
lením této záhady.
Když nám duch Boží slovv Spasitelovými praví:
„Bučíte dokonalí, jako váš nebeský Otec je dokona
lý64. musíme při tom myslili na první stránku Písma.

kde je napsáno: „Učiňme člověka podle své podoby'4.
Bůh stvořil člověka hlavně s tím úmyslem, aby svým
ušlechtilým úsilím a s Boží pomocí se co nejvíce při
blížil kráse a dokonalosti Boží bytosti. Všechnu při
rozenou výbavu člověka stvořil Bůh podle tuho svého
přání. Přirozená výbava lidské bytosti jest úplná, aby
její pomocí mohl člověk dosáhnout i hlavního cíle své
ho života. Kdyby tato výbava byla zůstala nedotče
na zkázou hříchu, nebylo by třeba jiného, než aby Bůh
svou milostí člověka postavil na vyšší úroveň, na pů
du, na které stojí Bůh sám, a aby jej svou milostí pod
poroval ve snahách přirozené výbavy člověka takto
povýšené. Protože vsak hřích způsobil v přirozené
výbavě člověka rámy, totiž menší odolnost tolikerým
překážkám, musí byti Bůh člověku nejprve milosrd
ným Samaritánem a pak teprve může konati, co by
byl konal i před hříchem. Proto sv. Tomáš nejprve
mluví o léčivé činnosti milosti a pak o činnosti pod
porující, udržující na cestě k cíli a knžmti přivádějící.
Ale milost nedává nové přirozenosti, kterou by po
zdvihla na božskou půdu, nýbrž jen uzdravuje. Tedy
přirozená výbava člověka se všemi svými schopnost
mi jest úplná, aby po svém uzdravení milostí a drže
na na výši milostí mohla při vésti každého člověka ke
svatosti. Proto také to není jakési nemožné snění, když
svata Terezie Ježíškova pravila, že na její cestě jsou
jen praobycejné veci, a že její „malí“ mohou vykonávati vše, co ona koná. Ukazuje se nám, že jsme na
dobré cestě, tušíce zde vlastní ohnisko jejích myšle
nek o cestě k Bohu, o malé cestě ke svatosti. Ke sva
tosti, to jest k dokonalému křesťanskému životu, se
nejde něčím, co není dáno každému, co se jen vyvo
leným přidá, jako skutečný přídavek výbavy jejich
bytosti. Kdo s milostí pracuje a s milostí Boží spoje
na udržuje všechna svoje díla, všemi jde výše k do
konalosti křesťanského života. Žádná část přirozené
výbavy lidské bytosti, uzdravena a spojena s milostí,
není překážkou na cestě k dokonalosti, každá v tom
to spojení je bohatým zdrojem ctnostných úkonů a
ctností, tedy dokonalosti křesťanského života.

Přirozená výbava lidské bytosti jest úplná a proto
není jednoduchá. Ale ve své složitosti není bez ladu.
Je velmi přesné uspořádána, soustředně k lásce. Tato
soustřednost jc tak přesně Tvůrcem provedena, ze ne«
ní-li v činnosti láska, člověk je prosté neschopen práce
i té nejpozemštější. Mimochodem tu můžeme žasnout)
nad moudrostí Tvůrce lidské bytosti, když vložil do
duse člověka, či do jeho srdce věc tak záludnou, kte«
rá působí tolik zla, totiž sebelásku; sebeláska je nikdy
neselhávající reservou, jež udržuje člověka v činnosti
i tehdy, když láska k věci mimo člověka je v srdci
mrtva. Ať koná člověk cokoli, musí to konati s láskou,
třebaže si tc lásky ani není vědom. Bez lásky, nebo
v nej horším případu aspoň bez sebelásky, by mu v kaž
dém smyslu visely ruce bezvládné v nečinnosti. Proto
i ve všech zcela pozemských záležitostech pro úspěš
nou činnost platí slovo Písma: Nadevše mějte lásku,
nebof ona působí dokonalost.
To slovo však bylo řečeno pro křesťanský život.
A potvrzuje se jím, že i život ctností a pohyb člověka
k cíli podobnosti s Boží svatostí je stejně vybudován,
soustředně k lásce božské ctnosti lásky. Theologie
praví, že láska k Bobu je královnou a duší všech nad
přirozených ctností, že v ní jsou obsaženy všechny
ctnosti; cím je láska dokonalejší, tím jsou všechny
ctnosti dokonalejší, bez lásky k Bohu jsou všechny
ctnosti mrtvy. Dále praví theologie, že nadpřirozené
ctnosti jsou tak přizpůsobeny ctnostem přirozeným,
že se od nich liší jediné svým nadpřirozeným půvo
dem a prací v oblastech nadpřirozená. Vidíme tedy
v křesťanském životě přesně týž obraz, jaký se jeví
v přirozeném životě. Láska k Bohu jest ohniskem a
ona sama dostačí za hybnou a úspěšnou sílu ke sva
tosti, k dokonalému křesťanskému životu.
Otvíráme oči, když čteme toto vyznání svaté Te
rezie Ježíškovy: „O Ježíši, moje lásko, konečné jsem
nalezla své povolání! Mým povoláním je láska! Ano.
nalezla jsem své místo v lůně církve, a ty, můj Bože,
dal jsi mi toto místo v srdci mé matky církve: budu
láskou. Tak budu vše, tak se uskuteční můj sen!í; Ta

ková a podobná slova nerozumějící vykládají svaté
Terezii za unylou a nic nepovídající sladkost —a zatím
je v nich moudrost nejhlubšího učence v Božích vé
dách. Můžeme jim také rozuinèti. A pak jsme pro
nikli k tajemství celé „malé cesty41ke křesťanské do
konalosti. I držovati v živém spojení s láskou k Bohu
vše, co konáme ve svém pozemském povolání. Nelze
si my sii ti dokonalejšího a pronikavějšího zjednodu
šení křesťanského života, nelze si myslili cesty pří
stupnější prosté všem a každému.
Zdá se, že pravé v této véci je vrchol geniality sv.
Terezie Ježíškovy. Pronikla až do nejhlubších smyslu
Boží moudrosti o povolání člověka, pokud jsou lid
skému duchu přístupny. Všechny složky svátého Dět
ství touto základní myšlenkou pozbývají své zdánlivé
složitosti, všechny zdánlivé nepochopitelnosti se stá
vají jasnými, všechny nedosažitelnosti se stávají dosa
žitelnými. À dosáhne jich, kdo ve svém životě zkusí
uskutečni ti toto prozrazené tajemství.
P. Em. Soukup O. P.

B a r 1>o r a č i l i z b o ž n o s t -1
Franz Werfel, autor románu Barbora čili zbožnost,
by mohl bytí nazván poutníkem svatohorskvm : dva
krát uvádí svého hrdinu na Svatou Horu, jednou jako
dítě, po druhé jako muže dospělého,a dává mu tam pro
žívali city vznešené Jsa nevěřící,sotva si přeje takto být i
nazýván. Stojí asi jen o to. aby byl nazýván slavným
spisovatelem. Budou ho cisti v Berlíně a ve Vídni, po
něvadž tam vyšla jeho kniha, budou ho cisti v Praze,
poněvadž Cechy jsou jeho vlastí. A ve všech těch měs
tech je dosti řemeslných kritiků a výrobců slávy spi
sovatelské : ti ať konají svoji práci —jsouť za naplaceni.
My chceme říci jen toto : Franz Werfel, jsa Žid a ně
mecký spisovatel, napsal knihu,mající 8C9 stran drob1 Franz Wer fri, Barbara odt*r dir Frömmigkeit, Paul Z«olnay Vr-rlag, Berlin-Wien-Leipzig, 1929.

ného tisku, a v té knize oslav uje katolickou zbožnost
české služky.
Přečteme-li název knihy, můžeme držeti autora za
slovo: Barbora čili zbožnost, to znamená, že Barbora
je zosobněním zbožnosti. Zbožnosti živé. činné, ryzí a
ctihodné.
Hrd ina Werfelů v Ferdinand R.si pamatuje tvářBarbořinu už z nej útlejšího dětství: leže v kočárku na měk
kých poduškách nevidí nic jen modré nebe nad seboti
a Barbarin veliký obličej: a cítí jen vůni višňového
dřeva, jež zdá se vycházet! z temene její hlavy.
Syn rakouského plukovníka vyrůstá v teplé kuchyni,
kde vládne Barbora a důstojnický sluha Vojta. Matka
má ovsem den co den hosty a baví ses rytmistry. Sotva
najde chvíli, aby prolila několik zlostných slz, když vidí.
že noch má raději služku než matku. Není divu :Barbora
je rozněcovat elka ohne. Zimní ráno je temné, těžké, ne
vlídné a chladné. Barbora však vstupuje do světničky
a rozdělá v kamnech oheň. Duše se rozjasní a srdce se
rozehřeje. Barbora je strážkyní spánku, lékařka všech
bolestí, před níž i smrt má strach. Barbora je bytost
silná. Voda je živlem ryby. Vzduch je živlem ptáka.
A Bůh je živlem služky Barbory. Je silná Bohem, neboť
žije v Bohu. A to se nejeví jen tím, že každý den časně
zrána chodí na mši svátou, ale jeví se to hlubokým a
neměnným klidem,sladkoupříchylnostUáskouk prá
ci, tajemnou po vznešeností.
Barbora je prostřední, přímé postavy. Oblečena je
černě. Má tmavohnědé, jemné, uprostřed rozčísnuté
vlasy. Oči,z nichž zřídka mluví nevůle a hněv nikdy, oci
plné nehybného plamene a vytrvalé oddanosti, tvář,
z níž září vnitrní stav milosti.
A matka opouští starého manžela i mladičkého syna
jdouc za svou vášní. Otec umírá vysílením, hanbou a
steskem.Sirotka se ujímá teta. Barbora,zbavena služby,
vrací se do rodné vsi. Vyprošuje si mladého pána na
několik dní. Bere ho na pout na Svatou Horu. Modlí
se, aby jí Bůh ponechal to cizí dítě, aspoň než vychodí
školu. Svěže chrámu ukazuje Ferdinadovi rodnou ves:
Tam jsem doma. A osiřelý hoch vnímaje vůni višňo-

váho dřeva cítí, že jeho domov je tam, kde je Barbora.
Minou léta. Ferdinand chodí do kadetky. Barbora
slouží u cizích lidí. Kadet ji navštěvuje každou neděli
a ona mu spravuje roztrhané prádlo. Kamarádi vyslídí
jeho tajné návštěvy. Dozvídají se, že sedává v kuchyni
- budoucí důstojník. Poskvrnil svou cest. Ci dokonce
je synem této služky ? Tím hůře ! Nadto zjišťují před
stavení, že nemá vlastností potřebných k povolání vo
jenskému. Je propuštěn a dán do semináře, aby se stal
knězem.
Dokončí gymnasium. Vypukne válka.Syn vysokého
důstojníka nemající vojenských vloh jde na vojnu a
prožívá všechny útrapy světové války. Zraněn leží na
konec ve lvovské nemocnici. I jeho lože se objevuje
Barbora s velikým balíkem. Tri dny jela, aby spatřila
mladého pána. A několik dní prosedí u nemocničního
lože, na němž spí raněný, a jako v dětství kdysi střeží
jeho spánek.
Uzdraviv se ocitá se Ferdinand v hlavním městě
chvějícím se předtuchou blízkého zániku monarchie.
Vlna osudu mu přináší nové přátele. Jsou to lidé po
divní : žehraví básníci, pološílení filosofové, kavárenští
tlachalovc a teoretikové revoluce, zneuznaní umělci
a ženy perversní a hysterické.
Mír. Ferdinand studuje lékařství živě se vyučová
ním. V den promoce opouští Vídeň, aby vyhledal Bar
boru. Žije ještě? táže se jeho duše s úzkostí. Nejprve
chceshlédnouti Svatou í loru. Kupuje tam pro Barboru
růženec. Ví, co ji potěší. Mrzela by se, kdyby jí koupil
něco příliš draného. Žije ještě?
Žije. Přímá postava již 9e nachýlila jako strom, jehož
život se končí a jenž svým vrcholem hledá zemi, ze
které vysel. Záda se sklenula a hlava se naklonila na
stranu. Ale vlasy dosud voní višňovým dřevem. I praví
Ferdinandovi, že je zdravá, jen revma ji trochu trápí,
ale to nic nevadí, jen když může pracovali. Už je jí
Tätet.
Dlouho nebude živa. Vede Ferdinanda do své ko
můrky, otvírá svoji truhličku. Vytahuje těžký misek.
- To je pro tebe, budeš to nyní potřebovat - po prvé

mu tyká —pro tebe jsem to šetřila ode dne, kdy umřel
pan plukovník ... A zdráhajícímu se vnucuje svůj dar,
v němž se tají nesčetná rána, kdy vstávala, aby donesla
mléko a pečivo, tisíce hodin, jez prostála užlia ve' plotny,
dlouhé noci.jež probděla u lůžka nemocných dětí, vol
né neděle, kuv si odepřela jakoukoliv zábavu.Nevěřila
nikdy spořitelnám ani bankám. Jiní ztratili válkou, co
ušetřili, ona zachránila svou práci.
S darem odjíždí Ferdinand a slibuje si,že jen v krajní
nouzi ho použije. A ví, že již nikdy nespatří své drahé
Babi ...
Přepychový parník Assuan se blíží k mysu Matapanu, nejjižnejsiinu výběžku Peloponesu. V tom místě
je moře poněkud neklidné a cestující, když večer ulé
hají, bývají ukolébáni k spánku.
Radiová depeše pro lodního lékaře, který bývá tak
podivně zamyšlen. Někdo mu umřel.
A lékař vstupuje do své kabiny ve stavu jakéhosi
mezi vědomí a ochromení vůle. Neví ani, proč otevírá
svůj kufr a proč přepočítává zlaté mince v něm. Jen
několik jich prodal,když byl v největší nesnázi. Ostatní
jsou tu všechny.
A po chvíli nakloněn přes palubní zábradlí vysypává zlato do more.
Barbořino zlato, jehož svět nebyl hoden, leží nvní
v hlubinách. xMed zlaté včely je na veky chráněn před
znesvěcujícím oběhem.
Dominik Pecka.
i

Prosba poslední.
Pro naději, kterou nám dává úřad Královny nebes,
odvažujeme se prosby nejtěžší a poslední, aby nám
ukázala svého Syna.
Víme, že Syn Boží jest požehnaným plodem jejího
života, že Jej jakožto vlastní dítě milovala největší a
nejvyšší láskou mateřskou, jaká hýla možná nejen na
zerni, ale v celém světě stvořeném, že v Něm milo
vala Boha a zároveň ctila Boha. Víme, že Syn Boží ji

korunoval na Královnu nebes a dal jí moc a slávu.
Víme, že tohoto Syna jejího před očima jejíma jsme
potupili, umučili a zabili. Tento Syn vstal z mrtvých
na důkaz vítězství nebe nad peklem, udělil nám od
puštění hříchů a pozval nás do svého příbytku v ne
bi. My pak odvracíme se od Něho nejen ze slabosti
a mdloby, ale i ze zlé vide, ba i z nejhorší vůle. Po
dobáme se zločincům, kteří nechtějí zločinů zane
chali. kteří se spravedlnosti posmívají a přece se jí
hojí. Nebojíme se křižovati svého Spasitele, postnívati se Mu a tupiti Ho, ale bojíme se posledního třes
ní; často se podobáme psům, kteří už zbaběle kňučí
strachem a žalostí, vidouce hůl, zdvihnutou k tanè,
a přece ještě pod samou holí snaží se dokončili to,
zač je má stihnouti rána, doufajíce, že snad rána selže
něho že v posledním okamžiku se jim podaří usko
čili. Láska k Bohu není z nás a my víme, že nám hrozí
záhuba pro nedostatek této lásky, víme, že tato láska
nebude v nás nalezena, odstoupí-li od nás milost, a
že tuto milost úplné zapuzujeme svými hříchy. Bojí
me se, abychom nebalí překvapeni pravé v takové
chvíli, kdy je milost úplně zapuzena a kdy tedy jsme
proti trestu úplně bezbranní. Proto prosíme Králov
nu nebes předem, aby za nás prosila obzvláště v ho
dině smrti naší.
Prosíme, abv nani po tomto putování ukázala své
ho Syna. Tou chvílí po tomto putování se míní jednak
hodina naší smrti, jednak chvíle posledního soudu,
jednak věčnost nebeská.
Splní-li Královna nebes naši prosbu v hodině naší
smrti, spatříme svého Krále umírajícího na kříži s hrů
zou Jeho utrpení a poznáme na Něm zcela jasně prá
vě ta muka, která jsme Mu sami a nejvíce způsobili;
poznáme na Něm potupu, kterou jsme Mu činili, a
bude nám zřejmý učiněn způsob, kterým jsme při
spěli k Jeho usmrcení. Bude to hrozná chvíle pro nás.
az uvidíme ve skutečnosti svou vlastní katanskou
práci na ukřižovaném Spasiteli. A přece, ať hrůza
z tohoto pohledu a poznaní bude jakákoliv, věříme
pevně, že tento pohled v hodině naší smrti přinese

nám spasení, neboť, bude-li nám ukázán Spasitel nás,
třebas již kopím probodený, bude to známka milosti.
Proto tímto voláním úpíme k Matce Boží: Ukaž nám,
kde jsme tvého Syna udeřili, poplivali, probodli! Je
to hrozná a smutná prosba a hrůza i smutek je též
v jejím vyplnění, ale přece je to prosba největší a po
slední naděje a přece v jejím vyplnění je nej vyšší slad
kost Boží spravedlnosti a lásky.
Splní-li Královna nebes naši prosbu při posledním
soudu, budeme též zachráněni.
Při posledním soudu poznáme svůj pravý poměr
k Bohu, poznáme sebe a svůj život. Z tohoto poznání
bude nám úzko, neboť nebude to poznání takové,
jaké máme nyní a které si můžeme sami libovolně
zatemniti, nelíbí-Ii se nám nějaká skutečnost tak, jak
jest, nýbrž bude to poznání určité, úplné a nezměni
telné. Tímto poznáním pochopíme tež, jakého údělu
si zasluhujeme na věčnosti. Toto poznání samo nás
bude soudit, takže se vlastně buaeme soudit před
tváří Boží sami. Přítomnost Spasitelova při tomto
soudu bude zárukou, že veškeré poznání bude úplnc
a soud neomylný. Jak sami sebe budeme sonditi, to
vyjadřují slova úzkosti a zděšení: flory, padněte na
nás, pahrbkové, přikryjte nás! — Hrozné zajisté by
bylo, kdybychom se v ten den měli souditi sami. Pro
to voláme ke Královně nebes, aby nám po tomto
putování ukázala svého Syna. Víme zajisté, že, jak
mile nám Královna nebes svélio Syna ukáže, nebu
deme již sami sebe soudit, nýbrž bude nás soudit Svil
Boží.
Milosrdenství Boží od věků na věky. Je tak nesni ir
ne a neobsáhlé, jako všemolioucnost Boží. Projevuje
se, aniž o tom víme. i tenkráte, když sehe více hře
šíme, projevuje se tím, že nám není možno dosáh
nout! té úplnosti hříchu, jakou bychom měli na mysli
Ani Satanu se nepodařilo dosáhnouti té úplnosti hří
chu, které dosáhnouti chtěl a které byl by jistě dosáhl,
kdyby nebylo milosrdenství Božího. Bůh Satana srazil
do propasti, ale zapomenouti na něho nemohl ; kdyby
byl býval úplně na něho zapomněl, byl by Satan býval

klesl ještě mnohem hlouběji až na kraj svého úplné
ho zániku. Proto ani Satan nemůže duse. zavržených
v pekle muchi tak. jak by chtěl sám, nýbrž jen tak.
jak dopouští Boží milosrdenství, které se nezastavuje.*
ani před branami pekla, ba ani před samým Satanem,
neboř Satan není svrchovaným pánem pekel ani
svrchovaným pánem svým, nýbrž zůstává sluhou Pá
na nej vyššího, třebas sluhou nevěrným a zavrženým,
a není zavržen tak, jak by sám chtěl byti zavržen, nýbrž
jen tak. jak jej zavrhl Bůh. Satan trpí milosrdenstvím,
které prokazuje Bůh jemu i zavrženým.
Odsouzení nastává odvrácením tvare Boží od tvora.
My pak prosíme Královnu nebes, aby nám ukázala
po tomto putování svého Syna, kterého sice uzří vše
cka země, přicházejícího s mocí velikou ve velebnosti
a slávě, ale jest rozdíl v patření těch, kteří prosí, aby
Ho spatřili, a těch. kteří Ho spatří proti své vůli. Jedni
Ho spatří k svému zatracení, druzí k svému spasení.
Jeho příchod a zjevení se lidem bude milosrdenstvím
pro všecky, i pro ty, kteří Ho zapřeli; ponesou zajisté
s sebou do tmy zavržení část Jcno světla. Toto milo
srdenství pomůže k spasení těm, kteří nezůstanou od
něho odvráceni.
Splní-li Královna nebes tuto naši prosbu v hodině
naší smrti a v den posledního soudu, pak zbvvá už
jen splnění ve věcnosti nebeské.
Splní-li tam naši prosbu, pak to znamená, že v nás
obnoví čistotu srdce, neboť jen blahoslavení čistého
srdce Boha viděti budou. Jinak by to nebylo možno,
poněvadž tajemství nejsvětější Trojice, ve které bydlí
její Syn, nemůže byti viděno bez úplné čistoty srdce,
tedy bez úplného přetavení lidské osoby.Toto přeta
vení se děje bud v očistci, nebo přímou milostí. Tedy
i nad očistcem a nad přímou očisťující milostí vládne
Královna nebes, jejíž moc sahá z nebe pres všecky
věci až do pekel.
Patření na Syna Božího jest vsak činností osob nejsvětější Trojice a Panny Marie; je též božskou radostí,
a doufáme-li ve splnění této prosby, doufáme tím
v účast na této činnosti a blaženosti Boží i Panny Ma-

rie. To vsak jest již nad pochopení lidské, to jest věc,
které ani anděl nepochopí bez pomoci Boží.
Tak sc tedy nadcje lidská nezastavuje před ničím.
Ne že by sama byla tak smela, vynalézavá a přímá,
ale poněvadž Bůh tomu chce a aby nám to umožnil,
usnadnil a zpříjemnil, dal nám k tomu za naši pro
střednici Pannu Marii. A tak ve své bídě, o jejíž ne
smírnosti nemáme ani správného tušení, smíme a má
me prositi o věci, o jejichž nesmírné kráse a blaženosti
máme tušení ještě daleko mlhavější a slabší.
Jaroslav Durych.

( Ji ňt e — p o k á n í !
1Jesle ut, řekl bych zákonem nějaké předsevzaté čin
nosti, práce, úsilí, snahy, myšlenky, zákonem, zajišťu
jícím úspěch, vítězství, dokonalé dílo, jest všem,zvláště
pak na hlubinu duchovního života plujícím odvážliv
cům (vítězi a dělníky hodnými mzdy jen a jen odváž
livci): Proti činu čin ! Započínáme nějakou činnost a
tato zapocínající činnost jest vždy bojem proti činnosti
jiné, opačné, nepřátelské, byť nezjev né; dáváme se do
práce, abychom touto dobrou prací, předpokládám,
přemohli práci špatnou aneb práci lenosti (i hříchy
pracují); a usilujem proti úsilí, snažíme osvoboditi se
od snah uchvatitelů, myslíme v sobě proti myšlenkám
nesvým, jako mluvíme, odpovídáme, voláme a křičí
me proti hlasům, abychom my byli slyšeni.
Tedy vždy proti činu čin! Avšak proti činu zlému
ne čin živ, aniž odměnou za čin velký čin malý. za
dobrý zly, za mnoho málo, za málo zase málo —ne,
nikoliv !Proti činu čin, avšak podle míry, pravidla, zá
kona lásky Boží! A míra lásky Boží jest převrácená
u porovnání s měrou lidské přízně, neboť pravidlem
lásky Boží jest: nikdy neměřiti, vždy dávati bez míry
a pravidla, prostě jen a jen dávati. Proto zákon Hos
podinův od porny jest srdcím,ježjsouplyrkou nádobou,
miskou, jíž odměřují vše na desetiny litru, ci mincířem,

jejž na všechno přivČšují, aby zvážila a zhodnotila, to
jest usoudila. Ocíporný jest jim zákon, že jediná té od
pornosti nezměří a nezváží. Aodporem tímto jest jejich
zášf a závist,že jsou lak nepatrná, tak uboze nízká proti
lásce Boží, jejíž mohutnost, plnost a svrchovanost proti
vůli tuší. A pakli čin proti činu, tož u těchto srdcí zlý
proti zlému, hněv proti hněvu,záží proti zášti, niko
liv vsak lásku za lásku, pomoc za pomoc, dar za dar.
ne lásku, uznání, víru a oběť za lásku, péči. požehnání
a obět Boží —jen, jen vzdor.
Hlas volajícího na poušti, pronikavý, zalehá i dnes
v sluch jejich a ona, ta srdce, majíce uši k slyšení,sly
ší! Čiňte pokání! Ale opět, opět vzdorují. Nauku Kris
tovu poznala, prohlašují velkomyslné, jako paradoxní
a Ježíše uznala, tvrdí rouhavé - jako výmysl bláznů.
Avšak Ilias volajícího na poušti dnes mocné bije je
v sluch slovy : Čiňte pokání! Paradox, paradox! Uznej
te onen nesmysl v uznání nesmyslu vší té práce své
po léta činěné —marně! Neboť tak dlouho jste činili
a užitku jste neměli, tak dlouho jste pracovali, však
znaveni ustali jste u díla nedohotoveného, tak dlou
ho jste seli a zalévali, než nic vám nevzešlo. Což vás
užitky práce, výsledky, jichž jste se nedočkali, neusvědčují dosti, ze jste činili práci marnou, že jste totiž
přelévali more? O, zajisté! Tož čiňte ještě naposled,
čiňte pokání a nebudete činiti marně. Dejte zapome
nutí místo hněvu, úklon místo vzdoru, úsměv za škleb,
pohlazení za udeření pèsti. A —tváře, jež svraštěly smí
chem vilnosti, zalejte slzami, potopou slz, by shlazen
byl hřích nečistoty; a jedním slovem: čiňte pokání
proti činům vzdoru a pýchy! Čiňte nesmysl, nečiňte
však toho, co vám bylo tak, tak příliš rozumným neprelévejte moře. A misky svých srdcí odvržte! Jste
dušemi, hlubokými dušenu beze dna. Lásku Boží nelze
meriti, proto dopusťte, aby se moře podle libosti své
vzdulo větry milostí a podle vůle své rozšířilo. A váhy
svých úsudků pyšných odvržte! Vážením neušetříte,
natož zbohatnete; vážením drobíte svá srdce a ubý
váte. činíce se lehkými ke dni soudu, kdy se po prve
a naposled zjeví rozdíly! -

f
Tak volal, tak volá a tak volati bude fen, jenž usi
luje. abychom my, malí, zmenšeni byli skrze něho, aby
ON mohl rústi a byl zvýšen. Jest Hlasem křtu, t. j. po
kání, a mluví v srdcích.
Do království Božího všichni spějeme, do zeině, oplý
vající mlékem radosti a medem lásky. Hranicí této
země jest Jordán —pokání. A pokání jest nezbytné.
\ šichni to již víme, nicméně mnozí ještě ne. Všichni
již pracujeme,započavše činem pokání,nicméně mno
zí ještě sed mým těžkým, přetěžkým hříchem jsme obtí
ženi. Všichni již jsme očištěni převzácným pramenem
pokání, ve všech nás tento zmohutněl v Jordán, zavla
žující suchopar duší s námi spiatých, nicméně mnozí
ještě jdeme pouští s vyprahlými rty, v žízni a touze
nalezli Oasu, aneb mnozí sedíme na pramenu, jejž jsme
nalezli, jako ona ropucha z pohádky ve studnici, sobečky střežíce jej pro sebe.
Cím jest déšť půdě, tím jest pokání duši. Cím jest lá
zeň dělníku čistícímu stoky, tím jest pokání duši. A čím
jest stín oblak všemu živému, trpícímu dlouho žehem
slunce, cím jest stan poutníkům, putujícím pouští, tím
jest pokání duši. Vpravdě jest vlahou nezbytnou k ži
votu a podmiňující život. Ježíš Kristus místo slov: Nenarodí-li se kdo z vody . . mohl též říci : Nenarodí-li
se kdo z pokání, nemůže vjíti do království Božího.
Duchovní život, jakým již žijeme aneli jakým usiluje
me zíti. jest vcházením do království Božího, a deje-li
se toto vcházení, tož určitě skrze narození z pokání.
Jako na každé cestě, tak i na cestě Kristové poutníci
bud jdou jednotlivě, osamoceně, bud společně, dva
neb tři, nebo se předbíhají, potkávajíce se. A nespor
ným faktem jest, že jako cestovatelé štěpní krajinou
vidí step a vnímají a poznávají step, v tropickém pra
lese pak udivují se diviim přírody, sdílejíce stejné zku
šenosti, tak i účastníci duchovního života mají tytéž
zkušenosti. A tak prvou zkušeností jest vědomost, že
cesta začíná u pramene pokání a že tento pramen roz
levá se do cesty v takové šíři a hloubce, že jest nutno
svléci se, oděv nechati oděvem a nah přejiti. Sdílení
v této zkušenosti těch, kdož přešli, jest chvalozpěvy

diku za ni velikou, převelikou milost očisty, jíž se jim
v [»ramenu tom dostalo.
A nyní nebučíme v krajině ani na ceste, ale přímo
v duši. Jaké mraky nerozhodnosti, nejistoty, touhy po
vyrovnání sil valí se dusí, zbloudila-li, díky, v labyrinte
světa! Jaký děs, jaká bázeň,nikoliv aby se mraky roz
prchly, ale aby se nevrátilo parno, nesnesitelné parno
starého života! A jaká žízeň po dešti! A jaká touha
po slunci, po novém slunci v blankyte nového života!
A to všechno, to všechno, ó, jistě, jest milostí, jež nás
zachvacuje. Neboť tím vším, tou nerozhodností, za
blouděním a bázní zaněcuje se touha nastoupili cestu
za Kristem, zaněcuje se v žár rozhodnutí, v ein ve sku
tek. A duše se vzdává, jde a činí pokání. . .
A pakli jsme hovořili o činu pokání proti činu hří
chu. o Jordánu, o pramenu rozlitém vůkol, a pakli by
la ree o dešti a lázni a vláze, tož jsme jen zvěstovali,
sdělili pravdu, že:
Když v pláci kajícím slzy se rodí,
duchovní oheň zažehnut bývá
a srdce tajemství jasem svítí.
Je smyta vina, každý hřích zcistí se ve varu slz.
doufá-li srdce, žádá-li lásky.
Modlitbou pláce pokorného toužícího srdce
spasení se blíží.
Velká je před Bohem modlitba tato,
ničím však říkání bez slz a vzplanutí.
Okrášlené řeči zklamání je výsledkem,
však plac věrného srdce
k jistotě, ku víře Boží povznáší!
(Podle sv. Augustina.)

Jan Rubin.

I I r o b y L o h a t ý r ů v Hí m e .
Hrob sv. Stanislava Kostky.
Naproti královskému paláci na Kvirtuale stojí malý,
ovální kostelík sv. Ondřeje, vystavený podle nákresu
Berniního. Je velmi útulný a sám Bernini jej počítal
ke svým nejlepším stavbám, a zestárnuv, rád se do ně
ho chodíval modlit. Vnitřek skví se červeným a bílým
mramorem,kterým všechny steny jsou vyloženy, a vy
bíhá v pozlacenou kopuli, která se zužuje v jasnou lu
cernu s vysokými okny a je nesena pilastryz bílého mra
moru. Svou přívětivou souměrností a svými pěknými
oltáři povznáší mysl a povzbuzuje k modlitbě a me
ditaci. Panuje tu klid a ticho, ve velkém městě tak
vzácné, a hodí se výborně pro noviciát.
Skutečně tu založil sv. František Borgiáš, třetí ge
nerál jesuitů, noviciát, ze kterého vyšli světci, jako
Alois z Gonzagy, Bellarntin, Pavel Segneri. Dnes tam
již neslyšet modliteb noviců, protože nová vláda r. 1872
noviciát zrušila, dům zabrala a dosud jej drzí. Nic
méně se vám zdá, že diteli noviciátu dosud tady pře
bývá a že kostelík je dosud naplněn vůní nevinnosti
a kajícnosti a modlitbami noviců, kteří se sem schá
zívali k rozjímání a k hodinkám a přisluhovali mši
svaté.
Na těchto místech klečíval také patron noviců sv.
Stanislav, mladičký bohatýr lásky k Bohu. Constimatas in brevi explevit tempora multa. Jako chlapec
opouští proti vůli otcové a bratrově rodinu a ¡irosi
Kanisia, aby ho přijal do Tovaryšstva Ježíšova. Kanisius posílá jej do Říma ke generálovi Františku Borgiášovi, který ho přijímá a mu dovoluje prohlédnout!
si památky a krásy věčného města. Stanislav zříká se ne
vinné radosti a vstupuje hned do noviciátu tady usv.
Ondřeje. Jediný anděl strážný, stálý svědekživota mla
dičkého novice, mohl hyprozrad iti, co videi v chudičké
jeho světničce. Kajícího a modlícího se anděla v těle
lidském! Stanislav v krátké době naplniv léta mnohá
umírá 181etý v ranních hodinách na Nanebevzetí Pan-

ny Marie, aby byl přítomen v nebi oslavám své Ma
teře. kterou tolik miloval a kterou drobnými, ale stá
lými službičkami uctíval říkaje: „iquidquid1minimum
ďurnmodo Constant“ (ař je to sebe nepatrnější, je-li to
jen stálé). Ještě před svátkem, když římské zvony zvo
nily večerní Anděl Páně, obrácen k basilice S. Maria
Maggiore, pozdravoval svou královnu a vyprošoval si
její požehnání. Ráno koleni třetí hodiny byl mrtev.
Zesnul r. 1568.
Jeho pokojík byl změněn v kapličku, která se stala
cílem nesčíslných poutníku z celého světa, mezi nimi
i polské královny Marie Kazimíry, vdovy po velikém
Sobieském. Na jeho svátek přicházejí sem nepřetržité
řady seminaristi! a dívek a klekají a modlí sc dojaty a
prosí za svou nevinnost. —Když byl dum noviciátu
italskou vládou zabrán, přenesli, jak se dalo, pokojík
tam, kde je dnes. V jeho předsíni je mnoho cenných
památek: rukopisy sv. Kanisia, sv. Aloisa, sv. Jana
Berchmansa a našeho Stanislava vedle jejich pravých
podob. V pokojíku pak samém je dojemná socha umí
rajícího panice, nejlepší prý dílo Legrosa.
Na posteli ze žlutého mramoru odpočívá bledý na
pravém boku, hlavu má položenu na bílé mramorové
podušky, v pravici drží křížek a růženec, a levicí svírá
obrázek Matky Boží. ke které obrací hasnoucí zrak.
Myslíte,že máte před sebou skutečné umírajícího, tak
je výraz tváře živý a pravdivý.
Nad hlavou umírajícího je na stěně obraz od Minardibo: nejsvětejsí Panna nesená na křídlech andělu
a provázená sv. Anežkou, 9v. Barborou a sv. Cecilií
vztahuje láskyplné ruce k Stanislavovi, jako by přijí
mala jeho duši, aby ji uvedla do nebe; svaté mučed
nice a andělé nesou v rukou květy, obrazy to ctností
světcových, a házejí je na jeho lůžko. Louis Veuillot
píše: „Tato kaplička sv. Stanislava, jedna z nejmilejších v Římě, je mÍ9tem, kde se modlitba v srdci sama
rodí a z nebo tryská jako z přirozeného pramene.4’
Tady sloužil první svou msisvatou Joachim Prcci, poz
dější papež Lev XIII.
Ale vraťme se do kostelíka, kde je hrob našeho svět469

ce.V malé bohatě vyzdobené kapli nalevo od vchodu,
pod oltářem 5 obrazem od Marattv znázorňující sv.Sta
nislava jak zrukou Panny nejsv. přijímá božské Děťát
ko. je urna z pozlaceného bronzu a z lapislázuli a v ní
odpoěívá tělo našeho svátého mládence. Před urnou
hoří ve dne v noci lampa zorůsvitného křišťálu v podo
bě srdce a stále připomíná srdce Stanislavovo, jak ho
řelo láskou k Pánu Bohu. Jiné dva obrazy na stene po
stranách ukazují světce, jak přijímá Tělo Páně z rukou
andělu a jak si na srdce přikládá navlhlé rouško,aby
ochladil žár nebeské lásky, která ho zzírala. Na urně
je psáno zlatými literami: „S. Stanislaus Kostka"
Na zámku Kostků v Polsce připravovala zbožná
matka hošícka Stanislava na svátost svátého biřmo
vání. „Mé dítě, dobře víš, jak slavný je náš rod. Kost
kové počítají mezi svými cleny kancléře království,
vojevůdce, zkušené a obratnésprávcezeniě,paladýnv.
Ale neskvělejší ozdobou naší rodiny je věrnost víře
katolické. Mé dítě, zůstaň i ty věrným synem církve
katolické a nedej se svést k životu, který by jméno
Kostků potřísnil.“ - Věru, ani kancléřové, ani vladaři
ani paladynové rodiny Kostků tak neoslavili — kdo
je dnes zná ? —jako náš Stanislav, jehož jméno ctěno
ve světě veškerém. A je to sláva cista, neposkvrněná
krví a falešným uměním diplomatickým, sláva nehle
daná, sláva dítěte, které nikomu vlásku nezkřivilo,
sláva, která konec konců jest slávou Boží.
Vedle hrobu sv. Stanislava je hrob a pomník Karla
Emmanuela IV., krále sardinského a piemontského.
Tento král sestoupil s trůnu a uchýlil se r. 1802 do
Říma, kde vstoupil r. 1815 do Tovaryšstva Ježíšova,
přitažen vůní svátého onoho mládence, a zemřel ro
ku 1819 vyvoliv si k časnému odpočinku místo vedle
hrobu jeho. Na vysokém podstavci je poprsí královo,
n apra vo stojía nde 1zmrt vy ch vstá n í, nal evo žena smu tnebo vzezření nakloněna k hrobu.
Dva hroby —věrné obrazy slávy: slávy svctskt\a
slávy svaté. Kdo ví dnes o Karlu Emmanueli IV.? Ze
tu o něm píši, je jedině proto, že jeho popel odpočívá
vedle popelu světcova.

V bývalé zahradě noviců dosud vide ti zbytky vo
dojemu, v jehož vodè si sv. Stanislav po svatem při
jímání navlhčoval rouško,aby si jím ochladil hrud roz
pálenou láskou Boží. Do pamětní mramorové desky
na zdivu je vryto:
Olim Kostka rneis ignem lenibat in undis
Illuni Div inm quo peredebat Amor.
Ite alioyjuvcneSy alius quos ignis adurit ,
Accede huc simili quisquís ab igne cales.
„KdysiKostka v mých vlnách ochlazoval oheň bož
ské lásky, který ho sžíral. Jinam jděte, mládenci, které
jiný zažihá plamen; přistup,kdož podobným plápoláš
ohněm.“
p_ Hudeček C. SS. II., Řím.

Svatý Pavel v Athénách.
Myšlenku o přirozeném poznání Boha a o příči
nách, proč lidstvo toto poznání ztratilo a upadlo do
modloslužby,vpodává svaty Pavel obšírněji v první
hlavě listu k Římanům (v. 23—32). Můžeme se prá
vem domýsleti, že ony vývody, jak jsou obsaženy na
onom místě, byly také předmětem Pavlova kázání
na Areopagu, ač to svátý Lukáš výslovně nezazna
menal. Souvisí totiž vnitrně s myšlenkou o přiroze
ném poznání Boha a s celým postupem Pavlovy řeči.
Podle listu k Římanům, ač lidé poznali Boha, .,neoslavili jej*‘, t. j. neuznali jeho autority a nesloužili
jemu, ale zmarněli ve svých myšlenkách, t. j. oddali
se s hrdým „non serviam“ svým vášním, hříchům a
neřestem. To mělo za následek, že se „zatemnilo ne
moudré srdce jejich“ a že místo jediného pravého
Boha počali uctívati množství bohů falešných, kteří
byli jenom ztělesněním jejich hříšných žádostí a tu
žeb. Byl to tedy mravní odklon od Boha, jenž měl za
následek zatemnění správného poznání Boha: prav
da to, jež platila za všech časů a dob a platí i podnes!

Atheismus nebývá výsledkem rozumových úvah, ale
zpravidla je důsledkem hříšného mravního života. Citát uvedený z řeckých básníků je už přechodem
k další, nové myšlence Pavlova kázání. Těmito řec
kými básníky, na než se Pavel odvolává, jsou Aratos
v básni Fainomena a Kleanthes v hymnu 1 1 a Jova.
Oba byli žáky Zenona a žili okolo roku dvoustého
před KYistom.
Ještě na dvou místech cituje svátý Pavel ve svých
listech řecké básníky, a to Menandra (I. Kor. 15, 33)
a Epimenida (Tit. 1,12). Z těchto tří citátů nelze usu
zovat, jak někteří činí, žc by Pavel byl nějak zvlášť
zběhlým v řecké literatuře. Jeho řečtina, jakou píše
své listy, je příliš lidová a příliš semitsky zabarvená,
než abychom mohli se domnívat, že Pavel navštěvo
val řecké školy a tam že se vzdělával v řeckých kla
sicích. Na drulic straně ony citáty dokazují, že nebyl
také v řecké literatuře ignorantem a že dovedl, když
toho bylo třeba, doložit hlásané pravdy výroky řec
kých spisovatelů. Snad znal ony básně z nějaké anthologie, jaké tehdy byly velmi rozšířené.
„Když jsme ledy pokolením Božím, nesm íme se domnívati, ze božstvíje podobným zlatu, stříbru, kame
ní, výtvoru to dovednosti a důmyslu lidského“ (v. 29).
Básníci řečtí, kteří napsali, že člověk jez pokolení
božího, nechtěli tím pouze říci, že člověk pochází od
Boha, ale že je také v člověku něco vyššího, vzneše
nějšího, něco božského, co jej povznáší nad ostatní
tvory a činí Bohu podobným. Tušili onu pravdu, které
Písmo svaté jasně vyjádřilo řkouc, že člověk je stvo
řen k obrazu podobenství Božímu!
Právě z této vznešenosti člověka vyplývá pošeti
lost a nerozum modloslužby. Všechny ony sochy a
obrazy bohů, ať sebe krásnější a z materiálu sebe
vzácnějšího, jsou pouze výtvory lidské dovednosti a
lidského důvtipu a jsou tedy nižší než člověk. Člověk
stojí výše než to, co svýma rukama a svým důmys
lem vytvořil. A nekonečně výše nad člověkem stojí
Bůh, od něhož člověk pochází. —Svatý Pavel mluví
o modloslužbě šetrně, by neodpudil svých pohan-

>Lvch posluchačů, ale tito sami z jeho slo\ mohli po
znat, jaká je nesmírná vzdálenost mezi správným poj
mem jediného,duchového Boha a mezi modloslužbou,
která božství snížila pod člověka.
Bůh nedbaje těchto ¿asá nevědomosti. nyní zvěstuje
lidem, aby všichni a všude činili pokání,poněvadž sta
novil den, 4 »němž bude soudit obor zemský podle spra
vedlnost i skrze muže, jehož k tomu určil podav vsem
o tom důkaz tím. ze jej vzkřísil z mrtvých (v. 3C —31).
Kdežto až dosud vývody Pavlovy se pohybovaly
v oboru přirozeného náboženského poznání, nyní
v tomto verši přechází k positivní nauce křesťanské.
- Nevědomost o Bohu, jaká vládla v lidstvu před
Kristem, hýla zaviněna lidsky tni hříchy a vášněmi.
Leč Bůh ve svém milosrdenství nejen jí netrestal, ale
naopak ,přehlédl1ony časy nevědomosti a nedbaje
viny lidstva poslal nyní do celého světa věrozvěsty
vyzývaje všechny lidi. aby se obrátili a činili pokání.
Toto obrácení, má-li byti rozumně odůvodněné a
upřímné, musí ovšem vycházeli z víry v Ježíše Krista
a jeho poslání.
Výzva k pokání byla hlavním tématem kázání jak
u Jana Křtitele, tak i u samého Krista. Oba volali k při
cházejícím zástupům: Čiňte pokání, neboť se přiblí
žilo království nebeské. (Mat. 3, 2 a 4, 17.)
Jako hlavní motiv k obrácení a pokání uvádí svaty
Pavel poslední soud, při němž bude Bůh skrze Ježíše
sonditi všechny lidi. při čemž spravedliví budou od
měněni v nebesích, hříšníci však potrestáni ohněm
věčným. Je to jistě motiv nad jiné účinný a působivý!
Svatý Pavel, právě tak jako ostatní apoštolé a vši
chni první křesťané, měl stále před očima příchod
oslaveného Krista k soudu. V listech svých opět a
opět poukazuje na tento příchod, aby věřící pohnul
k pokání a bohabojnému životu. Kristus ovšem pravil,
že dne jeho příchodu nezná nikdo z lidí, ha ani an
dělé Boží. Na druhé straně však upozorňoval, že den
ten přijde náhle a neočekávaně. První křesťané ve
zbožné touze po spojení 9 Kristem přáli si. aby den
páru sie nastal co nejdříve, a hlavně v dobách proná-

sledování vroucné se modlili, aby Pán svůj příchod
urychlil. Odtud ona starokresfanská invokace „Ma(Apok. 22, 20.)
ve svých nevystihlých úradcích ustanovil jinak. Než
toho první křesťané neznali a znáti nemohli.
Když svaty Pavel začal vyklad vlastního křesťan
ského učení, byl posluchači přerušen, a tak donucen
v další řeči ustátí.
„Ale když uslyšeli o zmrtvýchvstání\ tu jedni se
posmívaliJin í pravili:poslechneme té o tom po druhé.
Tak vyšel Pavel ze středu jejich.“
Když Pavel počal mluviti o nadpřirozených prav
dách křesťanských, mizel zájem posluchačů více a
více. Kamenem úrazu stala se nauka o zmrtvýchvstá
ní. Bylo to něco, co se s tehdejší filosofií stoickou a
epikurejskou nedalo nijak srovnat. Pavel zdál se pří
tomným posluchačům snílkem a pošetilcem, který
hlásá věci, jimž rozumný a vzdělaný člověk nikdy ne
může dát i víry.
I nenechali Pavlovi dokončit jeho řeči, ale přerušili
jej. Odcházejíce z Areopapu, jedni se mu vysmívali,
druzí, poněkud zdvořilejší, pravili mu, že jej o tom
poslechnou po druhé, což také bylo mírnější formou
odmítnutí.
Vríra v duši člověka nikdv nevznikne jako výsledek
rozumování a přesvědčovaní, nýbrž je vždy jen ovo
cem milosti Bozi. Proto svátý Pavel, jak sám píše v lis
tu I. Koř. 2, 4, neužíval přernlouvavých slov lidské
moudrosti, jak to činili řečtí filosofové, ale hleděl,,uka
zovati Ducha a moc“,t. j. hleděl posluchače disponovati, aby milost Boží v srdcích jejich zapustila kořeny
jako símě v úrodné půdě a tam mocné působila. Co
svaty Pavel o této veci v listu prvním ke Korinťanům píše, je jakoby ohlasem zkušenosti, kterou už
tehdy v Areopagu učinil s řeckými filosofy. Jako děl
níky při šíření svého království nezvolil si Bůh hrdé
filosofy, ale to, co je ve světě pošetilé, to vyvolil si
Bůh, ahv zahanbil moudré. (1, 27.)

Milost Bozi tehdy při kázání Pavlové vanula Areopagem, ale většina přítomných pyšných mudrců uza
vřela jí svou domýšlivostí srdce . . .
Ale nekteří muži přidrževše se ho uvěřili; mezi nimi
Dionysus Areopagita a zena jménem Damar is a jin í
s nimi (v. 34).
Slovo evangelia v Areopagu hlásané prece jen u ně
kterých přítomných padlo na úrodnou půdu. Z těch.
kteří tehdy uvěřili, uvádí svátý Lukáš jménem dva:
Dionvsa Arcopagitu a ženu jménem Damaris. Podle
staro křesťanských zpráv byl Dionysius prvním bisku
pem athénským. V římskem martyrologiu je 9. října
uveden jako mučedník. O Damaris není ničeho zná
mo. Z toho, že je mezi ostatními nověobrácenými
křesťany v Athénách výslovně jmenována, lze sou
dit, že hýla váženou matrónou athénskou. Ze by byla
Dionysiovou manželkou, jak pozdější svati Otcové za
to mají, nelze nijak dokázat.
Vylíčení činnosti sv. Pavla v Athénách a jeho řeč
v Areopagu jsou v takové shodě s tehdejšími poměry
vládnoucími v Athénách a nesou na sobě pečet takové
bezprostřednosti, že nemůže býti nejmenší pochyb
nosti o původnosti celé zprávy, kterou - jak už na po
čátku podotknuto —niěl sv. Lukášasi od samého Pavla.
Svatý Pavel svou řečí na Areopagu ukázal, jak do
vede býti všem vším, nejen pro Židy Židem, ale i pro
I lellény Hellénem. 1když jeho řeč je dochována pouze
ve výtahu, přece jeví se byti nejen mistrovským ku
sem křesťanského kazatelského umění, ale svou šetr
ností k opačným názorům u jasností ve výkladu křes
ťanských nauk jest i vzorem pro každého kněze, jemuž
je působili v podobném prostředí falešných vzdělan
ců, jak tomu bylo u svátého Pavla v Areopagu.—
Třebas byla v Athénách založena křesťanská obec,
přece Athény, město domýšlivých a sebevědomých
filosofů, nezaujaly při šíření křesťanství v Řecku vůd
čího místa. Místa tohoto dostalo se městu prostých,
neučených, ale upřímně věřících křesťanů, to jest Korintu, kam se svátý Pavel zanedlouho z Athén ode
bral.
Dr. Tomás Iludec.

Svěcení kněžstva.
Stejné jako svěcení na jáhna koná se i svěcení na
kněze mezi mší sv. po graduale a začíná prosbou arcijáhna o vysvěcení přítomných jáhnů na kněze, bis
kup se obrací k lidu vazným a delším upozorněním,
než tomu bylo u diakonátu. aby mu oznámil, o jak
důležitou věc se jedná. Biskup je kapitánem lodi své
diecése a zájmy hlavy i údů jsou totožné; stejnými
mají býti i pocit bezpečnosti i důvody k obavám, l a
kovou jednotu smýšlení má vytvořit nikoli sobecká
nutnost, nýbrž dobrá vůle a náklonnost. Ta se má
projeviti ted, když se biskup táže lidu na mravy pří
tomných svěcenou. Casto, co mnoho lidí neví, ví ně
kolik jednotlivců. A jestliže se kdo příznivé rozhodne
pro kandidáta kněžství, tím spíše ho později uposlech
ne jako posvěceného kněze. Podle biskupova soudu
isou sice mravy svěcenců chvalitebné a bohumilé,
nodné vyšší církevní pocty, kněžství. Ale úsudek jed
noho nebo několika lidí nebývá vždy docela jasný.
Casto klame náklonnost nebo slepá láska. Jest třeba
hleděti jenom ke ctnostem, k zásluhám, když někoho
posuzujeme 1
Po malé přestávce mluví biskupk svěcencům o je
jich budoucím kněžském úřadě. Jest třeba, aby jej
hodně přijali a chvalitebné vykonávali. Kněz přináší
oběť novozákonní. A poněvadž všecko požehnaní po
chází z oltáře, dostává kněz nioc žehnati. Dříve, a dnes
dosud na Zelený čtvrtek, koná se žehnání mezi mší
svátou. Jako obetník je kněz v čele, neboř u oltáře
jako druhý Kristus stává se středem všech věřících.
Proto má opravdu autoritu. Ale to slovo pochází z la
tinského „augere, aiictum“ a naznačuje jasně, že kněz
má proto autoritu, aby rozmnožoval, zvětšoval mrav
ní cenu věřících. Proto má hleděti na autoritu jako
na službu. Kněz posléze káže a křtí, t. j. přivádí lid
k oltáři a jej poučuje. „Proto s velikou bázní je třeba
vystupovat! na takový stupeň,“ praví biskup, a starati
se, aby nebeská moudrost, šlechetné mravy a usta
vičné zachovávání spravedlnosti doporučovaly k to-

mu vy voleno. Proto Hospodin, přikazuje Mojžíšovi,
aby si vybral na pomoc sedmdesát mužů ze všech
Izraelitů, jimž by rozdělil dary Ducha svátého, vnukl
mu: o kterých víš, že jsou starší lidu. To vy jste na
značeni oněmi sedmdesáti muži a staršími, jestliže
skrze sedmero darů Ducha sv. zachovávajíce desate
ro zákona budete šlechetní a zralí jak ve vědomos
tech. tak ve skutcích. Pod týmž tajemstvím a týmž
obrazem vyvolil Pán v Novém zákoně dvaasedmde
sát a po dvou je poslal před sebou kázat, aby slovem
i skutkem poučil služebníky své církve, že mají byti
dokonalí věrou i skutkem, ¿di že mají byti založeni na
ctnosti dvojí lásky, totiž k Bohu a k bližnímu. Snažte
se tedv byti takovými, abyste hodně, milostí Boží,
mohli byti vyvoleni na pomoc Mojžíše a dvanácti
apoštolu, totiž katolických biskupů, kteří jsou zobra
zováni Mojžíšem a apoštoly. Touto jistě podivuhod
nou růzností je církev svata obklopována, zdobena
a řízena, když jedni jsou v ní svěceni na biskupy, jiní
na kněze, jáhny a podjáhny, muže různých hierar
chických stupňů a z mnoha ůdů střídavé důstojnosti
se vytváří jedno tělo Kristovo. Proto, nejmilejší sy
nové, jež nám na pomoc vyvolilo k posvěcení roz
hodnutí našich bratří, zachovávejte vesvých mravech
neporušenost čistého a svatcho života. Uznejte, co
konáte, napodobte, círn se obíráte, abyste slavíce ta
jemství smrti Páně pečlivé umrtvovali své údy ode
všech neřestí a žádostivostí. Budiž vaše nauka du
chovním lékem lidu Božímu; budiž vůně vašeho ži
vota potěšením církve Kristovy; abyste kázáním a
příkladem stavěli dům, to jest rodinu Boží; abychom
ani my za vaše povýšení, ani vy za přijetí tak veliké
ho úřadu nezasloužili si byti zavrženi od Pána, nýbrž
spíše odměněni. Kéž nám to propůjčí skrze svoji mi
lost.1,4
Jestliže biskup neuděloval před tím jiných vyšších
svěcení, modlí se led s ostatními litanie ke všem svá
tým, při nichž svěcenci leží pokorně na tváři před
oltářem.
Potom biskup a každý z přítomných knězi skládá
477

riHT na hlavu každého svěcence. A biskup vyzývá
k modlitbě: „Prosme, nejmilejší bratři, Boha Olee
všemohoucího, aby nad těmito svými služebníky, jež
vvvolü k tirádu kněžskému, rozmnožil nebeské dary:
a aby, co jeho milostivost přijímají, s jeho pomocí
dosáhli. Skrze Krista Pána našeho. Amen/ Mezi tou
to výzvou drží biskup i knězi společně vztažené pra
vice nad svěcenci. A hned nato se modlí biskup se
sepiatýma rukama: „Vyslyš nás, prosíme. Pane Bože
náš, a vylij na tyto své služebníky požehnání Ducha
svátého a sílu milosti kněžské; abys ty, jež tvvm mi
lostivým zrakům obětujeme k posvěcení, provázel
ustavičnou štědrostí svého daru. Skrze Pána našeho
Ježíše Krista, Syna tvého, jenž s tebou žije a kraluje
v jednotě téhož Ducha svátého jako Bůh “
To, co následuje, modlí se nebo zpívá biskup na
způsob preface, a je to vlastní obřad posvěcení na
kněze, ý nejstarších sakramentářícli. zvláště Gela
si ově a Řehořově a v „Missale Francorum“ má tato
modlil ba název „Consecratio“. Ro/ebírátne-li ji, vi
díme, že Bůh je tu nazýván původcem všech darů.
rozdavačem úřadů a důstojností. Ve Starém zákoně
uspořádal kněžský úřad, činí tak i v Novém zákoně.
On vzbudil už v dávných dobách apoštolům spolu
pracovníky v hlásání evangelia . . . „Prosíme tě tedy.
Pane,44 pokračuje biskup, „dej naší slabosti podobné
pomocníky, tím více jich potřebujeme, čím jsme slab
ší . . A ted přichází vlastní forma svátostná, v níž.
třebas všeobecným způsobem, přece jsou jasně a úplně
naznačeny důstojnost a moc kněze i milosti kněžské
ho posvěcení: „Dej, prosíme, všemohoucí Otče, těm
to svým služebníkům důstojnost kněžskou: obnov
v jejich srdci ducha svatosti; aby úřad druhé hod
nosti. od tebe. Bože, přijatý, si udrželi a příkladem
svého chování vštěpovali přísné zkoumání mravů.
Kéž jsou obezřelými spolupracovníky našeho úřadu;
kéž v nich září obraz veškeré spravedlnosti, aby, ma
jíce jednou vydali počet z vladařství sobe svěřen èlio,
došli odměny věčné blaženosti.64Nižším hlasem končí
biskup tuto prefaci.

Potom klade každému svècenci štolu také pře« pra
vé ráme, takže mu splývá napřed v podobě kříže, ří
kaje při tom:..Přijmi jho Páně; vždyť iho jeho je slad
ké a jelio břímě lehké.“ A nato oblcká každému kasuli.
jejíž zadní část je dosud svinuta a sahá jenom přes
ramena: při tom pronáší slova: ..Přijmi oděv kněž
ské, jímž se rozumí láska: neboť Bůh může v tobě
rozmnožiti lásku a dokonalost tvých skutku.“ Svěcenec odpovídá biskupovi : „Bohu díky.“
V krásné modlitbě, jež následuje, nalézáme snad
no celý program kněžského života. „Bože, původce
všeho posvěcení, jenž jedině dáváš pravé posvěcení
i ¡»lne požehnání, ty, Pane. vylej na tyto své služeb
níky, jež zasvěcujeme čestnému úřadu kněžskému,
dar svého požehnání; aby vážností skutků a přísným
životem osvědčili se jako starší lidu. vychovaní v té
kázni, jakou Pavel vyložil Titovi a Timoteovi; aby
dnem i nocí rozjímajíce o tvém zákonu věřili, co čtou :
učili, co věří: jednali podle toho, čemu učí: ukazo
vali na sobe spravedlnost, stálost, milosrdenství, sta
tečnost a ostatní ctnost i, příkladem poskytovali jejich
vzor, napomínáním v nich utvrzovali a zachovali si
cisty a neposkvrněný dar svého úřadu; a k službě
lidu tvého promenovali neposkvrněným požehnáním
chléh a víno v tělo a krev Syna tvého; a aby s ne
ochvějnou láskou k mravní dospělosti křesťanské,
k míře plnosti Kristovy, vstali z mrtvých v den spra
vedlivého a věčného soudu Božího s čistým svědo
mím. s pravou věrou, plni Ducha svátého.“
Biskup zanotí potom hymnus „Veni Creator Spi
ritus“ a mezi jeho zpěvem (po první strofě) sedě maže
ruce svěcenců olejem křtěnou, říkaje při tom : „Bac,
Pane, posvětit i a svátými učiň iti tyto ruce skrze toto
pomazání a naše požehnání. Amen. —Aby, cokoli po
žehnají, bylo požehnáno, a cokoli posvětí, bylo po
svěceno a svátým učiněno, ve jménu Pána našeho
Ježíše Krista.“ Tento obřad mazání rukou není v cír
kvi řecké a nebylo ho vždycky v církvi latinské. Také
zpěv hymnu k Duchu svátému je pozdějšího původu.
Když biskup všem svčcencům posvětil ruce, po

dává jím k doteku kalich s vínem a vodou, pokryty
paténou s hostií, a říká při tom každému : ..Přijmi moc
přinášeli ohěf Bohu a sloužiti mše jak za živé, tak za
zemřelé, ve jménu Páně. Amen/4 J aké tohoto obřa
du při kněžském svěcení nezná církev řecká a na zá
pade byl zaveden ještě později než mazání rukou.
Biskup pokračuje potom ve mši svaté. Po oilertoriu obětuje mu každý z nově vysvěcených knězi roz
žatou svíci. Po přijímání biskupově přijímají také noví
knězi z jeho ruky tělo Páně. Při této mši svaté vůbec
spolucelebrují s biskupem. Počínaje obětováním chle
ba říkají celou mši svátou i kánon s biskupem nahlas.
Po svatem přijímání modlí se biskup (po případě
zanotí) responsorium : ,.Již vás nebudu nazývati slu
žebníky, nýbrž přáteli svými, neboť jste poznali všecko,
co jsem konal uprostřed vás. Aleluja. Přijměte Ducha
svátého l těšitele, on jest, kterého Otec pošle vám. Ale
luja. Vy jste moji přátelé, budete-li čin iti, co váni při
kazuji. Přijměte Ducha svátého, Utěšitele. Sláva Otci
i Synu i Duchu svátému. On jest, kterého Otec posle
vám. Aleluja.“ Ježíš nemá už vůči svým novým kněžíni
nějakého tajemství, vše jim svěřil, vše jim dal, i moc
nad sebou samým. Povzbuzeni tímto božským ujiště
ním vyznávají noví knězi tváří v tvář svému světiteli
svou víru starobylým symbolem apoštolským. Z jejich
srdce plného lásky tryská víra tím horoucněji.
Nato biskup zase usedá a skládá postupné každému
novosvecenci ruce na hlavu pronášeje slova: „Přijmi
Ducha svátého; kterým odpustíš hříchy, odpouštějí
se jim, a kterým je zadržíš, jsou zadrženy.44A rozvi
nuje a spouštěje každému kasuli na zádech svinutou
říká: „Rouchem nevinnosti oděj tě Pán/4Také toto
skládání rukou, jentuž předchází vyznání víry a ná
sleduje spouštění kasule, nebylo obvyklé v církvi zá
padní po celých prvních dvanáct století a dosud ho
není v církvi řecké.
Biskup žádá potom od každého novosvěcence slil)
úcty a poslušnosti : „Slibuješ mně a nástupcům mým
(po případě: vlastnímu svému biskupu; nebo u reholníku: svému představenému ordinari) úctu a po

slušnost ?44 A když každý přisvědčil slovem „slibuji“,
biskup, drže ruce novosvěcencovy ve svých rukou
líbá ho na pravou tvář se slovy: „Pokoj Páně budiž
vždycky s tebou.“
A znovu ještě, jako by se nemohl odloučili od novosvěccnců, napomíná je biskup ¡„Poněvadž věc, kte
rou budete konati, je dosti povážlivá, napomínám
vás, nejmilejší synové, abyste dříve, než přistoupíte
k slavení mešní oběti, naučili se pečlivé od jiných
vycvičených knězi pořádku celé mše a posvěcování
a lámání i přijímání hostie.14Následuje nové požehná
ní biskupovo: „Požehnání Boha všemohoucího Otce
i Syna i Ducha svátého sestup na vás. abyste byli po
žehnáni v úřadě kněžském a obětovali oběti smírné
za hříchy a urážky lidu všemohoucímu Bohu, jemuž
cest a sláva po všecky věky věků. Amen.“ Biskup po
kračuje potom ve msi svaté a před posledním evan
geliem ještě jednou a naposledy oslovuje nové kněze:
„Nejmilejší synové, bedlivě uvažujte o přijatém úřa
du a o břemeni, vloženém na vaše ramena; snažte
se žili svatě a zbožně a libiti se všemohoucímu Bohu,
abyste mohli nabyti jeho milosti, kterou on vám račiž udéliti skrze svoje milosrdenství. Jednotliví novosvěcenci služte po své první mši tři jiné mše, totiž
jednu o Duchu svatem, druhou o blahoslavené Marii
vždycky Panně, třetí za věrné zemřelé, a všemohou
cího Boha také za mne proste.44
Spolu s biskupem modlí se potom novosvěcenci
poslední evangelium. Po něm biskupodkládá biskup
ská roucha a modlí se hlasitě s novosvěcenci děkov
né modlitby po mši svaté. Svěcení je skončeno. Duše
nových knězi plna vděčnosti k Bohu zpívá svoje vnitř
ní „Te Deum41 a děkuje v hlubokém pohnutí za mi
lost kněžského svěcení. Ví, komu uvěřila, a proto mů
že s důvěrou zpívati závěrečná slova tohoto krásné
ho chvalozpěvu, jež pro ni budou nejsladší jistotou,
až nadejde jednou večer pozemského života: „In te,
Domine, speravi: non confundar in aetemum. —
V tebe, Hospodine, jsem doufal, nebudu zahanben
na veky.“
P. Tornas M. Ditti O. P.

Yše o b e c n f s o u d .
Jedním z nej nádhernějších okamžiku v dějinách
světa a lidstva bude poslední soud, ve kterém bude
triumfovat! pravda, spravedlnost a skutečnost. To
hoto posledního soudu očekává všechno: země, pře
plněna lží a zkažená hříchem, i nebe pomlouvané, vy
smívané a tupené, i každé srdce lidské, hledající marné
spravedlnosti na světě.
Jako člověk, ten malý svět, tak i veliký svět bude
miti svou smrt, podobnou smrti člověka. Oči světa,
slunce a hvězdy, pohasnou a země, tělo světa, bude
sevřena bolestmi ohně a hrozných převratu.
Vlnobití, děs požáru, hromadná smrt, zánik náro
du jsou jistě hrozné. Ale hroznější bude soud Boha
živého, neboť bude sonditi se spravedlností nepodplatitelnou, vševědoucností neoklamatelnou a stra
vující svatostí. Tu nepomůže nijaké „ale“, „protože“,
„jednak“, tu se neskryje srdce za hladkou tvář, úklad
né pikle, za krásné fráze, tu se nepřenesou sladká líšta
přes tvrdou povinnost, tu nezůstane nic zapomenuto,
promlčeno,beztrestno, vše vyjde najevo. (1 .Koř. 4 ;5.)
Tak žádá spravedlnost, již vložil Bůh do našeho
srdce, které se všude staví v celo našich přání. Proto
také, kdybychom přiložili ucho k srdci dnešního člo
věka, zmučeného válkou, společenskými nepokoji,
bídou a hladem a především panující nespravedl
ností, neuslyšeli bychom nic jiného než: „Spravedl
nost. Žádáme spravedlnost, nechceme milosti.“
Každý ví, že spravedlnost je základem pořádku a
spokojenosti, a bez spravedlnosti se musí v trosky
zhroutit! každá společenská budova. A přece země
stená pod nespravedlností a národové proto upadají
ve stále větší bídu.
Popatříme-!i na křivdy, páchané jednotlivci mezi
sebou, deptající práva druhého, protože jsou na chvíli
silnější, na Šalby, lieh vy, ničemnosti v rodinách, sdru
ženích, na nespravedlivé soudy, věznící malé a pro
pouštějící veliké zločince, prosáklé slzami, krví a bí
dou lidskou, jen proto, že zaujímají vynikající posta-

venti aneb mají mocné obhájce a příznivce, popatríme-li na zrady a úplatky, na všechny spády, jež pro
ukojení vášní hrají krvavou roli v lidském srdci a ni
kdy tu nebudou potrestány, přiměřené pomstěny, tu
opravdu celá země stále volá v největším pobouření
ke svému Stvořiteli : „Povstaň, Bože, a spravuj zemi.44
(Z. 81; 8.) ^
Bulí slyší volání a soudívá jednotlivce již na sou
kromém soudu. Než člověk nežije sám pro sebe a
stává se ve společnosti tvůrcem pořádku aneb při
pravuje katastrofy, následky svýcn skutků.
Mimo to těm, kterým se ukřivdilo, musí býti dáno
zadosuičinění před očima celého světa, aby každý
věděl a viděl, že na tomto světě neujde nic beztrest
ně, že trest se sice odkládá, ale nepromíjí, a přede
vším společné zločiny budou také společně potrestá
ny a pomstěny.
Teď nastane definitivní revise soudů světa a ukáže
se, jak spravedlivým je Bůh a spravedlivým soud je
ho: (Z. 118; 137). Ci má býti spravedlivec stále po
smíván a opovrhován, a nespravedlivý zíti v moci,
cti a slávě před světem ? Jednou musí prijíti k pro
čištění pšenice od plevele. O soudu posledním. Ten
krát se dostane zneuznanému spravedlnosti, tenkrát
tě pochopí, kdož tebe na zemi nechápali, a ruka Boží,
tisíce rukou tebe pohladí, duše obětovaná. Jednou tě
Bůh povznese z prachu a skryje na své hrudi, i kdyby
to bylo v den poslední.
Dalším důvodem pro obecný soud je mravní rád, vy
žadující odhalení zla a zjevem skrytého dobra v ořích
všech. Kolik lidí vydává .se za dobré a poctivé, ve sku
tečnost i však jsou hříšníky a zločinci, obílenými hro
by. Je třeba obecného soudu, aby se celému světu
ukázalo pokrytectví mnohého života, aby strhl mas
ky s tváří, rozptýlil hustou mlhu domnělé velikosti
a klamných zásluh, aby každý hvl před veřejností ta
kovým, jakým skutečně je.
Kolik lidí opravdu velikých, skutečných dobrodin
ců a horlivých apoštolů a především duší velikých,
ušlechtilých a čistých odchází z toho světa, lidem ne

jen úplné neznámých, ale jimi opovrhovaných a po
nižovaných. Tyto ukryté perly a klenoty lidského
pokolení vydobývá Bůh ze zapomenutí a ukáže je
užaslým očím světa jako přejasné hvězdy, jako nejpodivuhodnější kvéty, zrozené z jejich tiché práce a
pomoci Boha, jemuž věrné sloužily.
Dobří musejí dojiti slávy před celým světem a zlí
před celým světem zahanbení. Soud by nebyl doko
nalý, kdyby nebyl před veřejností. A tu bych pouká
zal ještě na jeden trest, který jest jen člověku vlastní.
Jmenuje se hanba, stud. Zvířata mohou trpéti.ale styděti se nemohou. Pres všechnu prostopášnost, rouha
vý a bezbožný život je síla studu tak veliká, že člo
věk svá pravá poblouzení přece jen ukrývá pečlivě ve
svém srdci, zahaluje je největším tajemstvím nejen
před lidským zrakem, ale i před sebou. Když se stane,
ze jeho zlé činy, jako podvody, krádež a nečestnosti
mají vyjiti na denní světlo, tu takový člověk raději
odejde násilnou smrtí s lidských ocí. než by pokryt
hanbou svých vlastních činů stanul třeba jen před
známými a sobě blízkými.
Jak jim bude při posledním soudu! Když všechny
závoje klesnou a masky roztají, když každé zdání se
rozplyne v niveč, tu pocití duše lidská v celé hloubce,
co znamená objevili sc před druhými v celé své na
hotě, Vševědoucnost Boží pronikne ji jako sžírající
paprsek. Nebude možno utéci nebo se usmrtit!. Po
chopme to: tvé utajené hanebnosti vrhnou se na tebe
a budou tě paliti více než oheň pekelný, rozmetají
tvoji zdánlivou čest, tvé klamné dobré jméno, tvoji
pýchu, tvoji domýšlivost a ukáží tvoji bezednou leh
komyslnost, hloupost a ničemnost. Nenídivu,že budou
volati: „Hory, padněte na nás, pahrbkové, přikrejte
nás.“ (Luk. 23; 30.) Ale jejich hlasu nikdo neposlech
ne, neboť bude to den Páně. —
Nebude soud jen pro ospravedlnění lidí před Bo
hem, nýbrž též Boha u lidí. Jestliže vyžadují soudu
křivdy na lidech, tím více křivdy na Bohu. Neboť
každý přizná, že není na světe zákonů, které by se
lehkoinyslněji přestupovaly a byly za nic pokládány

jako zákony Bozi. Stane-li se z vůle Bozi lidem zadost,
musí se stati zadost i Bohu, neboř na tomto světě ubli
žuje se nejvíce Bohu. Až dá nám Bůh blíže nahléd
nou ti do svých plánů, umlknou rázem všechna rep
tání proti Prozřetelnosti Boží a Boží moudrost, láska
a smilování v řízení světa budou skvěle ospravedl
něny. Celé lidstvo společně shromážděné musí uznati,
že, co vyšlo z rukou Božích, bylo jediné dobré, ano,
že Bůh použil k dobru i zla, které lide vnesli v jeho
božské řízení světa, chtějíce je zkaziti.
Pro ten den si uchovejte všechny tíživé otázky, ji
miž se trápíte, nemohouce najiti odpovědi : Proč tvá
poctivá píle ti nepřináší užitku, zatím co darebácká
prohnanost druhých kypí hojností a zdarem? Proč
pro jediný přestupek máš trpěti po celý život, zatím
co druzí v nříštch se válejí a dobře se mají? Proč ty,
nejsa již k ničemu, musíš dále žít a trpěli na zemi,
jsa jiným na obtíž, zatím co nepostradatelní otcové,
matky klesají v chladný hrob ? Proč tvůj život se ne
pohyboval v rovině, nýbrž vedl jen horami, temným
údolím? Proč mnohé smělé přání zůstalo pouhým
snem? Při posledním soudu odkryje Bůh své plány a
jeho moudrost, jež vládla dějinami, vystoupí z temna
tajemství a odhalí hádanky života, zákony dějin. Pak
bude nám tak mnohé jasné v dějinách světa i svého
života, jak uprostřed zmatků, kdy události šíleně kva
pily vpřed, moudrost vládce největšího třímala pevně
veslo a neztrácela jistého běhu, jak Bůh to s námi
dohře myslel i v dobách, kde se nám zdálo, že ho neehápem a nesneseni.
A konečné posledního soudu žádá sobe uznání Je
žíše Krista, jemuž Bůh dal vládu nad světem. (Mt 28;
18.) Kolik lidí mu ji upírá a bude npirati. Což nemá
přijít den, kdy Kristus, znamení, jemuž budou odpí
rali až do konce (Luk. 2: 34), ode všech bude uznán
za Pána času, střed stvoření a krále lidstva, a nikdo
se neodváží sáhnouti na jeho korunu ? Což nemá vze
jít den, kdy církev jeho, tolik tupená a pronásledo
vaná, bude od nepřátel uznána za dobroditelku lid
stva? Jednou to bude, kdy Kristus požádá od světa

zad ostaci uění jménem svým a jménem církve své,
v den poslední, kdv veškeré lidstvo se musí poklonili
Ježíši Kristu a zvolat i: „Tys jediný mel slova života
věcného.“ (Jan 6; 69.)
Utkvěme na chvíli pohledem na Kristu, Soudci.
Kdys tak skromný, přístupný dítku i nebohému hříš
níku, kdys tak ponížený, muž bolesti a pohany, od
souzen od nespravedlivých soudců a přibit na kříž
od zlosynů, tea Soudce světa, před nímž se kloní vše
chna kolena. (Filip 2; 10.) V každém soudu jest něco
z velebnosti Boží, v tomto soudu zazáří celá Boží ve
lebnost; tehdy dojde k světovému pokleknutí.
Představ si, že i ty budeš mezi souzenými. Před
stav si, že Ježíš odhaluje ve shromáždění myšlenky
tvé nejšpinavější, záměry nejbídnější, činy nejoškli
vější. Kdo by snesl tuto hanbu? Styďme se ve svě
domí hresiti před tváří Boží, a ten stud uchrání nás
studu před celým světem. Čiňme pokání a budeme
miti obránce v církvi sv., ve svátých Božích, v andě
lech strážných, v Panně Marii, které Syn její ničeho
neodepře. Jen neodkládat s polepšením, aby nás den
soudný nepřekvapil a my nestanuli s množstvím hří
chů Svých ve znamení vzpoury proti spáse svojí.
Vincenc Kramoliš.

Pr a cov n a.
Duvera.
Proč se bojíte malověrní ? Věřme, že nám snad nedá
Bůh vždy to Časná, o které prosíme, ale že nám vždy
určité da to věcné, k němuž všechno časné má smě
rová ti.
Oas nemá naprosté hodnoty. Jest jenom odrazeni
věčnosti, jenom vede k věčnosti. Časné jest pro věčné.
A tehdy, když je z vůle Boží časné spojeno s věčným,
tehdy se nám věcného jistě dostane. Bůh dá nám to
pomíjející, které sema promeniti ve věčné. Věčné nám
Bůh jistě neodepře, když o ně budeme prositi.To mánie
miti především na mysli, když o něco prosíme. Nesmí
me nikdy prositi o časné jako o časné. Tak si nikdy
nezajistíme vyslyšení. Pozlaťme veci tohoto světa, po
sledním cílem, Bohem samým je posvěťme, aby nám
byly moslem k Bolui, abychom jimi šli k Bohu. Bůh,
který nás volá k sobe,domů, určitě nám dá cestu, aby
chom též došli.
Braito.
O sociální reformy.
Jsou naprosto nutné, vím to, uznávám, ale tím ještě
neučiníte lidí šťastných. Kdyby všechny statky tohoto
světa byly tak rozděleny a tak spravovány,že by byla
všechna bída na věky znemožněna, ještě jste tím lidí
neučinili šťastnými. Mýlí se ti katolíci, kteří všechno
počínání a naděje do budoucna kladou na charitu, na
řešení sociálních běd. Ne, že bychom mnoho v tom
ohledu vykonali. Vykonali jsme směšně málo z toho,
co se sluší na děti Boží, na ty, kteří vyznávají víru
v Krista, největšího žebráka, jenž blahoslavil tak ve
lebně chudobu,ale i kdybyste odstranili všechnu chu
dobu na světě, ještě jste ničeho neučinili.Co pomůže
tomu, jenž ztratil otce, dobrého otce, že ho příbuzní
zahrnou péčí,když mu nedají lásky otcovy. To jc pře
devším bolest dnešního člověka, že je sirotkem, že ne
zná Otce,že neví, jak On jde s ním, jak jej provází, jak
naíi patří, jak jej miluje. A až tomu naučíte lidi, pak to

řešení i hmotné bídy přijde již snáze a lépe. Nepřevrafíraito. !
ccjme věcí a rádu !
Studentské kapitolky\
Kniha knih. Svaté Písmo dostalo toto jméno zkuše
ností věků. A tím je dán i význam četby Písma. Písmo
je božská zbrojnice, dokonalo poučující o Bohu a jeho
dílech, o Kristu Spasiteli světa a jeho postavení v dě
jinách života, o církvi, jejím ustanovení, její povaze, je
jím úkolu a činnosti, o Člověku a jeho poměru i cestě
k Bohu a životu. Nevypisuje tyto věci moudrý světec,
podávající zrale ovoce svaté duše a svátého života,
nýbrž.\loudrostsama,Boží autorita. Neboť vše je psáno
nejen pod dozorem Boží Moudrosti, nýbrž za přímého
vlivu Boží Moudrosti a Všemohoucnosti, jež vedly du
cha i ruku spisovatelů posvátných knih. Není tedy pro
hledající duši četby důležitější a užitečnější. Aby vsak
nebyla svedena na cesty vykládající sebelásky, musí
při četbě se nechati vésti Duchem Božím. Ducha svého
slíbil Spasitel až do skonání světa své církvi, Ducha
pravdy, jenž by v ní zůstával a vyučoval ji veškeré, to
jest ryzí pravdě.Proto ctoucíPísmo ncnívvdán nebez
pečím omylů, jimžsc podlehlo v četbě bez cirk ve, že lidé
chtěli urèo vati, co je vPísmč od Boha a co ne, třebaže je
to historicky zjištěno, jako součástka Písma. —Ctěte
svata Písma, hlavně Nový zákon. Ale neberte do rukou
Písmo, které vám nabízí, kdo není ve svazku katolické
církve. Berte nápomoc vvklad, který svatost a láska
dvou tisíc let nashromáždila v katolické církvi.Tak vám
vytryskne z Písma pramen života.
Soukup.
Přátelství.
Conení? Není to pouhá známost. Ve zná mosti se do
týkají jenom dvě existence, stýkají se spíše povrchově
anebo časově. Známost je prvý stupeň ku přátelství,
že totiž dvě bytosti si nejsou cizí, že totiž něco společ
ného, třebaže velmi letmého jc spojuje. A není přá
telstvím spojenectví, protože to jsou ještě stále dva.
Aani to není přátelství, třebaže se z toho přátelství jed
nou vyvinouti může, když se ty zájmy ztotožní s by-

tosti obou, a to s nejlepším, co je v obou. Nemůže byti
přátelství ve zlém, protože zlo nutně rozdvojuje, pro
tože je z moci pekla, která jest principem rozkladu
a sváru. Není pak přátelství ješte společnost zájmů,
protože nejhlubší bytost zůstává si zde vzájemně cizí.
Apřátelství je jedině ve splynutí dvou v jednom, vjedné
lásce, splynutí, které staví na známosti, na spojenectví
a na společném zájmu, ale tak, že se spojí dokonale dvč
duše, dvě duše v tom, co mají nejlepsího a nejvyššího.
že si tu vše sdělí vzájemně, sdělí a odevzdají.
Přátelství jsou proto možná jen mezi těmi, kteří bud
chtějí k Bohu nebo jsou v něm. Co nás více proniká
než Bůh? A tento Bůh pak jest v nás nám bližší než my
sami sobe. A proto kdo se chce spojiti intimně s bliž
ním, což pak jest přátelství, nechť se spojí jediné v Bohu.
Jen toto pak přátelství je trvalé a jen toto je hluboké
a plodné. Asv. Kateřina Sienská casto upozorňuje své
přátele na to, že i přátelství nejživejší zklame a nedá
stesti toho, jehož v něm hledáme, jestliže je stále ne
naplňujeme Bohem. Jakmile se jednou přátelství vy
prázdní v Bohu, jakmile se přátelé nesnaží vzájemně
sebe přiblížiti v Bohu a k Bohu, jednota nutná k přá
telství pomalu hasne, protože se odkláníme od jednoty
nejvyššía vší jednoty zdroje. Pak nastává jenspolečnost
zájmů, společenství neb spojenectví nebo věrností,
která ale pak jest často skrytou mukou a ustavičnou
trýzní, protože cítíme jasně jakousi prázdnotu, jakousi
neúměrnost mezi obětí v trvání věrnosti a mezi smys
lem a podkladem jejím.
Brailo.
Něco pro Hornera.
Když postavili krematorium, koupili si starého ko
ně, aby ho tam spálili na zkoušku.
llia dobyl kůň, v němž byli skryti řečtí hrdinové,
lstní a odvážní. Těžko říci, proč se skryli právě do
koně. Ale řekněme, že měli důvěru v koně. Kůň je
pomocník člověka. Kůň je zvíře krásné. Zvíře bojovné.
Spalovatelé lidských odpadků složili veškeru svoji
důvěru v koně, kterého jim dodal ras. A zvítězili. Neví
se, jaký to byl kůň. Nějaký drožkářský vysloužilec.

příliš starý a hubeny, aby ho koupil pan Iiebelka, vyrabitel koňských uzenin v Husovicich.
Tento vychrtly, uhoněný, odraný, zbitý, bezzubý,
chromý, zbídačelý, starý, ubohý kirn sei tedy první
tam, odkud není návratu. Vešel v pec rozžhavenou
plynem, aby se proměnil v popel na důkaz, že jeho
ubohé tèlo nijak není převýšeno tělem člověka stvo
řeného k obrazu Božímu.
A vydav ze sebe všechen smrad, který byl ještě uta
jen v jeho zchátralém těle, dobyl llia věcnosti, jež vzdo
rovalo dosud, a které s dýmem vycházejícím z pece roz
padlo se v nic.
Čichajíce incens nicoty stáli kol členové odborné
komise sjednocení již předem v úsudku, že pálení
mrtvol zvířecích jakož t mršin lidských je věc vzne
šená a krásná . . .
Dominik Pecka.
Dej mi piti!
V zemi cizí, v zemi nepřátelské a hříšné, vysílá Je
žíš unaven a vyčerpán tuto vroucí prosbu.
A já, daleko od Vlasti, ubohá, nehodná, špatná,
slyším v hlubinách srdce šeptati Ježíše tutéž prosbu:
„Dej mi piti... Sitio.1,4
Žízní vznešený Kristus. Ó. moci jej napojiti ! Žízní
po duších. Žízní po mých obětech, po mých odříká
ních ... Tak ráda bych se vzdala sebe, opustila sebe,
ale nedovedu to. Nechápu to dokonale. Jaká bolest!
Pochopiti povrchně a nebýti s to nechali se tím proniknouti, nedati život těmto zárodkům, neuskutečnit,
po čem toužíme !
Uniěti opustiti Ježíše, jenž se mi dává v rozjímání,
v modlitbě, abych se dala jemu, vtělenému v bližních,
přívětivou láskou v úplné odevzdanosti !
Je zde Miláček v hloubi této duše. Žehrá na mně
v bližních úsměv, polibek, soucitné slovo, trochu zá
jmu, službu, snad radu ... a já bych zamítla ?
Sestra Klára od Ježíše O. S. B.
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Z en.
Z duchovního života.
Malou, ale hodnotnou brožurku musím doporučit! : JAEGHER
S. J. : La
d*Identification au Christ- Jésus (Editions Cerf. Juvisy.) Vede duchovní život k jediné ústřední ceste, totiž k Ježíši.
Nemožno než co nejvreleji doporučiti.
Jak je vedle nových knih krásný starý traktát : Thcoloeia
Deutsch. - Vydal: S1EDEL (Klotz. Gotha, 1930, str. 198, 7 Mk).
Jest to vydáni Lutlierovo, k vůli čemuž byla dlouho ke knize,
která ma však katolického autora, nedůvěro. Dílo jest z Taulcrovskcho kruhu, jest proto ne Eckchartovskébo, nýbrž tornisi ického ducha. Vydavatel považuje Lutlierovo vydání za lrj>ší než
druhy opis z 14^7, jejž nedávno Heuss našel. Knihu provází studie
o dominikánské mystice.
Dary Ducha sv. jež v duši vedou a rozněcují duchovní život,
nalezly nejlepšího theologa ve slavném žáku sv. Tomáše: Joan
nes a štoThonc. Jeho velkolepý traktát o Darech Ducha sv. vydal
právě Maritain se svou choti v Edici Cerf. v Juvisy: Les JĎons
du St. Esprit. Zároveň hlásím studii svého spolužáka kdysi v Římě :
PARIS: De donis Spiritus Sii. Dílo 6e povznáší smělými speku
lativními rozlety nad bednou literaturu doktorských „thesí- Ma
rietti, Torino. 1930, str. 108, lir 6.)
Volání sv. Otce ke smírnému zadostiučinění vyvolalo záplavu
příslušné literatury. Není nejhorší dílko : Vers une viè ripara
trice 111. díl od kanovníka Thòna. Tento 3. díl poučuje o duchu,
jímž mají byti provanuti ti, kteří chtějí byti smírnou obětí. (Desclce, de Brower. Paris, cena 7*50 frs.)
Cesta ke štěstí, nazval bych knihu rrdemptoristy SCIIR^ VERSE. Celý duch tohoto radu, duch laskavé, všemu rozumě
jící dobroty chvěje se vzácnou knihou: Hingabe an Gott. Vy
dali: Schulbrüder: Kirnach-Villingen, 1930, str. 184, cena 2*o0
Mk.) Kniha osvěcuje o životě, učí tulit se k Otci a v něm všemu
rozumět i. Všem duším upachtěným, úzkostlivým, zneklidněn vin
bude. to dílo balzámem a přivedením k hlubokému živ otu v Rohu.
PLUS: „Consummata“ — „Ztrávená“, (Habbel, 1930, 2 sv.
9 Mk.) zní nezvykle titul knihy o zvláštní vyvolené Boží. P. Plus
i uvedl na pole duch. literatury francouzské. Život psaný podle
istù a poznámek vyvolené. Přijal jsem knihu s nadšením. P. Plus
se asi ji stal apoštolem té velké pravdy, na níž stavím veškerou
mystiku i asti tiku, totiž, žc Bůh je v nás, že v nás ale též žije
a púsobi. Consummata navazuje na sv. Terezii Ježíškovu. Její
poslání bylo znovu připoincnouti věřícím poklad Nadpřirozeného.
Vedle této knihy vyšla ještě řada dobrých životopisů svátých a
sluhu Božích. Z nich věru vyniká velký život vzácného kněze
francouzského. BACHELIER: La belle histoire de Monsieur Orain.
Nantes: Lanoěstr 350, cena 15 frs. Kniha osvětluje jako blesk
francouzské poměry náboženské v letech 1756 až do prvého ctvrt-
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li li století devatenáctého. V napjatých stránkách jako dobře pla
chetnice stihají se větrné bouře a celý vír doby. A sledujeme
*? utajeným dechem kněze hrdinného, svátého věru a opravdo
vého. Všechna pronásledováni nedovedla udusiti jeho horlivost
a lásku. Odporucuji vřele knézím a bohoslovcůin tuto knihu,
která jiin ukáže na vzor.
Podobný vzor najdou též v THRASOLTOVK životopise Dr.
Karl Sonnenschein (Kösel-Pustet. München, 1930, str. 405, cena
5 Mk.) Thrasolt chce klidně, spravedlivé psáti život tohoto zvlášt
ního kněze. Lící jeho dvojí fázi v živote. Jeho vývoj od kněze
spolkarc ke knězi oběti láskv k duším nesmrtelným. Kniha jest
vědomě skoro suše psaná, aby k nám mluvil jedině příklad vel
kého kněze. Jakým povzbuzením pro všechny kněze, kteří hle
dají cest, jak zachytí ti duše, jeho příklad a řekněme též, jeho
výsledky. Právě proto, že se jeho dílo po jeho smrti zhroutilo, jest
známkou jeho velikostí, na niž pak ostatní epigoni již nestačili. Ta
kniha nechť vede ne snad ke slepému napodobení, nvbrž ke hle
dání u nás nových, pro nás přiměřených cest.
Do starých universitních síní a klášteru XIII. století uvádí vás
kniha MARGUERITE ARON : Un animateiir de la jeunesse (Desclée, Paris, str. 390, cena 20 frs.) Dokonalá znalost středověkého
života náboženského opravňuje tuto dohrou žačku velkého Mandonneta kc studii, jež hýří barvitým líčením pestrého universit
ního života, v němž lovili tak bohatě svého času dontinikáni a
františkáni. Kniha jest životem II. generála řádu bl. Jordána Sas
kého. Ba, že bychom se mohli znovu uriti od starých mistrů, jak
zase získati ty, kteří i ve XIII. století byli živlem bouřlivým a
nezkrotným, jež ale prcce takoví vůdcové dovedli pro nejvyŠŠí,
nejvyšsíen zápasů hodné cíle zapáliti.
Pomůcky k duchovnímu životu též nějaké byly vydány. Tak
vyšel pátý svazek německého překladu Liber Sacramentorum.
SCHLSTER vydal knihu italsky. Pro ty, jimž není italština pří
stupná, jest vítaný tento překlad. Pátý svazek (204 str., cena
4*20 Mk.) vysvětluje vliv Východu na římskou liturgii. Krásně
popisuje vliv a zásluhy mnišstva na a o liturgii. Následuje pak litur
gická studie nedělí po Duchu sv.
Pěknou příručku pro Zasvěcení Srdci Ježíšovu vydala ARS
SACRA, (Müller, München, str. 48, cena ? Mk.) Knížka po
jednává o významu tohoto Zasvěcení a pak obsahuje modlitby
a pobožnosti k Božsk. Srdci. Pro nemocné bude útěchou pěkná
knížka biskupa Saliera, svaté paměti. Kleine Bibel fü r die Kran
ken , (Ars Sacra, str. 256, cena 3 Mk 60.) Salier dovedl těšili,
protože sám rozuměl dobře bolesti. Vybral žalmy, které se modlil
Dovili právě ve svých bolestech, vybral ctění ze Starého i No
vého zákona, přidal dobré modlitby ranní i večerní i přípravu
a díkueinění ke sv. přijímání.
Bratto.
FRANZ HERWIG: Der grosse Bischof. (Verlag der Buchgemeinde, Bonn am Rhein 1930, str. 340.) Referovali jsme sou
stavně o všech HtTwigových románech, v nichž s psychologic
kou hloubkou řeší problémy nynějších duší. V tomto románě

jest vylíčena osobnost velikého biskupa Kettelera, jehož život
a práce mely jediný zdroj a cíl —Boha. - Není to obyčejný ži
votopis ani román, na jaké jsme zvyklí. Vřele doporučujem všem,
hlavně bohoslovcům.
%
-r a k .
J. VIANEY : Svatý farář arsský . (Školské sestry O. S. F., PrahaVinohrady, str. 224.) Nic vás lak neuchváiL jako pohled do duše
svátého kněze. Fato kniha učí žiti, myslili a pracovati po způ
sobu světců, což ie nejdokonolejší způsob. Krlín přeložením to
hoto díla vykonal krásný skutek. Doporučuje se samo. i r .J .
EM. DE SANCTlS ROSMINI: Santa Caterina da Siena. (To
rino, Società Editr. Intern. 1930, sir. 536, cena L 25* —.) Mezi
tolika životopisy sv. Kateřiny, které vyšly v poslední době, si
uchová čestné místo životopis psaný ženou, která dovedla po
chopit ženskou duši světice. V tom, myslím, spočívá přednost
teto knihy, neboť tam, kde spisovatel videi krutou strohost sienské
světice, vidí spisovatelka ženskou něhu. Není ta kniha proto snad
přecitlivělou, nikoliv ; je pouze pravdivou. Text doprovází množ
ství krásných ilustrací, takže kniha se doporučuje sama nejen
svou krásou, nýbrž i lácí. Je ostatně mohutnou ozvěnou kate
řinského hnutí italského, které působí tolik dobra pro církev.
C. SALOTTI: La s. Lucia filip p in i. (Casa gener. delle Maestre
Filippini, Arco dei ginnasi 20, Roma) 1930, str. 360 velkého for
mátu, s mnoha nádhernými reprodukcemi. — Nová světice,
kanonisovaná letos, si zasloužila této knihy. Životopis je psán
s opravdovou láskou k světici, v níž podává autor opravdový
vzor katolické řeholní učitelky» vychovatelky mládeže a sociální
pracovnice. Je to opět volám po hlubokém duchovním životě,
bez něhož je naše činnost marná, neplodná, protože staví na naší
slabosti a ne na síle Boží. Kniha zaslouží doporučení a život ná
sledování.
H. D.
GIOV ANNI PAPIM: 5. Agostino, 11. vydání opravené (Fi
renze, Vallecchi Editore) 1930, str. 418, cena L 15. —Kniha už
zde byla recensována, (V. 3.) Poukazuji pouze na druhé vydání
letos, tedy na známku velké obliby, jaké se kniha těší. S velkým
povděkem přijímáme opravy, jež učinil autor. Spočívají hlavně
v tom, že vynechal ona příliš realistická o hrubá místa - hlavně
v hl. V. —kdež jistě křivdd sv. učiteli, čta v jeho Vyznáních více,
než on tam chtěl říci. Tyto opravy jakož i všechny iiné nejen
neuškodily kráse knihy, nýbrž ji nesmírně doporučují. Nad tímto
vydáním se už nemusí nikdo pohoršovat.
MARIA GORETTI, Martire della purità. (Nettuno, Santuario
della Madonna, Prov. Koma) 1930, str. 243, L 4. —Kněz pasionista [lodava život děvčátka, jež ve 12 letech umírá pod ranami
zkaženého mladíka, hájíc svou panenskou čistotu. Krásný, čistý
život, vzrušující, hrdinná smrt, překrásný příklad pro mládež.
Bude úctu, vzdávanou lidem, následovat úcta oltáře? il. D.
L. BEAUDENOM, Pratica progressiva della confessione 1., IL
(Torino, Marietti) 1930, str. 314 a 426, L 8*50. - Třebaže ne
souhlasím ve všem, co se týče metody, dlužno toto dílo dopo
ručit jak duchovním vůdcům, kteří tu najdou mnoho rad a ná-

vodu. jak vésti duše, oddané duch. životu v tomto tak těžkém
bode duch. pokroku, sv. zpovědi, tak i každému, kdo má potíže
v této véci. I. část vede od stavu vlažnosti k horlivosti, druhý
dli pokračuje až k dokonalosti. Je to kniha rozjímací a zároveň
nanejvýš praktická. A poněvadž praksi staví na základech úvah,
není to pouhá kasuistika. Podobným způsobem pokračuje týž
autor v knize Formazione alla umiltà, vydané 1930 tamtéž, L 4,
str. 41-4. Látka je v této knize uspořádána v jakýchsi měsíčních
excrciciích, jejichž účelem je získání pokory.
R. D.
GIUSEPPE BALDESCHI: Esposizione delle sacre cerimonie.
6. ediz. Roma. Deselée & C. 1931. - Tato kniha obsahuje pou
čení, jak sloužiti lichou mši svátou nebo při ní přisluhovali,
o obřadech při slavné mši svaté a slavných nešporách, o funk
cích liturgických na hroritnice, ve svatem týdnu, o Božím těle,
při čtyricetihodinové pobožnosti atd. Jsou tu uvedeny některé
funkce, obvyklé ve všech farních kostelech a posléze ohrady pontifikalních nešpor, jež celebruje biskup na faldistoriu. Dekrety
kongregace obřadů jsou citovány číslem, jež mají tyto výnosy
v nové autentické sbírce, vydané zmíněnou kongregací; podle
nich jsou všecky ceremonie upraveny. Praktická příručka pro
kněze.
Ditti.
GUARDINI ROMANO: L'esprit de la liturgie. (Plon, Paris]
1930, stran 277. Spisy Guardini-ho jsou na čelném místě mezi
knihami o liturgii; ne tolik výklad obřadů, jako vystižení ducha
symbolů liturgických úkonů. Po promeditování takové knihy
rozumíme lépe a hlouběji posv. obřadům, dovedeme se modlit
liturgicky. Pečlivý překlad o Harcourtův předesílá obsáhlou před
mluvu o liturg. hnutí, proto je tím cennější.
—e/.

Z různých polí.
BENSON : Neviditelné světlo. íKuncíř, Praha.) Knihou dostáváte
se do zcela jiného světa. Cítíte knihou vanoutí života víru v nad
přirozený život, jenž má své působení, své tryskání ve všech du
bích, které dají se prolínali Duchem Božím. Povídky opravdu
mystické musíme říci, které dávají tušiti nesmírné bohatství ži
vota vnitrního. Vřele doporučuji.
S. II.
BLOY IJiON: Na prahu Apokalypsy. (Kuncír, Praho 1930,
stran 344, cena ? .) Deník Bloy-ův z let 1913-15, tedy z dob,
kdy vřel zápas národů. A Bloyovy oči vidí mnoho, soud jde hlu
boko. Umí milovat a umí nenávidět. Proto Bloye jedni milují a
jiní zase nenávidí, ač toho nikdy nezasluhuje. Ostré slovo odrazí
v každé duši dosti nánosu.
5. li.
BORKOWSKI ST. VON DU NIN S. J.: Reifendes Le6e«.(Dümmler. Berlin 1929, stran 352 cena 4 Jo] Mk.) Von Dunin Burkowski zůstává věren své studující mládeži. Reifendes Lehen je o ní
a pro ni, kapitoly o dospívající mládeži. Více pro mládež či pro
její vůdce a vychovatele? Autor dovedl spojití nejvyšší pravdy
mravní n nejširší zkušenosti v dostupný a vábivý celek. Dávno

jsem neměl spisu výchovného tak dobrého. Dejie tuto knihu své
mu studentovi, svcmu příteli vychovateli, budou vám vděčni.
CAVHE Précis de Patrologiey lome 11. (Deselèe, Paris, str. 92C,
cena 2.5 frs.) Hle, kniha laciná a při tom vzácná. Druhý svazek
tetu dobré patrologie zahrnuje poslední Otce, přichází bohatou
studií přes mistry scholastiky až k theologii XVI. století. Dílo
Cayré-no jest solidní příručkou. Takovou by měly všechny pří
ručky bytí. Kdo ji přečte, není sváděn, jako to bývá po mnohých
příručkách, mysliti si, že jsme se již všeho dověděli, nýbrž právě
studie Cayrého nás pudí samostatně studovali a cisti v Otcích.
Cayré magistrál ně ovládá svou látku, kterou velmi svěže a pou
tavě podává.
5. B.
DURAN DI DE STO PORCIANO: Tractatus de habitibus.
(Aschendorf, str. 80, cena 1 Mk 50.) Osmý svazeček Aschendorffovy kolekce středověkých textů pro školní potřebu. Tato ukázka
dává nahlédnouti do vývoje hnutí protitomášovskeho, jež v lůně
samého řádu Tomášova hned v začátcích se rodilo. Durandus
byl spíše platonik, odtud jeho odpor k Tomáši, jenž sledoval Aris
totela.
GOYAU GEORGES: Le cardinal Merder. (Flammarion, Paris
1930, stran 302, cena 12 frs.) Osoba velikého kardinála upoutala
jednoho z nej lepších znalců soudobého katolictví. A Goyau po
dává velmi výstižný obraz Mercierova života. Filosof, syn a ob
hájce církve zraněné bludem, nebojácný syn potupené vlasti. Ve
liký. Je dobře znáti jeho život.
-a.
FANFANI: De Posado D. M. Virginii. (Marietti, Torino, str.
190, cena 10 lir.) Prvá kniha shrnující dějiny, zákonodárství a
praxi pobožnosti sv. růžence. S historií, s původem růžence ne
souhlasím, protože podle dnes pevně stanovené historie sc 3tará
legenda o původu růžence držeti nedá. Cennější a velmi dobré
jsou další dvě části, které se velmi hodí všem ředitelům a zakla
datelům bratrstva růžencového,
KOLEK AN I ON N: O klíce markrnbství. (Slovácké noviny.
Uher. Hradiště 1930, stran 357, cena 40 Kč.) Román historický?
Román mladého novice, kterého se dovolal svět? Toto nebudu
soudit, ale věděl Kolek, který škriptorálek vzít a v jakém atramentu namočit, že lehce zapomenuty hodiny i věky a půlnoc
sevřela celo skloněné nad klíčem markrabství —od husitské Břec
lavě sevřené rakouským vojskem. Kleofáši Pistone, poděkuj Bohu
za dar ti svěřený, stále, k dobrému jej veti. Hojní čtenáři ti bu
dou částečnou odměnou.
—o.
KRATOCHVIL DU. JOSEF : Meditace ceků. (Barvit* a Novotný.
Brno 1930, stran 187, cena 30 Kč.) Život člověka jedince i v cel
ku vychází z myšlenky. Kratochvílovy Meditace věků se snaží
zachytiti právě myšlenku lidstva o nejvyšších věcech, v tomto
dílu (UL) zvláště filosofii novověkou. Autor má dar pro tento druh
práce, ví dobře podat základní a nechat stranou vedlejší, a tak
jsou jeho obrazy filosofů a jejich nauk velmi dobré. Dojde jistě
mnohého pochopení.
LERCHENFELÜ: Lia . . . (Ars Sacra, str. 35, cena 0 Mk 40.)

Koztomilr vypravovaná a zpracovaná legenda, jak stará švadlena
v Kafarnaum Lia mohla v sirotku přijmouti do domu Ježíše Kris
ta, což jí dodalo zvláštního pak smyslu života. Právě prostota
knížky jest hezká.
MEDD INC: Die Westportale der Kathedrale von Amiens und
ihre Meister. (Dr. Bruno Ftlser Verlag. Augsburk.) Co nám praví
staré katedrály? Je to nesmírnou zásluhou Filserova nakladatel
ství, žc vydává jednu knihu za druhou o katedrálách celého světa.
Nyní zase obohatil literaturu studií krásnou, tak vyčerpávající,
o portálech katedrály amienské. Všichni, kteří jsme kdy před
ní stáli, všichni máme testé ji srdce plné. Celá víra, veškerá láska
věřících jc tu na památku vytesána do kamene, abychom se mohli
na těch kamenech, teplých ještě srdcem, které se rozlilo do dlát,
ohřátí v našich dokách chladu. Dokonalá analysa všech detailů,
výklad historický i symbolický a pak ty překrásné fotografie,
jež celky i detaily tak jemně reprodukují. Upozorňuji vřele mi
lovníky gotiky, milovníky duší na tuto knihu.
limito.
M1KLLECA DK. MARTIN: Křesťanským matkám. [Komise Ma
tice CM, Olomouc 1930. *tr. 200, cena 15 Kč.) Sbírka úvah o po
volání křesťanské matky. Povolání těžké, odpovědné. Pomoc po
dává výběr z činnosti duch. rádce Jednot křesť. mati k. Spis psaný
s láskou a pochopením skutečných potřeb. Ať není matky, která
by tohoto spisu nečetla.
J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK.) TÜBINGEN: Die Religion
in Geschichte und Gegenwart. (89 90. Rainsauer Religion.) V tonno
pokračování jsou ternata snad nejzajímavčjší z celého díla: ra
cionalismus, právo, ospravedlnění, reformace, království Boží,
čistota v dějinách náboženství, relativismus, náboženství.
—es —
PAILETTES D’OR. (Aubanel Frěres, Avignon 1930, str. 144,
cena 3.40 frs.) Sbírka námětů k rozjímání. Vynikají prostotou,
ale jsou hluboké a vyhoví každé duši, protože jsou ze života. Mů
žeme jc opravdu každému doporučiti.
UCCELO: De sacramento poenitenliae. (Marietti 1930, stran
500, cena 15 lir.) Dobrá pomůcka jako repetil orium pro zpo
vědníka. Běžná praxe zpovědnická i vedení duší k vyššímu životu
je tu dobře podána. Kno nemá kdy na díla původní, má tu zhuš
těno vse, ceno právě potřebuje.
DELPLANQuE ALBERI’: La pensée de Keniloti. (Desclée de
Brouwer, Paris 1930, str. 358.) Cambraiský arcibiskup, vrstev
ník Bossuetův, jeden z velikánů katolictví. Autoru nejde tak o ži
vot jako o myšlenku Fénélona spisovatele. Spis jc proto vlastně
čítankou, výborem Fénclonovýcli nejvýznačnějších myšlenek a
názorů životních. Dílo velmi zajímavé a cenné po mnoha strán
kách a poslouží za opěrný hod pro poznání Fénélona. —a.

